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Recenzja rozprawy doktorskiej 

„MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO PRZESTRZEŃ 

GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO. TEORIA I PRAKTYKA” 

mgr lic. Piotra Wajsa 

 

John P. Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 

Przekazu, niejednokrotnie podkreślał konieczność „przysposobienia Sieci do 

użytku Kościoła, który jest jeden, święty, katolicki i apostolski, w taki sposób, 

by internet był jeden, święty, katolicki i apostolski”1. Sieć internetu tworzą 

bowiem użytkownicy, a wsparciem w tworzeniu tej wirtualnej wspólnoty są 

technologie. Jak podkreślił papież Benedykt XVI, mogą one być środkiem 

kontaktu ze współczesnym człowiekiem, by przekazać mu orędzie zbawienia i 

nad tymi sposobami refleksję prowadzili także uczniowie: „Od samych 

początków Kościoła uczniowie Chrystusa pracowali nad tym, aby skierować 

ludzi do wyznawania Chrystusa Pana, nie przez stosowanie przymusu ani 

sposobami niegodnymi Ewangelii, ale przede wszystkim przez moc Słowa 

Bożego”2. 

Poszukując wskazówek, jak powinno wyglądać głoszenie Dobrej Nowiny 

we współczesnych środkach przekazu, szczególnie w mediach 

społecznościowych warto zauważyć pewną analogię odnośnie do odbiorców 

komunikacji. Jezus kieruje przekaz do trzech grup odbiorców: tłumów, 

uczniów (Apostołów) oraz do wybranych osób podczas indywidualnych 

spotkań. Grupy docelowe determinują kształt komunikatu – jest inny w 

                                                 
1 J.P. Foley, Internet – wyzwanie naszych czasów. Homilia wygłoszona w bazylice św. Ambrożego w Mediolanie, 

w: J. Kloch, Internet i Kościół, Warszawa 2011, s. 212.  
2 Dignitatis humanae, nr 11. 



2 

 

przypadku przemawiania publicznego, bowiem tam mogą znajdować się 

przypadkowe osoby, a inny, kiedy Jezus przekazuje nauki najbliższym uczniom 

(bardziej wtajemniczonym w Jego misję). Jeszcze inaczej Mistrz rozmawia z 

osobami w spotkaniu indywidualnym. W mediach społecznościowych także 

istnieją 3 płaszczyzny dialogu – publiczna na osi czasu, w grupach lub poprzez 

ograniczenie dostępu do konta (zamknięta tablica), a także indywidualna 

(wiadomości prywatne). Postawione przez Autora pytanie badawcze – w jaki 

sposób głosić Słowo w przestrzeni wirtualnego dialogu – wydaje się być więc z 

jednej strony niezwykle archaiczne wręcz, a z drugiej – bardzo aktualne i godne 

rozprawy doktorskiej.   

 

Opis ogólny  

 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, przy czym w części pierwszej 

zostały zaprezentowane zmiany komunikacyjne w kontekście przepowiadania 

Ewangelii, wraz z charakterystyką tych kanałów komunikacji, w rozdziale 

drugim omówione zostały najważniejsze dokumenty Urzędu Nauczycielskiego 

Kościoła dotyczące internetu, a następnie problematyka Web 2.0, w części 

trzeciej analiza inicjatyw ewangelizacyjnych wybranych podmiotów w mediach 

społecznościowych na podstawie badań własnych wraz z metodologią, a w 

ostatniej części postulaty związane z głoszeniem Słowa Bożego w social media. 

Pracę otwiera merytoryczny i dobrze zbudowany 9 stronnicowy wstęp, a 

zamyka 5 stronnicowe zakończenie. Bibliografia obejmuje 38 stron tekstu. Cały 

tekst rozprawy obejmuje 275 stron dość starannie opracowanego merytorycznie 

tekstu.  

 

Strona formalna i merytoryczna rozprawy 

 

Autor z niezwykłym znawstwem teoretyka, ale także praktyka 

posługującego się mediami społecznościowymi i znającymi internet od jego 

początków, także szczegółowo od strony technologicznej - prezentuje 
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problematykę obecności Kościoła w social media. Z konsekwencją podkreśla 

konieczność głoszenia Słowa Bożego w tej przestrzeni i udowadnia to na wielu 

poziomach oraz we wszystkich krokach badawczych. Duża erudycja i łatwość, z 

jaką opisuje zagadnienia związane z komunikacją w Web 2.0, precyzyjnie, 

samodzielnie i czasem krytycznie oceniając istniejącą literaturę w tym zakresie, 

prowadzi bardzo spójnie i konsekwentnie dyskurs, całkowicie udowadniając 

postawiony w rozprawie cel badawczy: „Ta rzeczywistość, w której żyjemy 

wskazała główny cel niniejszej pracy, którym jest odpowiedź na pytanie: Czy w 

przestrzeni mediów społecznościowych możliwe jest głoszenie słowa Bożego?” 

