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1. Informacje podstawowe  

 

1.1. Imię i nazwisko: Krzysztof Marcyński  

 

1.2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca  

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

 

▪ 24.06.2002 – stopień doktora z obszaru nauk humanistycznych w dziedzinie nauk 

teologicznych, w zakresie teologii praktycznej (teologii środków społecznego 

przekazu), nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2002 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Świat mediów 

elektronicznych w świetle teorii Marshalla McLuhana, a przepowiadanie słowa Bożego. 

Studium z zakresu teologii środków społecznego komunikowania” (promotor: ks. prof. 

dr hab. Tadeusz Zasępa, KUL w Lublinie, promotor pomocniczy: prof. Neil Postman, 

New York University, USA). 

 

▪ 1996-1999 – studia magisterskie w zakresie mediów i komunikacji społecznej (Media 

Ecology Program) na Uniwersytecie Nowy Jork (New York University) w Nowym 

Jorku (USA), w Steinhardt Szkole Kultury, Edukacji i Rozwoju Społecznego 

(Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development), na Wydziale 

Kultury i Komunikacji (Department of Culture and Communication; Master of Arts).  

 

▪ 1992-1996 – studia specjalistyczne (doktoranckie) w zakresie homiletyki – komunikacji 

religijnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Katedra Współczesnych Form 

Przekazu Wiary). 

 

▪ 1985-1991 – studia magisterskie filozoficzno-teologiczne w Akademii Teologii 

Katolickiej w Warszawie. 

 

1.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych 

 

1.3.1. Zatrudnienie o charakterze naukowo-badawczym  

 

▪ Od 2005 – adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

▪ 2007-2010 – kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Społecznej i Religijnej  

w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny UKSW  

w Warszawie. 

 

▪ 2004-2010 – wykładowca w Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego  

i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie.  

 

▪ Od 2004 – wykładowca w Centrum Apostolstwa Katolickiego – filia UKSW  

w Warszawie (prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji religijnej i sztuki wystąpień 

publicznych).  
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▪ Od 2002 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego – afiliowanym przy UKSW w Warszawie (prowadzenie zajęć 

z edukacji medialnej, komunikacji religijnej i homiletyki). 

 

1.3.2. Zatrudnienie o charakterze kierowniczym i organizacyjnym  

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej, pracuję/pracowałem na różnych stanowiskach 

związanych z zarządzaniem instytucjami i organizacją studiów wyższych: 

 

▪ Od 2017 – kierownik studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium 

Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce w Ołtarzewie – 

afiliowanego przy UKSW w Warszawie. Zakres obowiązków: organizacja studiów, 

przygotowanie programu studiów, organizacja pracy kadry naukowo-dydaktycznej, 

opieka nad studentami, opracowanie i zredagowanie informatora na temat oferty 

edukacyjnej, inicjowanie konferencji naukowych, organizowanie kursów języków 

obcych dla studentów w seminarium i poza granicami Polski, proponowanie wytycznych 

w zakresie rozwoju edukacji w seminarium, prowadzenie rad profesorskich oraz 

przewodniczenie prezydium naukowemu w WSD Ołtarzew, angażowanie studentów w 

różne działania na polu naukowo-edukacyjnym. 

 

▪ 2014-2015 – kierownik Studiów Leadership MBA Chrześcijańska Szkoła Przywództwa 

na UKSW w Warszawie.  

 

▪ 2014-2015 – radca w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego (członek pięcioosobowej rady zarządzającej funkcjonowaniem 

seminarium). 

 

▪ 2005-2008 – radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów 

(członek pięcioosobowej rady zarządzającej pracą polskich pallotynów  

w kraju i na świecie). 

 

▪ 2002-2005 – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.  

 

▪ 2001-2002 – dyrektor Biura Pielgrzymkowego „Apostolos”. 

 

1.3.3. Inne prace i funkcje 

 

▪ 1996-1999 –  praca dydaktyczno-wychowawcza w Szkole Podstawowej St. Margaret's 

w Nowym Jorku (USA).  

 

▪ 1994-1995 – praca na stanowisku kapelana i wychowawcy w ośrodku dla ludzi  

z trudnościami w uczeniu się w Gattonside w Szkocji (Wielka Brytania).  

 

▪ 1991-1992 – praca dydaktyczno-wychowawcza w Zespole Szkół Podstawowych  

w Ożarowie Mazowieckim. 
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2. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

 

2.1. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:  

Jako szczególne osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, wskazuję monografię teoretyczno-

empiryczną zatytułowaną: 

 

Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze 
 

2.2. Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy: 

 

Krzysztof Marcyński, Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Wydawnictwo 

Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 628 (recenzenci: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas oraz 

prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski). 

 

2.3. Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

 

2.3.1. Uzasadnienie tematu  

Przygotowana przeze mnie dysertacja (ss. 628) to studium teoretyczno-empiryczne, w którym 

prezentuję syntezę ujęć teoretycznych kompetencji komunikacyjnej oraz badania na temat 

kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w Polsce. Potrzebę poznawania, 

zdobywania i rozwijania kompetencji komunikacyjnej odniosłem do studentów dziennikarstwa, 

ponieważ z założenia przygotowują się oni do bycia specjalistami od komunikacji w różnych 

gatunkach i sytuacjach komunikacyjnych, a tym samym nadają ton  

i styl komunikacji całemu społeczeństwu.  

Zagadnienie kompetencji komunikacyjnej w Polsce podejmowane jest rzadko  

i marginalnie, a jeśli już, to w rozumieniu kompetencji językowej i najczęściej w obszarze nauk 

pedagogicznych (w kontekście dydaktyki, teorii wychowania czy edukacji medialnej), a także 

humanistycznych (w kontekście lingwistyki i glottodydaktyki). Poza Polską badania nad 

kompetencją komunikacyjną studentów – nie tylko dziennikarstwa, ale różnych kierunków – 

podejmowali m.in.: Sherwyn Morreale, Lawrence Rosenfeld, Charles Grant III, James 

McCroskey, Natarajan Ayyanathan, K. E. Kannammal, A. Bavani Rekha, Kevin Wright, Jane 

Rosenberg, Nichole Egbert, Nicole Ploeger, Daniel Bernard, Shawn King.  

