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Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Piotra Wajsa, Media społecznościowe 

jako przestrzeń głoszenia słowa Bożego. Teorii i praktyka, Opole 2017, ss. 275.  

Rozprawa napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Marka Lisa, prof. UO 

(promotor) oraz ks. dra Sławomira Pawińskiego (promotor pomocniczy). 

 

Środki społecznego przekazu są nowym „areopagiem” współczesnego świata, wielkim 

forum, które umożliwia wymianę autentycznych informacji i tworzy wspólnotę. Przed 

Kościołem stoi ciągłe wyzwanie, aby zajmując się problematyką środków społecznego 

przekazu, wykorzystywał je do szerzenia Ewangelii oraz „starał się wprowadzać 

ewangeliczne orędzie do «nowej kultury», ukształtowanej przez współczesne środki przekazu, 

w tym także do «nowych języków, nowych technik, nowych postaw psychologicznych»” (Jan 

Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, nr 5). Środki 

społecznego przekazu stwarzają wyjątkową okazję do głoszenia Chrystusa całej rodzinie 

ludzkiej. Nigdy wcześniej głosiciele Ewangelię nie mogli sobie wyobrazić tak licznych 

widzów i słuchaczy, dlatego Kościół współczesny musi aktywnie i twórczo posługiwać się 

środkami społecznego przekazu, „aby Dobra Nowina mogła być słyszana z dachów świata” 

(Jan Paweł II, Orędzie na XXXV Dzień Środków Społecznego Przekazu, nr 3). Media masowe 

spełniają swoją funkcję w Kościele, jeżeli pomagają w realnym spotkaniu wspólnoty i do niej 

prowadzą, oraz spełniają swoją funkcję ewangelizacyjną, jeżeli pomagają w korzystaniu z 

sakramentów i prowadzą do wydarzenia przepowiadania. Jeśli zatrzymują się na sobie, 

przestają być pomocne, co więcej, stają się zagrożeniem, albowiem sakramenty są pierwszym 

i najdoskonalszym sposobem komunikowania Kościoła. Wszelkie sposoby komunikowania, 

łącznie z elektronicznymi mediami, są tylko czymś drugorzędnym wobec żywego źródła 

wspólnoty i komunii. 

W orędziu papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

znajduje się wyraźna zachęta: „dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi 

technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się 

informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę […]. Chciałbym, aby do tych 

wszystkich, którzy czy to na płaszczyźnie zawodowej, czy też w relacjach osobistych, 

codziennie mielą wiele informacji, by dostarczyć pachnący i dobry chleb posilającym się 

owocami ich przekazu, to orędzie mogło dotrzeć i być dla nich zachętą. Chciałbym zachęcić 

wszystkich do komunikacji konstruktywnej, która odrzucając uprzedzenia wobec innych, 

sprzyjałaby kulturze spotkania, dzięki której możemy nauczyć się postrzegania rzeczywistości 

ze świadomą ufnością”. Intuicja i sporadyczne obserwacje każą podejrzewać, że praktyka 

głoszenia słowa Bożego w mediach społecznościowych wymaga systematycznego rozwijania 

teorii oraz praktyki dostosowanej do niej. Właściwa ocena sytuacji w tej materii nie powinna 
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opierać się na intuicji czy przygodnych doświadczeniach, lecz na solidnych badaniach 

naukowych. Z uznaniem więc należy przyjąć wszelkie inicjatywy podejmowania badań z tej 

właśnie dziedziny. Z satysfakcję należy uznać, że owocem tych inicjatyw jest recenzowana 

rozprawa doktorska ks. mgra Piotra Wajsa. 

 

I. OPIS ROZPRAWY 

 

Recenzowane opracowanie liczy 274 stron. Składa się na nie: spis treści, wykaz 

skrótów, wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, bibliografia, nie ujęty w początkowym spisie 

treści spis tabel oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Ks. Piotr Wajs zaznacza, iż 

wybór tematyki przygotowanego przez niego opracowania wynika z zestawienia dwóch pasji 

Autora: głoszenia słowa Bożego i fascynacji nowymi technologiami (s. 6). 