(s. 6). Cenną informacją jest zawarty w pracy przypis 36, który zawiera listę 

ważnych dla tematu wystąpień p. mgr lic. Piotra Wajsa na konferencjach, a w 

następnym przypisie opublikowanych artykułów (s. 11). Pokazuje to dorobek 

Autora rozprawy w tej tematyce, a także całkowicie uzasadnia wybór pola 

badawczego jako naturalną konsekwencję. Rozprawa broniona jest zresztą pod 

okiem wybitnego specjalisty w zakresie komunikacji Kościoła.  

Pasja naukowa Autora rozprawy szczególnie mocno uwypuklona została 

przy wręcz apologetycznym zacięciu w przypadku zagadnień związanych z 

mediami społecznościowymi, popartym nieustanną analizą dokumentów 

Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, wielokrotnie nawiązując do fragmentów z 

Pisma Świętego.  

Podstawową zaletą rozprawy jest jej przemyślana i konsekwentnie 

realizowana koncepcja. Zwykle warto unikać w rozprawach doktorskich 

prowadzenia dyskursu niemal od początków istnienia ludzkości, szczególnie, 

gdy dotyczy ona mediów społecznościowych i wydawałoby się, że najdalszym 

elementem historycznym może być krótkie ujęcie specyfiki Web 1.0 

(problemowo, nie zaś od strony historii początków technologicznych, jak bywa 

w pracach zawodowych magisterskich i licencjackich), jednak Autor wybronił 

tej koncepcji merytoryczną zawartością kontekstu głoszenia Słowa. Gdyby 

bowiem opisywał jedynie historię narzędzi komunikacji / kanałów 

komunikacyjnych, należałoby unikać takich konstrukcji rozprawy. Tu jednak 

myśl prowadzona jest z niezwykłą precyzją, znawstwem komunikacji Kościoła i 
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jednocześnie dużej klasy sztuką syntezy. Ewolucja komunikacji Kościoła 

ukazywana jest obiektywnie, zaznaczając także stosunek tej instytucji do 

kolejnych kanałów przekazu, nie zawsze zresztą pozytywny.  

Autor w drugim rozdziale przybliża zagadnienia związane z mediami 

społecznościowymi w kontekście teorii komunikacji oraz analizy języka 

religijnego, a także technologicznych możliwości Web 2.0. Warto byłoby jednak 

uzupełnić tę część pracy także w opis pozytywnych, czy choćby neutralnych 

czynników związanych z komunikacją, nieco zmienić również tytuł paragrafu 

2.2 na: „Istota Web 2.0”, wyodrębnić go, a także opracować osobny paragraf z 

szansami Web 2.0. Punkt 2.2 dotyczący „możliwości” znacznie się różni 

konstrukcją od następnego, bowiem w paragrafie 2.3 zostały opisane faktyczne 

zagrożenia, zaś w punkcie wcześniejszym wydaje się, że Autor nie dostrzega 

pozytywnych aspektów mediów społecznościowych i wskazuje jedynie liczne 

trudności, bez uwypuklenia potencjału, jaki daje internet w komunikacji – 

dialog, budowanie społeczności itp. W tej nieco „negatywnej” perspektywie 

dość trudno było przystąpić do rozdziału 3.  

Autor wykazuje się dużą bystrością i krytycyzmem w śledzeniu 

najnowszej literatury przedmiotu – podkreśla on w przypisie 8, że: „W dość 

obszernym i nowym opracowaniu ks. Krzysztof Marcyński, opisując miejsce 

mediów elektronicznych w przepowiadaniu słowa Bożego i ewangelizacji, 

pomija niestety media społecznościowe. Zob. K.MARCYŃSKI, Komunikacja 

religijna i media, Kraków 2016, s. 141n.” (s. 7). Ta odwaga pozwala krytycznie 

spojrzeć na różne publikacje dotyczące komunikacji Kościoła, 

nieuwzględniające odniesień do mediów społecznościowych – s. 9.  