Przygotowana książka i przeprowadzone badania, zawarte w niej, są wypełnieniem luki 

w zakresie badań w Polsce nad rozumieniem kompetencji komunikacyjnej oraz samooceny u 

studentów dziennikarstwa i znaczenia edukacji dziennikarskiej dla jej zdobywania w Polsce.  

 

2.3.2. Podstawowe założenia metodologiczne  

2.3.2.1. Cel badawczy 

Głównym celem pracy jest syntetyczne zaprezentowanie konstruktu kompetencji 

komunikacyjnej oraz diagnoza kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa  

w Polsce w ich samoocenie. Mając na uwadze cel badawczy, zadałem następujące pytania: 

Czym jest kompetencja komunikacyjna? Jaka jest kompetencja komunikacyjna studentów 

dziennikarstwa w Polsce w ich samoocenie? Natomiast pytania wyrażające cele szczegółowe 
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to: Jakie jest rozumienie kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w Polsce? Jak 

oceniają swoje umiejętności komunikacyjne oraz motywację do wchodzenia w sytuacje 

komunikacyjne? W jakim stopniu edukacja dziennikarstwa sprzyja rozwojowi kompetencji 

komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w Polsce? Czy współczesne formy komunikacji 

elektronicznej wpływają na kompetencję komunikacyjną studentów dziennikarstwa?    

 

2.3.2.2. Hipotezy badawcze 

Pogłębione studium literatury przedmiotu oraz różnych kierunków badawczych w zakresie 

kompetencji komunikacyjnej i edukacji dziennikarskiej pozwoliły na sformułowanie 

następujących ogólnych hipotez badawczych: 

Hipoteza I: Studenci dziennikarstwa w Polsce nie mają pogłębionej wiedzy na temat 

kompetencji komunikacyjnej i nie potrafią jej precyzyjnie zdefiniować. 

Hipoteza II: Studenci dziennikarstwa w Polsce wysoko oceniają własne umiejętności 

komunikacyjne. 

Hipoteza III: Studenci dziennikarstwa w Polsce nie mają wysokiego poziomu motywacji do 

wchodzenia w różne sytuacje komunikacyjne.  

Hipoteza IV: Studia dziennikarskie w Polsce nie rozwijają kompetencji komunikacyjnej 

studentów. 

 

2.3.2.3. Etapy badawcze i realizacja celu badawczego  

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Jej interdyscyplinarność wynika przede wszystkim  

z uniwersalności komunikacji i kompetencji komunikacyjnej. Uniwersalność kompetencji 

komunikacyjnej zauważalna jest w aplikowaniu jej do różnych zawodów, a tym samym  

w podejmowaniu badań nad nią z różnych perspektyw (społecznych, humanistycznych, 

psychologicznych, pedagogicznych, lingwistycznych, neurobiologicznych). Ta uniwersalność 

oraz interdyscyplinarność kompetencji komunikacyjnej wpływa na proces badawczy. A zatem, 

mając na uwadze cel badawczy, pytania badawcze, problematykę dysertacji oraz potrzebę 

weryfikacji hipotez, przebiegał on na kilku etapach:  

Na pierwszym etapie sformułowałem wyjściowy problem badawczy: Czym jest 

kompetencja komunikacyjna? Z jakich kluczowych elementów się składa? Co należy do jej 

istoty? Jak można ją określić i zdefiniować? W związku z tym, w kolejnej fazie, dokonałem 

kwerendy literatury anglojęzycznej i polskojęzycznej na temat teoretycznych ujęć kompetencji 

komunikacyjnej oraz badań empirycznych kompetencji komunikacyjnej studentów, w 

zasobach Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Biblioteki Narodowej Wielkiej Brytanii w 

Londynie, Biblioteki Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg, Biblioteki Narodowej w Warszawie, 

Biblioteki UKSW, Biblioteki UW, a także naukowych zasobach internetowych. Zebrana 

literatura stanowiła materiał źródłowy i badawczy dla tego etapu badań, czyli omówienia 

teoretycznych podstaw kompetencji komunikacyjnej, które stały się punktem wyjścia do 

zaprojektowania własnych badań empirycznych. W badaniu źródeł posłużyłem się głównie 

metodami: analizą treści i analizą semantyczną. Zebrany materiał, jego szczegółowa analiza 

oraz klasyfikacja pozwoliły na dokonanie syntez, a tym samym na zdobycie pogłębionej wiedzy 

na temat interdyscyplinarnego zagadnienia, jakim jest kompetencja komunikacyjna. W finalnej 

fazie tego etapu badawczego doprecyzowałem problem badawczy, sformułowałem pytania 

problemowe oraz postawiłem hipotezy badawcze dla weryfikacji założeń przyjętych dla 

potrzeb niniejszej dysertacji.  

Na drugim etapie badawczym skonstruowałem narzędzie badawcze, jakim jest 

kwestionariusz ankiety w celu zbadania kompetencji komunikacyjnej studentów 
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dziennikarstwa w Polsce. Aby zrealizować ten cel, posłużyłem się metodami: reprezentacyjną, 

sondażową, CAWI, PAPI, samooceny.  

Na trzecim etapie przeprowadziłem badania na wybranych losowo polskich 

uniwersytetach w okresie: październik 2015 – marzec 2016 oraz luty 2016 – lipiec 2016. 

Wziąłem pod uwagę te uniwersytety, które na etapie konceptualizacji badań i tworzenia 

narzędzi miały uprawnienia w zakresie kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna. Wybrane uczelnie to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, 

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Łódzki. Zebrałem łącznie 979 ankiet (w tym 

327 CAWI, 652 PAPI). Biorąc te dane pod uwagę, na próbę badawczą złożyło się 979 

studentów dziennikarstwa.  