W bardzo dobrze zredagowanym wstępie Autor wskazuje cel główny pracy, „którym 

jest odpowiedź na pytanie: Czy w przestrzeni mediów społecznościowych możliwe jest 

głoszenie słowa Bożego?” (s. 6). Cel ten, w dalszej części wstępu, uzupełnia o cele 

pomocnicze, którymi są próby odpowiedzi na pytania: o możliwość ukazywania Chrystusa    

w mediach społecznościowych na profilach instytucji Kościoła, skalę głoszenia Dobrej 

Nowiny za pomocą mediów społecznościowych, skalą hejtingu wobec wpisów poruszających 

problematyką wiary i Kościoła oraz możliwość odnalezienia słowo Bożego przez 

użytkownika szukającego treści religijnych (s. 10). 

Autor precyzyjne omawia status quaestionis podjętej w opracowaniu problematyki      

i wskazuje nowość dysertacji polegającą na: przeniesieniu zainteresowań badawczych            

z nadawcy na przekaz widziany oczami odbiorcy, opracowaniu kategorii, według których 

podzielono publikacje w mediach społecznościowych, autorski podział na kategorie religijne 

mowy nienawiści oraz zastosowanie informatycznej metody kwerendy krzyżowej do selekcji 

treści według tematów badawczych (s. 10-11). Ks. Wajs nazywa i opisuje zastosowane          

w dysertacji narzędzia, metody i techniki badawcze, czym daje wyraz swojej metodologicznej 

kompetencji. Jednocześnie ściśle wymienia i opisuje kolejne etapy badawcze pozwalające 

właściwie zrozumieć proces głoszenia słowa Bożego w mediach społecznościowych.            

W pierwszym etapie ukazuje historię głoszenia słowa Bożego na poszczególnych etapach 

dziejów kaznodziejstwa. W dalszej kolejności analizuje dokumenty Kościoła dostrzegające      

w przestrzeni mediów społecznościowych miejsce głoszenia słowa Bożego oraz ukazuje 

specyfikę mediów społecznościowych, mocne strony tego sposobu komunikacji, a także 

zagrożenia związane z ich używaniem. Na końcowym etapie bada wybrane media 

społecznościowe oraz formułuje konkretne wnioski dotyczące ich funkcjonowania oraz 

możliwości głoszenia w nich słowa Bożego. 

Przedstawione założenia badawcze oraz kolejne etapy procesu badawczego Autor 

realizuje w czterech rozdziałach dysertacji.  W pierwszym z nich pt. Zmiany sposobów 

głoszenia słowa Bożego na tle zmian narzędzi komunikacji, ks. Wajs dokonuje precyzyjnej 

analizy historycznego rozwoju mediów, które istniały przed Internetem Web 2.0 oraz 
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wskazuje na możliwości głoszenia z ich pomocą słowa Bożego. Rozdział drugi pt. 

Teoretyczne założenia głoszenie słowa Bożego w mediach społecznościowych, zawiera 

omówienie nauczania Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce na temat Internetu oraz 

możliwości techniczne WEB 2.0. W trzecim rozdziale pt. Praktyka głoszenia słowa Bożego w 

mediach infrastruktury Web 2.0 Autor dokonuje prezentacji badań obecności Stolicy 

Apostolskiej w trzech głównych mediach społecznościowych. Omawia  również wybrane 

przykłady publikacje diecezji, biskupów i parafii. W rozdziale czwartym pt. Postulaty 

związane z głoszeniem słowa Bożego w mediach społecznościowych Autor, odwołując się do 

wskazań dokumentów Kościoła dotyczących jego obecności w Internecie formułuje wnioski i 

postulaty mające na celu wskazanie mocnych i słabych stron przebadanego przekazu.  