Efekt połączenia teoretycznej analizy zagadnień związanych z mediami 

społecznościowymi z dziedziną nauk teologicznych – teologią przepowiadania – 

wyszedł zadowalający. Magister licencjusz Piotr Wajs postanowił jednak 

pogłębić analizę teoretyczną praktycznymi badaniami własnymi. Do tego celu 

obrał próbkę badawczą w postaci trzech platform mediów społecznościowych, a 

więc YouTube, Facebook oraz Twitter. Uzasadnił swój wybór kluczem 

badawczym związanym nie tylko z popularnością danych platform 
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społecznościowych na świecie (choć rankingi te są zmienne i dynamika w tej 

dziedzinie okazała się ogromna i dane za 2014 rok są już inne, niż te za rok 

2017), ale także obecnością w tych kanałach Stolicy Apostolskiej. Nie do końca 

ten klucz jest przejrzysty i prawidłowo skonstruowany. W różnych kanałach 

społecznościowych Autor dobrał różnego typu konta – bądź to Stolicy 

Apostolskiej (YouTube, wersja polska, mało popularna), bądź papieża (na 

Twitterze w wersji polskiej oraz na Facebooku w wersji angielskiej). Taki wybór 

jest nie tylko trudny do porównania, ale mieszanie wersji językowych, jak i 

podmiotów opisywanych nie wnosi do analizy uwag o specyfice tych mediów w 

ewangelizacji – porównując kanały w jednym języku oraz dla tego samego 

podmiotu można byłoby sformułować wnioski odnośnie do wykorzystania ich w 

przepowiadaniu. Autor porównuje w ten sposób rzeczywistości 

nieporównywalne także odnośnie do Polski – na Twitterze biskupów a na 

Facebooku Diecezje, a przecież chcąc wysnuć prawidłowe wnioski należałoby 

przebadać konta w sposób adekwatny – biskupów zarówno na Twitterze, jak i 

na Facebooku, Diecezje na Twitterze i na Facebooku, parafie na Twitterze, 

Facebooku i YouTube.  

Instagram niemal dwukrotnie w roku 2017 przewyższył Twittera na 

świecie pod względem liczby użytkowników, choć w Polsce liczba ta jest 

podobna dla obu kanałów społecznościowych. Stąd, między innymi, kryterium 

popularności nie jest jasne w stosunku do prowadzonego badania - zmiennie 

dla kont polskojęzycznych i anglojęzycznych. Istotną kwestią jest również 

dynamiczna obecność papieża Franciszka na swoim koncie na Instagramie 

(wspominany przez Autora profil @franciscus) i brakuje tej analizy w 

rozprawie. Autor podaje jako kolejne kryterium doboru portali do badania: 

„możliwość bezpośredniego głoszenia słowa Bożego. Możliwość taką daje 

przekaz werbalny, w którym wyróżniamy formę mówioną i pisaną. Słowo 

przekazywane zarówno w sposób oralny, jak i piśmienny gwarantuje formę, w 

której mocno zostaje ograniczony błąd wieloznaczności nadawanego 

komunikatu. W związku z tym kryterium, do badań nie został zakwalifikowany 

Instagram.” (s. 118). Instagram posiada funkcjonalność nagrywania 
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komunikatów audiowizualnych (do 60 sekund) oraz posiada możliwość 

transmisji w czasie rzeczywistym, a ponadto Instagram Stories (wiadomości 

video trwające 10 sekund i znikające po 24 godzinach). Wobec dynamiki 

rozwoju mediów społecznościowych należało konto papieża na Instagramie 

uwzględnić nawet po terminie badania, choćby w 2017 roku. Przynajmniej z 

tych dwóch wymienionych powodów (komunikacji video i popularności 

kanału) Instagram nie powinien być pominięty przy analizie.  

Istotnym elementem w rozdziale trzecim jest prezentacja wybranych 

inicjatyw eklezjalnych w mediach społecznościowych, co pokazuje 

różnorodność podejmowanych działań i zaangażowanie w komunikację w tych 

kanałach. Także zawarte w paragrafie 3.5 analizy wybranych tematów 

religijnych w mediach społecznościowych dotyczące obrazu świętego Jana 

Pawła II, polskojęzyczne publikacje homilii, czy objawienia w Fatimie pokazują 

sprawny warsztat badawczy Autora i to zarówno pod względem badań 

ilościowych, jak i jakościowych treści. Wybór ten jest uzasadniony 

prowadzonymi wcześniej badaniami, choć część tych badań zostało już 

opublikowanych w postaci artykułów. Takich elementów zwykle nie warto 

włączać do rozprawy doktorskiej, choć Autor wyraźnie zaznaczył tę kwestię i 

zachował  zasadę uczciwości naukowej (jednocześnie pozostawiając znamienne 

„powstawania artykułu” zamiast „rozprawy” na s. 173). Uzasadnieniem 

włączenia takich badań może być natomiast porównanie otrzymanych 

wyników (2014 rok) z wynikami po trzech latach (2017) i wyciągnięcie z tego 

porównania cennych wniosków.  