Na czwartym etapie, posługując się metodą syntezy, zaprezentowałem wnioski z badań 

empirycznych, które zostały skonstruowane i przygotowane na podstawie teoretycznych 

podstaw kompetencji komunikacyjnej przedstawionej w części pierwszej dysertacji. 

Podsumowując przebieg procesu badawczego, zastosowano różne metody adekwatne do 

postawionej problematyki pracy i celów badawczych analizy z obszaru nauk humanistycznych, 

społecznych oraz nauk o mediach. 

Z tak zaprojektowanego procesu badawczego wyłoniłem w sposób konsekwentny 

określoną strukturę dysertacji teoretyczno-empirycznej, składającej się z dziesięciu rozdziałów, 

stanowiących trzy części. Zawiera ona część teoretyczną na temat kompetencji 

komunikacyjnej, jej genetycznych i psychologicznych uwarunkowań, ewolucji w jej 

rozumieniu, konceptualizacji i stanu badań oraz część empiryczną, czyli analizę wyników 

badań własnych dotyczących kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa  

w Polsce.  

 

2.3.3. Struktura pracy 

Część pierwsza pracy zatytułowana „Jakość komunikacji – kompetencja komunikacyjna” 

ma charakter teoretyczny i składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazano 

teoretyczne podstawy kompetencji i komunikacji. W przypadku komunikacji wziąłem pod 

uwagę przede wszystkim komunikację interpersonalną twarzą w twarz oraz interpersonalną 

zapośredniczoną. W rozdziale drugim skoncentrowałem się na konstrukcie: kompetencja 

komunikacyjna, a dokładnie na tym, czym ona jest i jak jest rozumiana w różnych obszarach 

badawczych. Różnorodność i wielość definicji kompetencji komunikacyjnej, a także 

wieloaspektowość jej ujęć i rozumień jest przyczyną braku wyczerpania pełnego 

przedstawienia modeli kompetencji komunikacyjnej powstałych od początku naukowych 

badań nad nią. Ma to związek z brakiem jednej wspólnej i spójnej definicji kompetencji 

komunikacyjnej. Stąd też zdecydowałem się na przedstawienie kluczowych dla podjętych 

badań definicji i rozumień wiodącego pojęcia kompetencji komunikacyjnej. W rozdziale 

trzecim zaprezentowałem i opisałem istotne komponenty kompetencji komunikacyjnej. 

Rozumiane są one jako konstytutywne jej elementy. Za czołowymi jej badaczami, m.in. 

Spitzbergem, Morrealem i Barge’m, ukazałem trzy konstytutywne komponenty: wiedzę, 

umiejętności i motywację. To właśnie one stanowią o kompetencji komunikacyjnej określonej 

osoby. A zatem przyjmuje się, że kompetentny komunikator posiada: wiedzę o kompetentnej 

komunikacji w różnych sytuacjach komunikacyjnych, umiejętności komunikacyjne oraz 

motywację do kompetentnego komunikowania. W rozdziale czwartym przedstawiłem 

differentia specifica kompetentnego komunikatora, czyli stosowność, skuteczność, 

elastyczność w komunikacji, bogactwo repertuaru komunikacyjnego oraz świadomość 

kontekstu. W rozdziale piątym odniosłem się do zagadnienia edukacji dziennikarskiej,  
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a szczególnie do kompetencji w edukacji, kompetencji w zawodzie dziennikarza, kompetencji 

komunikacyjnej w zawodzie dziennikarza oraz kompetencji komunikacyjnej w edukacji 

dziennikarskiej.  

Część druga o tytule „Kompetencja komunikacyjna studentów dziennikarstwa w 

świetle badań empirycznych” ma charakter empiryczny. Przedstawiłem w niej badania na 

temat kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w ich samoocenie na wybranych 

polskich uniwersytetach. W badaniach tych skoncentrowałem się przede wszystkim na 

interpersonalnej kompetencji komunikacyjnej, interakcji twarzą w twarz, uwzględniłem także 

nowe formy komunikowania się, komunikację zapośredniczoną, do której zalicza się m.in. 

komunikację poprzez media społecznościowe. Badałem rozumienie kompetencji 

komunikacyjnej studentów, ich komunikacyjne umiejętności, motywację do komunikacji oraz 

wpływ studiów dziennikarskich na kompetencję komunikacyjną studentów.  

Część trzecia pracy pt. „Kompetencja studentów: wnioski z badań” zawiera 

podsumowanie i wnioski opracowane na podstawie przeprowadzonych badań. W rozdziale 

pierwszym zaprezentowałem wnioski dla rozumienia kompetencji komunikacyjnej  

i najważniejszych jej umiejętności. W rozdziale drugim przedstawiłem wnioski dotyczące 

samooceny kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa, w ostatnim – wnioski 

odnoszące się do kompetencji komunikacyjnej w kontekście edukacji dziennikarskiej. 

Dodatkowo zaprezentowałem model stylów komunikacyjnych studentów dziennikarstwa  

w Polsce.  

 

2.3.4. Wnioski z badań 

Na kompetencję komunikacyjną składa się wiedza o kompetentnym komunikowaniu, 

umiejętności komunikacyjne, potwierdzające i wyrażające kompetencję, a także motywacja do 

kompetentnej komunikacji. W świetle tej koncepcji, podczas badania studentów, zwróciłem 

uwagę na te trzy elementy. W tym schemacie przedstawię kluczowe wnioski:  

 

▪ Wiedza studentów dziennikarstwa o kompetencji komunikacyjnej w dużej mierze 

utożsamiana jest z umiejętnościami komunikacyjnymi, z praktyczną stroną komunikacji,  

a zatem przede wszystkim z jednym z konstytutywnych komponentów, składających się 

na kompetencję komunikacyjną. Uzyskane w badaniach rozumienie kompetencji 

komunikacyjnej nie jest w pełni zbieżne z teoriami i badaniami znanych przedstawicieli 

tego zagadnienia, np. Briana Spitzberga, Sherwyna Morreale’a, Jamesa McCroskey’ego. 