 

II. WARTOŚĆ MERYTORYCZNA PRACY 

 

Pod względem merytorycznym recenzowana rozprawa nie budzi istotnych zastrzeżeń. 

Podjęty w niej problem jest oryginalny, gdyż brak jest na gruncie polskim jego całościowego 

naukowego opracowania. Nie ulega też wątpliwości jego szczególna aktualność. Zastosowane 

w rozprawie metody okazały się skuteczne. Konsekwentnie też były realizowane w całości 

dysertacji, dowodząc metodologicznej precyzji Doktoranta. Rozprawa z merytorycznego 

punktu widzenia posiada wiele zalet, można również dostrzec pewne braki dotyczące tak jej 

strony merytorycznej jak i formalnej. Do przeprowadzenia badań Autor posłużył się 

elementami schematu sylogizmu praktycznego, na który składają się trzy elementy 

merytoryczne: normatywny, empiryczny i praktyczny. Elementy te zostały poprzedzone, 

pełniącym funkcję introdukcyjną, rozdziałem pierwszym. Następnie, w rozdziale drugim 

odwołał się do zasad i norm teologicznych, które pozwalają modelowo przedstawić badaną 

rzeczywistość (przesłanka większa). W dalszej kolejności przeprowadził badania empiryczne 

i przeanalizował zgodnie z wybraną metodologią, a następnie dokonał interpretacji 

teologicznej wyników badań w świetle wyznaczonych norm i zasad teologicznych. Na 

czwartym etapie sformułował się paradygmaty pastoralne, które zawierają postulaty 

praktyczne (wnioski).  

Podjęty przez Autora kierunek rozważań jest uzasadniony. Dochodzenie do 

naukowych wniosków może jednak następować różnymi drogami. Zdaniem recenzenta 

korzystne dla metodologicznej poprawności byłoby przeniesienie całego punktu: Możliwości 

techniczne WEB 2.0 (s. 79-115) z drugiego rozdziału do rozdziału pierwszego. Wówczas 

rozdział pierwszy omawiałby kompletnie zagadnienia zmian narzędzi komunikacji, a rozdział 

drugi wskazywałby zasady i normy teologiczne, stanowiąc przesłankę większą dysertacji. 

Analiza materiału źródłowego, dokonywana jest w sposób precyzyjny, szczegółowy i 

krytyczny. Ks. Wajs solidnie dokumentuje wypowiadane przez siebie twierdzenia, cytaty zaś 

nie pełnią wyłącznie funkcji ornamentacyjnej, lecz stanowią merytoryczny komentarz do 

uzasadnionych poglądów Autora na temat głoszenia słowa Bożego w mediach 

społecznościowych. Przeanalizowany materiał źródłowy okazał się wystarczający do 
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sformułowania wniosków dotyczących omawianego przez Autora problemu. Doktorant w 

sposób jasny i precyzyjny wyjaśnia stosowane w rozprawie mniej znane terminy i określenia. 

Czyni to najczęściej w przypisach, które uderzają swoją obfitością, stanowiąc przez to jakby 

paralelny do tekstu ciąg informacji.  

Struktura analizowanej rozprawy nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. Uzasadnionym 

wydaje się dokonanie podziału rozdziałów pierwszego i czwartego na podrozdziały i 

paragrafy. Takiego logicznego podziału dokonano w rozdziałach drugim i trzeci. Podział taki 

jest możliwy, a jego zastosowanie wzmocni również walory estetyczne pracy.  