Niezwykle wartościowym materiałem dotyczącym analizowanego 

zagadnienia, są sformułowane przez Autora w ostatnim rozdziale postulaty 

odnoszące się do sposobu głoszenia Słowa Bożego w mediach 

społecznościowych. Wynikają one nie tylko z dużej znajomości mediów 

społecznościowych przez Autora, ale także – a może nawet przede wszystkim – 

są owocem przeprowadzonych badań. Profesjonalizacja obecności w mediach 

społecznościowych, niezmienność depozytu wiary, prowadzenie przekazu w 

taki sposób, aby zachęcać do realnego uczestnictwa w liturgii i życiu wspólnoty 
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Kościoła, konieczność edukacji medialnej w seminariach duchownych, 

budowanie pozytywnego wizerunku Kościoła, modlitewny wymiar wirtualnych 

wspólnot, informacyjna funkcja portali, niebezpieczeństwo nadmiaru 

informacji,  troska i intersubiektywność przekazu, współpraca i zaangażowanie 

osób świeckich, tworzenie strategii komunikacyjnej instytucji kościelnych, 

multiplikacja treści w różnych kanałach komunikacyjnych i brak 

anonimowości oraz świadectwo osób duchownych (właściwie powinno być 

także świeckich) – to najważniejsze postulaty szczegółowo uzasadnione i 

zobrazowane przez Autora przykładami. To także cenna wskazówka dla osób 

odpowiedzialnych w instytucjach eklezjalnych jak dbać o komunikację Słowa 

Bożego w internecie. Można mieć jedynie uwagę, iż należałoby je 

skategoryzować według jednego spójnego klucza lub w rozłączny sposób. 

Zakończenie pracy, to kwintesencja analiz i rozważań: „Należy więc 

podkreślić, że odpowiedź na główne pytanie postawione w pracy: Czy w 

przestrzeni mediów społecznościowych możliwe jest głoszenie słowa Bożego? 

brzmi twierdząco. Infrastruktura mediów społecznościowych nie tylko stwarza 

możliwości techniczne do głoszenia słowa Bożego, ale działania takie są 

niezbędne, a ich zaniechanie można by rozpatrywać w kategorii zaniedbania 

względem misyjnego nakazu Chrystusa. Wymiar moralny takiego zaniedbania 

wskazał papież Paweł VI w Adhortacji Apostolskiej Evangelii nuntiandi: 

„Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych 

pomocy, które umysł ludzki coraz bardziej usprawnia i doskonali. Za ich 

pośrednictwem głosi orędzie, które zostało mu powierzone, «na dachach»”” (s. 

226-227). Cenne są również zawarte w zakończeniu postulaty pastoralne ujęte 

w formie syntetycznej 8 punktów (s. 230-231).  

Siłą formalną rozprawy są niewątpliwie oryginalność pomysłu 

badawczego, niszowość obranego pola badawczego, znawstwo zagadnienia 

Autora zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, a także pracowicie zebrane 

materiały, pieczołowicie zanalizowany materiał badawczy, autorsko zebrane i 

opisane postulaty, odważnie kierowane w części do pasterzy Kościoła w Polsce.   
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Ocena źródeł i literatury 

 

Bibliografia pracy jest obszerna  (ss. 274-285) i zawiera wiele cennych 

pozycji z literatury przedmiotu. Autor zastosował podział na dokumenty 

Kościoła, opracowania (wśród nich jest sporo materiałów źródłowych), a także 

źródła badawcze. Trudno jednak nazwać opracowaniem analizy, badania, 

artykuły naukowe, a więc literaturę przedmiotu, czy choćby witrynę 

episkopat.pl – sam termin „opracowania” brzmi nieco myląco wobec 

prezentowanej tam zawartości. Może warto zastosować podział na klasyczny: 

zawierający dokumenty Kościoła, źródła, literaturę przedmiotu i literaturę 

pomocniczą.  