W świetle tych ujęć teoretycznych można zauważyć, że w rozumieniu kompetencji 

komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w Polsce brakuje dwóch pozostałych 

komponentów kompetencji komunikacyjnej, a mianowicie wiedzy o kompetentnej 

komunikacji i motywacji do kompetentnej komunikacji. Dla studentów dziennikarstwa w 

Polsce kompetencja komunikacyjna to przede wszystkim umiejętności związane  

z zasadami stosowania języka w różnych komunikacyjnych sytuacjach. W tym kontekście 

postrzegana jest przez nich przede wszystkim jako kompetencja językowa.  

 

▪ Umiejętności kompetencji komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w Polsce, w ich 

ocenie, są na wysokim poziomie. Wysoko oceniają siebie przede wszystkim  

w następujących umiejętnościach: okazywanie zainteresowania rozmówcy, potwierdzanie, 

potakiwanie, parafrazowanie wypowiedzi, refleksyjne podejście do ważnych rozmów, 

życzliwość w stosunku do odbiorcy, kontakt wzrokowy z rozmówcą. Natomiast nisko 

oceniają siebie w takich umiejętnościach komunikacyjnych, jak: unikanie dekoncentracji 

w rozmowie, zmiana celu rozmowy w zależności od jej przebiegu, łatwe nawiązanie 

kontaktu z nowopoznaną osobą, powstrzymanie się od oceniania rozmówcy, płynność 
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wypowiedzi. Sytuacje komunikacyjne, w których studenci, w swojej ocenie, radzą sobie 

dobrze to rozmowa ze znajomym, rozmowa z obcą osobą płci przeciwnej, rozmowa z obcą 

osobą tej samej płci, wystąpienie przed grupą znajomych, dyskusja w grupie znajomych. 

Natomiast te, w których radzą sobie słabiej to agresja słowna ze strony innej osoby, 

wystąpienie przed grupą obcych osób, wystąpienie rejestrowane w formie wideo, 

wystąpienie rejestrowane w formie audio. Szczególną uwagę zwraca fakt, że studenci 

dziennikarstwa mają widoczną trudność z komunikacją w sytuacjach agresji słownej,  

w której kompetencję komunikacyjną oceniają nisko. Komunikowanie się w warunkach 

agresji słownej może wyrażać komunikowanie się poza własną strefą komfortu, której 

przekraczanie może powodować trudność.  

 

▪ Motywacja do kompetentnej komunikacji studentów dziennikarstwa w Polsce, w ich 

ocenie, wypada wysoko. Chętnie wchodzą w różne sytuacje komunikacyjne. Wysoka 

motywacja do podejmowania różnych sytuacji komunikacyjnych może łączyć się z wysoką 

samooceną kompetencji komunikacyjnej (Mruk, Tafarodi, Swann, Chan-Jong).  

 

Kompetencja komunikacyjna w edukacji dziennikarskiej to kolejne zagadnienie podjęte przeze 

mnie w badaniach. W tym temacie wnioski z badań są następujące: 

 

▪ Wpływ studiów dziennikarskich na rozwój kompetencji komunikacyjnej – w ocenie 

respondentów – w badanych sytuacjach komunikacyjnych jest umiarkowanie dodatni. 

Wyraźnie mniej znaczący wpływ studiów dziennikarskich na rozwój kompetencji 

komunikacyjnej dowiedziono w sytuacjach trudnych (trudna rozmowa z bliską osobą, 

kłótnia, agresja słowna ze strony innej osoby). Wykazano widoczny wpływ studiów 

dziennikarskich na rozwój różnych umiejętności komunikacyjnych składających się na 

kompetencję komunikacyjną. Najwyżej wpływ ten został oceniony w przypadku: 

umiejętności dobierania słów adekwatnych do sytuacji, umiejętności świadomej 

komunikacji niewerbalnej, umiejętności dyskutowania i argumentowania. Wykazano, że 

mężczyźni i kobiety deklarują zbliżony poziom wpływu studiów dziennikarskich na 

rozwój umiejętności komunikacyjnych. 

 

▪ Najważniejszymi przedmiotami na studiach dziennikarskich wspierającymi rozwój 

kompetencji komunikacyjnej w ocenie studentów są zajęcia związane z retoryką i sztuką 

wystąpień publicznych; związane z teoretyczną prezentacją modeli i teorii 

komunikowania; językowe; zorientowane na rozwijanie kultury językowej  

i pragmatycznej sprawności w porozumiewaniu się; zajęcia specjalizacyjne i warsztatowe. 

 

▪ Główne przeszkody na studiach dziennikarskich w zdobywaniu kompetencji 

komunikacyjnej to: braki w programie (np. brak okazji do weryfikacji kompetencji, brak 

egzaminów praktycznych, niewystarczająca ilość praktyk i staży zawodowych, brak 

symulacji sytuacji zawodowych, brak dyskusji, debat, wystąpień́ przed kamerą), zła 

konstrukcja programu (np. ogólny mały nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnej 

nadmiar treści teoretycznych, nieaktualne treści programowe, brak treningów w zakresie 

radzenia sobie ze stresem, tworzenie zajęć pod możliwości kadrowe, a nie potrzeby 

studentów), aspekty proceduralno-logistyczne zajęć (np. przepełnienie grup, niski poziom 

kompetencji kadry, brak indywidualizacji podejścia do studenta, monotonna forma zajęć, 

nieodpowiedni przykład komunikacji ze strony wykładowcy, nieformalna atmosfera, brak 

szacunku dla prowadzącego), aspekty społeczne i grupowe procesu nauczania (np. 

nieżyczliwość́ w grupie, rywalizacja w grupie, brak empatii w grupie, praca studentów 
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kolidująca z zajęciami). Jako obszary do usprawnienia w programie studiów 

dziennikarskich wskazane zostały wyraźnie: prowadzenie rozmów formalnych, 

wystąpienia publiczne przed grupami powyżej 30 osób, wystąpienia na żywo w telewizji.  