Przeprowadzone przez ks. Wajsa badania posiadają dużą wartość naukową, gdyż będą 

stanowić podstawę do formułowania dalszych teoretycznych twierdzeń oraz praktycznych 

postulatów dotyczących głoszenia słowa Bożego w mediach społecznościowych. Badania 

posiadają one również wartość dydaktyczną, gdyż mogą służyć wykładowcom teologii 

pastoralnej i homiletyki jako sugestia wskazująca na problematykę, która w ich wykładach 

domaga się mocniejszego zaakcentowania. Wnioski i postulaty Autor prezentuje w sposób 

bardzo dojrzały i merytoryczny, co świadczy o naukowej dojrzałości Doktoranta i znacznie 

podnosi wartość analizowanej dysertacji. Autor stawia odważne postulaty, choć niektóre 

wymagają terminologicznego doprecyzowania. I tak na s. 204 Autor zaznacza: „Czwartą 

formą przejścia ze świata wirtualnego do realnego jest pojęcie wirtualnej parafii […]. Żaden 

biskup w Polsce nie wydał jeszcze dekretu mianującego kapłana proboszczem wirtualnej 

wspólnoty” (s. 204). Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005), który wskazuje na 

doniosłe znaczenie wspólnoty parafialnej, zaznacza: „Parafia jest ponadto miejscem realizacji 

trzech wielkich zadań Kościoła: jego misji prorockiej (katecheza), kapłańskiej (życie 

liturgiczno-modlitewne) i królewskiej (służba innym). Wypełnianie tych obowiązków winno 

być zadaniem całej wspólnoty parafialnej” (p. 6). Sam Doktorant trafnie zauważa: 

„Oczywiście należy pamiętać, że sakramentów nie da się sprawować wirtualnie więc byłaby 

to parafia nieco ułomna” (s. 204). Skoro taka struktura nosi znamiona ułomnej to 

zdecydowanie korzystniejsza wydaje się propozycja powołania duszpasterstwa „mediów 

społecznościowych” w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnego diecezji i zaliczanego do 

duszpasterstwa specjalnego kategorialnego, które obejmuje kategorie zawodowe, stany, 

środowiska w tym duszpasterstwo ludzi związanych z mediami masowymi. 

W sprawnie zredagowanym zakończeniu Autor postuluje dalsze etapy poszukiwań 

badawczych (s. 235). Na pozytywną uwagę zasługuje obszerny, liczący 38 stron (s. 232-269) 

spis bibliografii. Jego objętość świadczy o zebraniu wystarczającej bazy źródłowej. 

Wątpliwości może budzić kolejność podawanych grup. Po dokumentach Kościoła Autor 

zamieszcza opracowania, na końcu zaś źródła badawcze. Te zaś, posiadając znacznie większe 

znaczenie dla omawianej w pracy problematyki, powinny znaleźć się przed spisem 

opracowań. Przedstawione w recenzji drobne uchybienia nie podważają jednak 

merytorycznego waloru recenzowanej rozprawy i nie osłabiają jej wielu bardzo doniosłych 

osiągnięć. 
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III. OCENA FORMALNEJ STRONY PRACY 

 

Ks. Piotr Wajs przygotował opracowanie, którego język i styl utrzymane są na 

właściwym poziomie naukowym. Praca odznacza się zwartą treścią, a refleksja naukowa 

przebiega od zagadnień podstawowych i zasad ogólnych, poprzez badania empiryczne, do 

szczegółowych wskazań i rozwiązań. Autor konsekwentnie wyciąga wnioski z przesłanek i 

tworzy dojrzałą syntezę.   

W pewnej analogii do konstrukcji całej pracy, obejmującej wstęp, rozdziały i  

zakończenie, również rozdziały jako jednostka pracy powinny posiadać rodzaj wprowadzenia, 

czyli tzw. główki rozdziału. Wprowadzenie do rozdziału to zapowiedź tematyki stanowiącej 

jego treść, składające się z kilka zdań pogłębiających problem danego rozdziału, a później 

sformułowań zbliżonych do podtytułów rozdziałów (paragrafów). Tę zasadę Autor pominął 

na początku trzeciego (s. 116) i czwartego rozdziału (s. 195), gdzie obok siebie, umieścił tytuł 

rozdziału, podrozdziału i paragrafu. 