Bibliografia, nawet tak pieczołowicie zebrana, jak w tej rozprawie, daje 

jak zawsze recenzentowi okazję do łatwych krytycznych uwag, których w 

„konwencji gatunku rozprawy doktorskiej” nie powinno zabraknąć. Z punktu 

widzenia zagadnień dotyczących tematu komunikacji Kościoła warto polecić 

Doktorantowi do kontynuowanych badań i dalszej lektury wartościowe, a 

niedoceniane w literaturze przedmiotu dwie pozycje: autorstwa A. Jeża (Jezus 

Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002) oraz R. 

Pankiewicza (Sztuka rozmawiania z Bogiem. Modlitwa a teoria komunikacji, 

Kraków 2009). W dalszych badaniach warto także polecić Doktorantowi - 

szczególnie wobec gwałtownych przemian komunikacyjnych, pojawiających się 

nowych zachowań, usług, a nade wszystko badań nad tymi zmianami – 

wartościowe prace Manfreda Spitzera i jego badania nad „cyfrową demencją”, 

analizy Susan E. Flores nad wpływem nowych mediów na decyzje 

(„Sfejsowani), czy Susan Maushart („E-Migranci”) nad wpływem nowych 

technologii na życie człowieka, szczególnie w kontekście pracy zawodowej Pana 

mgr lic. Piotra Wajsa. 

W paragrafie 1.4 można było wspomnieć o rozwiązaniach lokalnych w 

Kościele w Polsce regulujących muzykę sakralną (s. 29) – warto uzupełnić 

zapis dotyczący współczesnych regulacji w zakresie muzyki w kościele – obok 

wspomnianej przez Autora Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, 



9 

 

Instrukcji „Musicam Sacram” z 1967 r., także o Instrukcję Kongregacji Kultu 

Bożego „Koncerty w kościołach” z 1987 r. oraz o przepisy Kodeksu Prawa 

Kanonicznego (kan.1210). Lokalnie można wspomnieć natomiast o 

zarządzeniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa w sprawie 

organizowania koncertów w kościołach diecezji włocławskiej z 2016 roku. 

 

Uwagi i sugestie 

 

Rozprawa mgr. lic. Piotra Wajsa jest wartościową dysertacją, wynikiem 

wieloletniej pracy naukowej podejmowanej ze znawstwem, niezwykle 

wszechstronną wiedzą oraz wysoką kulturą naukową. Stanowi ona nowe, 

oryginalne ujęcie zagadnienia i jest potrzebna zarówno od strony teologicznej, 

pastoralnej, jak i niezwykle praktycznej dla osób odpowiedzialnych za 

komunikację eklezjalną w social media. Studium podjęte zostało przez Autora 

w wielu różnych aspektach i kontekstach: „informatycznym, komunikacyjnym, 

lingwistycznym, psychologicznym i prawnym” (s. 56). To szerokie spojrzenie 

wskazuje na wszechstronne kompetencje Autora do podjęcia się tak 

interdyscyplinarnej analizy.  

W kwestiach formalnych warto byłoby poprawić następujące kwestie:  

- mylona i zamiennie używana jest forma stosowana przez Autora do 

„ilość” i „liczba”, tymczasem prawidłowo używana „ilość” dotyczy 

rzeczywistości niepoliczalnej (ilość cukru), a „liczba” policzalnej (liczba kostek 

cukru), co wymaga korekty w całości pracy  

- skrótu np. należy używać jedynie w przypadku wyliczenia kilku 

rzeczywistości, zaś formy dłużej w przypadku omawiania tylko jednej  

- wtrącenia (podobnie, tymczasem itp.) na początku zdania, powinny być 

oddzielone przecinkiem 

- „dobrej nowiny” – warto jednak pisać wielkimi literami tym bardziej, że 

Autor niekonsekwentnie używa tego zapisu – na sąsiednich stronach stosuje 

wielkie litery 

- podobnie rzecz się ma z wyrażeniem „internet” 
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- zapis słowa „sieć” jest także niekonsekwentny – niekiedy używany małą 

literą, a w innych sytuacjach wielką (np. s. 7) – warto byłoby się trzymać zasady 

często stosowanej w pracach z tego zakresu – sieć pisana małą literą na 

oznaczenie sieci komputerów, sieci relacji, zaś wielką literą na oznaczenie Sieci 

internetu 

- dwukrotnie została pozostawiona (zapewne przenoszona przy redakcji 

tekstu na s. 8 i s. 12) uwaga: „Z tego powodu zostały one przeprowadzone 

jedynie na profilach ogólnodostępnych z pominięciem grup zamkniętych i 

tajnych o tematyce religijnej, które również w przestrzeni mediów 

społecznościowych istnieją” 