 

▪ W programie nauczania na studiach dziennikarskich celem poprawy kompetencji 

komunikacyjnej studentów – w opinii badanych – powinny znaleźć się następujące 

zajęcia: związane z wystąpieniami publicznymi (np. argumentacja, debaty oksfordzkie, 

wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, trening moderowania dyskusji, trening 

antystresowy, psychologia procesu grupowego, trening asertywności, trening aktywnego 

słuchania) oraz związane ze społecznymi aspektami komunikowania (np. komunikowanie 

międzykulturowe, przedmioty z zakresu zarządzania, trening pracy zespołowej  

i komunikacji w grupie), językowe (np. poprawność językowa wypowiedzi, podstawy 

językoznawstwa, podstawy fonetyki polskiej), rejestrowane w formie wideo (np. emisja 

głosu, trening mowy ciała, trening dykcji i płynności wypowiedzi, logopedia medialna, 

dyskusje w grupie), zajęcia terenowe (np. prowadzenie sondy ulicznej). 

 

2.3.5. Podsumowanie badań i pracy nad dysertacją 

W wyniku szczegółowej analizy literatury przedmiotu, głównie anglojęzycznej, a także 

przeprowadzonych badań wśród studentów dziennikarstwa w Polsce powstała dysertacja 

teoretyczno-empiryczna – pogłębione studium podejmujące temat kompetencji 

komunikacyjnej w komunikacji społecznej. Stanowi ono syntetyczne ujęcie kompetencji 

komunikacyjnej, jej konstytutywnych elementów oraz specyficznych cech kompetentnego 

komunikatora, czołowych badaczy, ewolucję jej rozumienia, różnorodność perspektyw 

badawczych. Tak przygotowana i zaproponowana synteza teoretyczna zagadnienia 

kompetencji komunikacyjnej stanowi – w moim przekonaniu – oryginalną jej propozycję. 

Prezentowane studium zawiera też syntetyczne opracowanie kompetencji komunikacyjnej 

w kontekście edukacji dziennikarskiej i jej współczesnych wyzwań.  

W wyniku badań nad kompetencją komunikacyjną studentów dziennikarstwa w Polsce 

opracowałem także model stylów komunikacji studentów. Zidentyfikowałem  

i wyodrębniłem w nim 13 stylów komunikacyjnych przyszłych dziennikarzy: komunikacja 

dynamiczna, komunikacja merytoryczna, komunikacja elastyczna, komunikacja uważna, 

komunikacja alterocentryczna, komunikacja fatyczna, komunikacja empatyczna, komunikacja 

kontekstualna, komunikacja werbalna, komunikacja refleksyjna, komunikacja w konflikcie, 

komunikacja wokalna, komunikacja wzrokowa. Ten model stylów komunikacyjnych może 

stanowić inspirację, zarówno naukową do dalszych badań, jak i praktyczną dla zajmujących się 

komunikacją społeczną.  

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych) 

3.1. Obszary badawcze  

Moje zainteresowania naukowo-badawcze dotyczące komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza 

interpersonalnej, mają swoje początki w działalności w amatorskim teatrze, studiach 

filozoficzno-teologicznych oraz studiach specjalistycznych z zakresu komunikowania  

i mediów (specjalność: media ecology) w Steinhardt School of Culture, Education and Human 

Development na Uniwersytecie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Podczas tych studiów 

poznałem Neila Postmana, JoEllen Fisherkeller, Marka Crispina Millera, Terence’a Morana, 

Ted’a Magdera i kilku innych znaczących badaczy ze szkoły Marshalla McLuhana. Wśród tych 

nauczycieli pogłębiałem rozumienie komunikacji i odkrywałem nowe jej aspekty. Znaczące 

było dla mnie poznawanie natury mediów elektronicznych, ich wpływu na życie i na 
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komunikowanie między ludźmi. Przekonałem się również o tym, że dziś nie chodzi już tylko o 

komunikację w jej podstawowym rozumieniu, lecz o jej jakość, czyli kompetencję 

komunikacyjną.  

Moje osiągnięcia naukowo-badawcze ogniskują się wokół komunikacji społecznej oraz 

komunikacji religijnej, i mają charakter ewolucyjny. Po studiach w Nowym Jorku i obronie 

pracy doktorskiej pt. „Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Marshalla McLuhana a 

przepowiadanie słowa Bożego. Studium z zakresu teologii środków społecznego 

komunikowania” w 2003 roku rozpocząłem pracę na UKSW w Warszawie w nowo tworzącym 

się Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, założonym przez ks. prof. dr. hab. 

Antoniego Lewka. Był to początek badań w zakresie teologii środków społecznego przekazu w 

Warszawie, ale i w ogóle w Polsce – czas kształtowania się naukowej tożsamości tej dziedziny. 

Mój pierwszy obszar badawczy określiłbym jako komunikacja religijna  

w kontekście nauk o mediach i teologii mediów, drugi natomiast – natura mediów jako 

determinanta przekazu i odbioru, wynikające z wiedzy zdobytej w USA. Obecnie 

kontynuuję pracę naukową związaną z teologią środków społecznego przekazu oraz naturą 

mediów, jednakże od kilku lat skupiam się bardziej na badaniach związanych z kompetencją 

komunikacyjną, mając w planach – ze względu na uniwersalność tej kompetencji – badać i 

odnosić ją w przyszłości do różnych grup społecznych. Zajmuję się także edukacją 

dziennikarską odczytywaną w kontekście kompetencji komunikacyjnej.  