Pomimo wielkiego wkładu Autora w staranność i estetykę zewnętrzną rozprawy 

znajdują się w niej, aczkolwiek nieliczne, błędy stylistyczne, literowe i adiustatorskie. Do 

zawierających błędy stylistyczne można zaliczyć stwierdzenia: „Podsumowując teatr, jako 

medium jest atrakcyjną formą głoszenia słowa Bożego” (s. 33), „Filmów takich było 20%  

przebadanego materiału, ale nie cieszyły się zbyt wielką popularnością” (s. 177).  

Niekiedy Autor dał się zdominować przez styl obecny w mediach społecznościowych 

i w niektórych partiach materiału dysertacja przybrała styl publicystyczny, a nawet potoczny. 

Przykładem tego są wyrażenia: „została ona wrzucona do koszyka »inne«” (s. 49), „był to 

przysłowiowy strzał w dziesiątkę” (s. 125), „inną drogą poszła ReligiaTV” (s. 175); czy też 

„bardzo pozytywnie zakręconych młodych ludzi” (s. 203). 

 Wprawdzie błędy literowe należą do wyjątków, jednak nie udało się ich 

wyeliminować całkowicie. Przed ewentualnym przygotowaniem pracy do druku należy 

dokonać korekt w słowach i wyrażeniach: „Inyy rodzaj pisma” (s. 19), „wydanych na górnym 

Śląsku” (s. 36), „na Chrystocentryczny wymiar (s. 144), „zaangażowanych w życie kościoła” 

(s. 208), „tak pre facutum jak i post fatum (s. 212), „z naukami w Kościele św. Anny” (s. 

221). Korekty wymaga również edycja strony s. 219, gdzie na skutek przesunięcia tekstu 

połowa strony pozostała niezapisana. 

Autor parę razy stosuje jednozdaniowe akapity, czyli wcięcia w tekście właściwym, 

które służą do oddzielenia od siebie pewnych sekwencji myślowych (m.in. s. 13, 30, 37, 73, 

76). Akapit stanowi zazwyczaj osobny etap refleksji i tak rozumiany powinien 

charakteryzować się spójnością wewnętrzną i zewnętrzną. Przyjmuje się, że akapit mogą 

stanowić minimum dwa zdania złożone (tylko wyjątkowo można stosować akapity 

jednozdaniowe).  

Autor, cytując dokumenty Kościoła, konsekwentnie odsyła do nich przypisach. 

Korekty wymaga zapis ze strony 185, gdzie odwołując do Evangelii gaudium, stosuje w 

tekście zasadniczym zapis „(122EG)”. Na stronie 28. Autor przywołał cytat z dzieł św. 
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Tomasza, a w przypisie odwołuje się do opracowania J. Królikowskiego. Podobne 

niedopatrzenie można dostrzec na s. 112, gdzie Autor cytuje jedno zdanie z opracowania A. 

Lewka, a w przypisie wskazuje strony graniczne artykułu jego autorstwa (s. 24-43).  

Ujednolicenia wymagają zapisy nazw Msza Święta (w pracy stosuje się zapis „Mszy 

Świętej”, „Mszy Św.” - s. 39); oraz Internet (w pracy stosuje się zapis „Internet” - np. s. 59, 

62 lub „internet” - np. s. 58, 61, 62).   Na pytanie poprawny zapis: „Internet” czy „internet” 

odpowiedziała sekretarz Rady Języka Polskiego, dr hab. Katarzyna Kłosińska, że słowo to 

można pisać dwojako: wielką literą — gdy się ma na myśli konkretną globalną sieć, a małą 

literą — gdy traktuje się sieć jako medium, a nie system, który to medium „obsługuje” (np. 

Znalazł to w internecie). Zasadę te warto zastosować w całości recenzowanego opracowania. 

Autor posługuje się językiem poprawnym, bogatym w słownictwo, płynnym 

i komunikatywnym, co potęguje zainteresowanie czytelnika. Pisze zwięźle i logicznie, 

dobitnie prowadzi myśl i konsekwentnie wyciąga stosowne wnioski, czyniąc to w sposób 

zrównoważony i rzetelny. Proporcje między poszczególnymi rozdziałami zostały starannie 

zachowane. Przedstawione powyżej uwagi i sugestie nie powinny wpływać na ogólny obraz 

pracy, bowiem ta pod względem formalnym nie budzi większych zastrzeżeń i zasługuje na 

uznanie. 