- wyrażenie „w określonym okresie czasu” jest niefortunne podwójnie – 

pleonazmy „okres czasu” oraz „określony okres” 

– wyrażenie „słowa Bożego” należałoby jednak używać w formie pisanej 

wielką literą ze względu na szacunek dla Słowa – obecności w Nim Jezusa 

Chrystusa, którego głosimy 

- s. 14 jest pustą stroną w pracy  

- „nazywane w kościele wschodnim” – jednak „w Kościele” – wielką 

literą zapisujemy wspólnotę a małą budynek (m.in. s. 23)  

- dość popularny błąd językowy: „odnośnie czegoś” – należy poprawić na 

„odnośnie do” czegoś 

- niepoprawna forma językowa „w dniu 24stycznia 1990” – pleonazm, 

czyli masło maślane 

- drobne błędy i potknięcia stylistyczne, literówkowe należałoby 

poprawić przed publikacją części lub całości pracy.   

- Autor naprzemiennie używa nazwy papież raz małą a raz wielką literą, 

czasem nawet na tej samej stronie (s. 63) 

- W punktach 3.2, 3.3 i 3.4 warto było zachować analizowaną kolejność 

kanałów według kolejności tego samego klucza, nie zaś w sposób chaotycznie 

ułożony 

- Niestety Twitter testuje i wprowadza funkcję 280 znaków, więc 

zapowiadana przez Autora wzmianka o 10 tys. znaków na razie na szczęście 
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jeszcze nie jest wprowadzona, widać natomiast dużą aktualność analizowanej 

rzeczywistości (s. 127-128).  

Uwagi te czynione są z dużą życzliwością i w trosce o dalszy rozwój 

naukowy Doktoranta i nie mają charakteru drobiazgowego śledzenia wszelkich 

potknięć.  

 

Pytania  

 

Forma gatunku, jaki stanowi recenzja rozprawy doktorskiej wiąże się ze 

sformułowaniem pytań do Autora, tak więc 3 kwestie zaspokoją recenzenta 

intelektualne pragnienia w zakresie kwestii pominiętych lub zbyt mało 

rozwiniętych w pracy, czasem kontrowersyjnych, a wartych dyskusji:  

1. Jakie wartości ewangeliczne są ukazywane w serii filmów o Harrym 

Potterze? 

2. Jaka jest koncepcja roli mediów w nowej ewangelizacji w dokumencie 

z Aparecidy, a jaka w „Evangelii Gaudium”? 

3. Jakie można wskazać szanse i pozytywne aspekty mediów 

społecznościowych w Kościele nie tylko dla ewangelizacji? 

 

 

Konkluzja 

 

Obserwując od kilku lat niezwykły rozwój naukowy Autora dysertacji 

(choćby poprzez uczestniczenie w referatach wygłaszanych przez Autora na 

różnych konferencjach), pomimo nieco krytycznych uwag i wskazówek do 

ponownego przemyślenia, w rezultacie stwierdzam, że praca jest pisana z 

ogromnym znawstwem zagadnienia w zakresie komunikacji Kościoła, 

przepowiadania Słowa Bożego, teologii środków społecznego przekazu, 

technologii internetowych oraz nauk o mediach.  

Wiedza Doktoranta jest nie tylko imponująca, bardzo praktyczna, 

niezwykle przekonująco prezentowana, a także bardzo potrzebna i konieczna do 
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rozpowszechniania. Rzadko zdarza się tak „niszowy” temat opracowany w tak 

precyzyjny i fachowy sposób. Można jedynie podziwiać u Doktoranta wiedzę 

naukową, jak i praktyczne doświadczenie pracy w tej dziedzinie. Należy go 

wspierać w prowadzeniu dalszych badań, a rozprawa powinna zostać 

opublikowana w formie książki. Jednocześnie stwierdzam także, że dysertacja 

doktorska mgr. lic. Piotra Wajsa spełnia warunki określone w art. 13 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. Poz. 882 z dnia 21 

czerwca 2016 r. z późn. zm. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dz. U. Poz. 859 z dnia 28 

kwietnia 2017 r.).  

W związku z tym wnioskuję do Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu 

Opolskiego o dopuszczenie ww. Doktoranta do kolejnych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

 

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW 

 

Warszawa, dnia 03.10.2017 r. 

 