Na mój dorobek naukowy składa się 45 publikacji naukowych (zob. załącznik nr 5),  

w tym dwie monografie autorskie (Komunikacja religijna i media, Kraków 2016 – monografia 

wydana na podstawie pracy doktorskiej, zaktualizowana i uzupełniona o literaturę najnowszą; 

Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017 – rozprawa 

habilitacyjna) oraz dwie współautorskie antologie i dziewięć książek redaktorskich, 

recenzowanych. W moim dorobku naukowym znajduje się także osiem artykułów naukowych 

opublikowanych w czasopismach punktowanych, 20 rozdziałów w recenzowanych pracach 

zbiorowych (w języku polskim, angielskim i włoskim) oraz sześć przedmów/wstępów do 

książek, których jestem redaktorem. W ramach popularyzacji wyników badawczych 

wygłosiłem 9 referatów na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych, a także 22 na 

krajowych, a także napisałem dwa sprawozdania z zagranicznych konferencji opublikowane w 

czasopismach punktowanych. Oprócz tego w obszarze działalności publicznej miałem ok. 3800 

wystąpień publicznych w języku polskim i angielskim. Łączna liczba punktów za dorobek 

naukowy to: 309. Indeks Hirscha: h-indeks: 2. Dorobek jest częściowo zdigitalizowany i 

dostępny w repozytoriach: ACADEMIA.EDU, POLon, Google.scholar.com. 

 

Obszary badawcze, jakie dotychczas zgłębiałem i podejmowałem w pracy naukowo-

badawczej, są następujące:  

▪ Komunikacja religijna w kontekście nauk o mediach i teologii mediów 

▪ Natura mediów jako determinanta przekazu i odbioru 

▪ Kompetencja komunikacyjna jako jakość w komunikacji 

▪ Edukacja dziennikarska w kontekście kompetencji komunikacyjnej 
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3.2. Opis obszarów badawczych 

3.2.1. Komunikacja religijna w kontekście nauk o mediach i teologii mediów 

 

Media analizuję z perspektywy teologa oraz medioznawcy. Teologia i media, religia  

i komunikacja to obszary, które naturalnie przenikają się. Komunikacja religijna zyskuje na 

wykorzystywaniu mediów, rozumieniu ich natury i współczesnego języka. Badana przeze mnie 

komunikacja religijna obejmuje komunikację interpersonalną w Kościele i Kościoła, zarówno 

bezpośrednią, jak i zapośredniczoną, a także komunikację człowieka z Absolutem. Moje 

publikacje z początku pracy naukowej zawierają zagadnienia graniczne, przynależne do nauk 

o mediach oraz teologii mediów, której przedmiotem są zagadnienia z pogranicza nauk 

humanistycznych i społecznych – teorii społecznego komunikowania, filozofii komunikacji, 

pedagogiki mediów, semantyki, socjologii pastoralnej, estetyki, filozofii i historii kultury, 

teologii fundamentalnej, moralnej, dogmatycznej, ascetycznej oraz homiletycznej.  

W tym kontekście badam naturę przepowiadania i komunikacji religijnej oraz naturę 

mediów elektronicznych, a także ich wykorzystanie w komunikacji religijnej, zadając m.in. 

pytanie o przydatność i skuteczność mediów elektronicznych w przekazie wiary, język 

komunikacji religijnej i język mediów. Temu m.in. poświęcona jest moja monografia 

zatytułowana „Komunikacja religijna i media”. Przedstawiam w niej fenomen mediów 

elektronicznych, ich naturę w ujęciu Marshalla McLuhana, a także naturę przekazu religijnego, 

podmiot, znaczenie komunikowania, inkarnacyjny charakter komunikacji religijnej oraz 

zestawiam naturę mediów z naturą przekazu religijnego i poprzez to ukazuję fenomen 

komunikacji religijnej w kontekście mediów elektronicznych (zob. Komunikacja religijna i 

media, Kraków 2016; Sztuka komunikacji według Franciszka, Warszawa 2016).  

Zasadniczym elementem teologii środków społecznego przekazu jest eklezjotwórcza 

funkcja mediów elektronicznych, traktowanych jako środki wyrazu wiary i komunikacji 

religijnej. Korzystając z metod nauk o mediach i teologii mediów, analizuję to zagadnienie w 

kontekście nauczania Kościoła o mediach i komunikacji (zob. m.in. Sztuka komunikacji według 

Franciszka, Warszawa 2016; Komunikacja społeczna według Benedykta XVI, Kraków 2016; 

Audiovisuality in the context of communicative and ethical competencies – media theology 

approach, „Communication Today” 6 (2015), nr 2, s. 4-19). Badam także przekaz mediów, 

język współczesnych mediów odnoszący się do komunikacji religijnej (zob. m.in. Aplikacje 

mobilne jako nowa forma komunikacji społecznej i religijnej, „Uniwersyteckie Czasopismo 

Socjologiczne. Academic Journal of Sociology” 15 (2016), nr 2, s. 67-84; Wizerunek 

Franciszka na Facebooku, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2 (2015), s. 70-82). 

W obszarze teologii środków społecznego przekazu zajmuję się również kompetencją 

komunikacyjną osób odpowiedzialnych za przekaz społeczny i religijny. (zob. Kościół na 

informacyjnej autostradzie, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. 

Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 19-35) W tym temacie zadaję pytania m.in. o 

skuteczność przekazu, kompetencje mówcy (jego wiedzę, umiejętności i postawę), ale także o 

naturę komunikatu (zob. m.in. Warunki skutecznej i interesującej komunikacji kaznodziejskiej 

według Jana Pawła II, w: Błogosławiony Jan Paweł II – apostoł ludu Bożego, red. M. 

Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, s. 469-478; Wołanie o dobrą ambonę, w: Kościół 

marzeń? O reformie Kościoła w Polsce, red. M. Wyrostkiewicz i in., Lublin 2009, s. 95-102; 

Głoszenie i rozpowszechnianie słowa Bożego, w: Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, 

Warszawa 2010, s. 336-347; Kompetencja komunikacyjna jako jedna z kluczowych 

kompetencji. Kompetencja wiary w kontekście 8 kluczowych kompetencji zaproponowanych 

przez UE w 2006 roku; kierowanie projektem z badań statutowych, MNiSW). Podejmuję 

również wątek kompetencji komunikacyjnej liderów – przywódców Kościoła (zob. Osoba 

medialna, w: Jan Paweł II człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008, s. 197-
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211; Sztuka komunikacji według Franciszka, Warszawa 2016; Komunikacja społeczna według 

Benedykta XVI, Kraków 2016; Kompetencja etyczna i kompetencja komunikacyjna 

przywódców w przestrzeni publicznej; badania MNiSW, członek zespołu).  

Podsumowując, publikacje z początku mojej pracy naukowo-badawczej (chociaż nie 

brakuje i w ostatnich latach publikacji na temat komunikacji religijnej) oraz z obszaru teologii 

środków społecznego przekazu mają charakter interdyscyplinarny. Przynależą bowiem do 

dziedziny teologii i nauk o mediach, homiletyki i komunikacji społecznej oraz teologii mediów. 

W opisanym tu obszarze posługuję się narzędziami metodologicznymi i teoretycznymi 

charakterystycznymi dla tych dyscyplin, dziedzin i specjalności naukowych. Pełny wykaz 

naukowej działalności w zakresie komunikacji religijnej w kontekście nauk o mediach i teologii 

mediów prezentuję poniżej: 

 
Publikacje naukowe: Komunikacja religijna i media, Kraków 2016; Sztuka komunikacji według 

Franciszka (wraz z M. Laskowską), Warszawa 2016; Komunikacja społeczna według Benedykta XVI 

(wraz z M. Laskowską), Kraków 2016; Aplikacje mobilne jako nowa forma komunikacji społecznej i 

religijnej, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Sociology” 15 (2016), nr 

2, s. 67-84; Teleewangelia. Nowy paradygmat komunikacji religijnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2 

(2015), s. 11-27; Wizerunek Franciszka na Facebooku (wraz z A. Gralczyk, M. Laskowską), „Biuletyn 

Edukacji Medialnej” 2 (2015), s. 70-82; Funkcje wypowiedzi religijnych w mediach w ujęciu teologa 

mediów, w: Funkcje wypowiedzi religijnych, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2014, s. 269-

279; Kościół na informacyjnej autostradzie, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. 

M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 19-35; Liturgia słowa w przekazie telewizyjnym, w: 

Msza św. przed telewizorem, red. W. Przyczyna, Kraków 2006, s. 65-84; Osoba medialna, w: Jan Paweł 

II człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008, s. 197-211; Relacje o śmierci i pogrzebie 

Jana Pawła II jako wydarzenie medialne i... spektakl?, w: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w 

polskich mediach, red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki, Katowice 2008, s. 113-120; Przekazywanie 

wiary nie tylko z ambony, „Communio” 186 (2014), nr 2, s. 106-122; Media – Applied Science dla wiary. 

Media – Applied Science for the faith, w: Media w transformacji, red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. 

Przybysz, Warszawa 2013, s. 13-22; Wołanie o dobrą ambonę, w: Kościół marzeń? O reformie Kościoła 

w Polsce, red. M. Wyrostkiewicz i in., Lublin 2009, s. 95-102; Warunki skutecznej i interesującej 

komunikacji kaznodziejskiej według Jana Pawła II, w: Błogosławiony Jan Paweł II – apostoł ludu 

Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, s. 469-478; Głoszenie i rozpowszechnianie 

słowa Bożego, w: Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, Warszawa 2010, s. 336-347; Środki 

masowego przekazu w służbie apostolstwa, w: 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 

Polsce, red. A. Dyr, R. Forycki, M. Kowalczyk, Warszawa 2009, s. 359-363. 

Wygłoszone referaty: Aplikacje mobilne jako nowa forma komunikacji społecznej i religijnej, wiary, 

Konferencja międzynarodowa pt. „Wirtualne Targowisko. O reklamie, marketing i promowaniu się w 

Internecie”, Warszawa, UKSW, 5-6.12.2012; Gli ultimi giorni di Giovanni Paolo II e i media polacchi, 

International Scientific Conference pt. „John Paul II media events, John Paul II religious event”, Rzym, 

Włochy, 6-7.04.2006; Funkcje wypowiedzi religijnych w mediach, Konferencja pt. „Funkcje 

wypowiedzi religijnych”, zorganizowana przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisje 

Języka Religijnego, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Polonistyki, PAT, Rychwałd, 24-26.04.2003; 

Kościół na informacyjnej autostradzie, Konferencja pt. „Polityka informacyjna Kościoła”, Warszawa, 

UKSW, 28.10.2009; Religia jako zabawa i zabawa jako religia w przestrzeni wirtualnej, V Konferencja 

Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pt. „Rozrywka w przestrzeni wirtualnej”, 

Warszawa, UKSW, 5.12.2013, God in question: is this only a matter of language?, International 

Congress pt. „God in Question: Religious Language and Secular Languages”, Brixen, South Tyrol, Italy, 

29.08-01.09.2013; Jan Paweł II – autentyczny świadek i duszpasterski „artysta”, Sympozjum naukowe 

pt. „Apostolstwo Ludu Bożego w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa, 21-22.04.2010; Kościół 

katolicki a media, Konferencja pt. „Dyskurs religijny w mediach”, Warszawa, 22-24.11.2007; 

Komunikat w ramach panelu pt. „Środki masowego przekazu w służbie apostolstwa”, Sympozjum pt. 