 

IV. KWESTIE DO DYSKUSJI 

 

Recenzowana rozprawa doktorska ks. Piotra Wajsa to opracowanie twórcze, ciekawe i 

oryginalne. Można dostrzec znak twórczej relacji mistrz – uczeń, gdy autor pracy czerpie z 

warsztatu naukowego i trafnie odwołuje się do licznych publikacji swego promotora oraz 

korzysta z kompetencji naukowych promotora pomocniczego. Recenzowane studium rodzi 

pytania szczegółowe, dlatego zwracam się z prośbą do Doktoranta o ustosunkowanie się do 

następujących kwestii: 

1. Współcześni homileci, korzystając ze wskazań teorii komunikacji, bardzo usilnie 

zachęcają, by kaznodziejskie przepowiadanie było dialogiczne. O strukturze dialogowej 

kaznodziejstwa można mówić wtedy, kiedy głoszenie słowa Bożego jest elementem procesu 

komunikacji dwustronnej, dialogu w Kościele, będącego przedłużeniem i aktualizacją 

rozmowy Boga z człowiekiem. Jednostki przepowiadania kaznodziejskiego są elementem 

dialogu, ponieważ stanowią wynik słuchania innych ludzi i otwierania serca na różne 

potrzeby ludzkie. Doktorant również w swojej dysertacji podejmuje zagadnienie 

dialogiczności przepowiadania. Jak Doktorant rozumie znaczenie „dialogu wirtualnego” i 

„dialogu rzeczywistego” w posłudze głoszenia słowa Bożego? 

2. Rozwój technik przekazu medialnego przynosi ogromnej rzeszy ludzi jedyną 

możliwość uczestniczenia w celebracjach religijnych. Oczywistym jest, że oglądanie czy 

słuchanie transmisji mszy świętej nie zastąpi oczywiście w żaden sposób rzeczywistego w 

niej uczestnictwa. Doktorant zaznacza, „że sakramentów nie da się sprawować wirtualnie” (s. 

204), czy jednak oglądanie transmisji mszy świętej za pomocą przekazu medialnego ma 



7 

 

charakter liturgiczny? Czy i w jakim zakresie oglądanie lub słuchanie takiej transmisji jest 

uczestnictwem we mszy świętej i czy zostaje wówczas spełniony wymóg uczestniczenia we 

mszy świętej niedzielnej? 

 

V. WNIOSEK KOŃCOWY 

 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska ks. mgra lic. Piotra Wajsa stanowi cenny 

wkład w rozwój polskiej teologii ewangelizacji i teologii homiletycznej. Wyliczone 

zastrzeżenia nie podważają w żaden sposób naukowego waloru recenzowanej rozprawy.  

Rozprawa ma dużą wartość, zwłaszcza dla formatorów seminaryjnych i wykładowców 

teologii pastoralnej i teologii przepowiadania słowa Bożego w seminariach duchownych i na 

wydziałach teologicznych. Rozprawa powinna zainteresować także osoby zaangażowane w 

dzieło głoszenia słowa Bożego w mediach społecznościowych, rzeczników instytucji 

kościelnych oraz duszpasterzy. Dlatego wskazanym jest, aby recenzowana rozprawa, po 

niezbędnych uzupełnieniach i korektach, przez jej ogłoszenie drukiem mogła znaleźć się w 

ręku większego grona czytelników. 

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione wyżej uwagi stwierdzam, że recenzowana 

rozprawa spełnia wymogi stawiane tego typu pracom, dlatego wnoszę o przyjęcie rozprawy 

doktorskiej ks. mgra lic. Piotra Wajsa i dopuszczenie do jej publicznej obrony. 

 

 

                                                                                                  

 

Katowice, 20 września 2017 roku                                  Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ 

 

 

 