„Apostolstwo” Ołtarzew, 18-19.04.2007; Zadania środków społecznego przekazu w świetle nauczania 
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Kościoła, Ogólnopolski Kongres pt. „Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka”, Warszawa, 

31.03.2007; Liturgia słowa w przekazie telewizyjny, Konferencja pt. „Msza święta a telewizja”, PAT-

UJ, Kraków, 12.05.2005; Cyfrowy przekaz wiary, Konferencja pt. „Media-Teologia-Edukacja”, 

Warszawa, UKSW, 24.10.2012; Wizerunek papieża Franciszka na Facebooku, VI Konferencja 

Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pt. „Konsumpcja Internetu”, Warszawa, 

UKSW, 10-11.12.2014; Przekaz wiary w przepowiadaniu słowa Bożego, Konferencja pt. „Wiara-

Chrzest-Apostolstwo”, Ołtarzew, UKSW i WSD Ołtarzew, 25-26.04.2013; Głoszenie i 

rozpowszechnianie słowa Bożego, Sympozjum naukowe pt. „Apostolat słowa Bożego w świetle XII 

Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów”, Warszawa-Ołtarzew, 21.04.2009; Wołanie o dobrą 

ambonę, Konferencja pt. „Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce”, Lublin, KUL, 21-

23.04.2008.  

Projekty badawcze: Kompetencja komunikacyjna jako jedna z kluczowych kompetencji. Kompetencja 

wiary w kontekście 8 kluczowych kompetencji zaproponowanych przez UE w 2006 roku, Kierownik 

projektu z badań statutowych, MNiSW (2013); Sposoby i umiejętności porozumiewania się w różnych 

sytuacjach komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji religijnej. Kontynuacja badań, Kierownik 

projektu z badań statutowych, MNiSW (2014).  

 

3.2.2. Natura mediów jako determinanta przekazu i odbioru 

W pracy badawczej podejmuję także temat natury mediów jako kluczowego elementu 

rozumienia społeczeństwa, zgłębianego także w obszarze nauk o mediach. Za Lewisem 

Mumfordem, Haroldem Innisem, Marshallem McLuhanem, Neilem Postmanem, Paulem 

Levinsonem analizuję poszczególne media (od telewizji aż po media interaktywne), związany 

z nimi determinizm technologiczny, wpływ ich natury na przekaz, sensoryczne preferencje 

wynikające z natury poszczególnych mediów oraz środowisko medialne tworzone przez 

różnego rodzaju środki społecznego przekazu. W dociekaniach swych biorę pod uwagę to, że 

natura mediów warunkuje przekaz i transmisję doświadczenia. Media mają swój sposób 

kodowania informacji, a skoro tak, mogą zmieniać przekazywaną treść (zob. Komunikacja 

religijna i media, Kraków 2016; Od informacyjnego zawału do skarbca mądrości – surfowanie 

po internecie, w: Nowe media – możliwości i pułapki, red. A. Adamski, M. Laskowska, Poznań-

Opole 2011, s. 67-79). Mając na względzie naturę mediów, zadaję również pytania o wartości, 

ich przekaz w mediach audiowizualnych (zob. (Im)purity in the media on the basis of the films 

„50 Shades of Grey” and „Caroline”, „Studia Ełckie” 18 (2016), nr 3, s. 255-268). 

W pracy badawczej podejmuję także zagadnienie natury mediów interaktywnych, 

natury komunikacji zapośredniczonej, zgłębiając jednocześnie wpływ interaktywności na 

współczesne rozumienie informacji i komunikacji. Ta tematyka, wyrażająca nowy paradygmat 

informacji oraz komunikacji, charakterystyczna dla nauk o mediach przybliża nie tylko 

rozumienie mediów, ale i rozumienie społeczeństwa (zob. Od informacyjnego zawału do 

skarbca mądrości – surfowanie po internecie, w: Nowe media-możliwości i pułapki, red. A. 

Adamski, M. Laskowska, Poznań-Opole 2011, s. 67-79).  

W kontekście internetu oraz urządzeń mobilnych, zyskujących coraz bardziej na 

popularności, pojawiają się nowe wyzwania w obszarze komunikacji społecznej, a tym samym 

nowe obszary badawcze. Mając na uwadze tradycję badawczą szkoły McLuhana, jego 

rozumienie natury mediów, w swojej pracy naukowej zgłębiam również temat natury 

komunikacji mobilnej, poszukując jej rozumienia, znaczenia dla współczesnej komunikacji 

społecznej i komunikacji religijnej, korzystając m.in. z takich metod, jak: analiza zawartości 

mediów, obserwacja uczestnicząca, metody statystyczne (zob. m.in. Aplikacje mobilne jako 

nowa forma komunikacji społecznej i religijnej, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. 

Academic Journal of Sociology” 15 (2016), nr 2, s. 67-84).  

Biorąc pod uwadze naturę mediów, podejmuję również zagadnienie osobowości 

medialnej, osoby medialnej, sławy, wielkości i popularności na wybranych przykładach (zob. 
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m.in. Osoba medialna, w: Jan Paweł II człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 

2008, s. 197-211; Gli ultimi giorni di Giovvanni Paolo II e i media polacchi, w: Karol Wojtyła, 

un pontefice in diretta. Sfida e incanto nel rapporto tra Giovanni Paolo II e la TV, red. G. 

Mazza, Rzym 2006, s. 263-276).  

W temacie natury mediów jako czynnika determinującego przekaz i odbiór zajmuję się 

także komunikacją religijną, stawiając pytania o możliwości przekazu religijnego za pomocą 

mediów (zob. m.in. Liturgia słowa w przekazie telewizyjnym, w: Eucharystia na ołtarzu świata, 

red. S. Koperek [i in. – KM], Kraków 2006, s. 323-338). Naturze mediów poświęcona jest 

częściowo publikacja książkowa, której jestem redaktorem, zatytułowana „Media w 

transformacji”. Podjęte zostało w niej zagadnienie zmiany i jej odczytanie w odniesieniu do 

mediów i ich natury – zmiany zawartości mediów, formy i środków przekazu (Media w 

transformacji, red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz, Warszawa 2013). Jestem 

redaktorem książki pt. „Media na przełomie”, w której badacze z różnych perspektyw 

badawczych analizują naturę mediów (Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, 

edukacja medialna, red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy, Warszawa 2011). W książce 

pt. „Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie”, której 

jestem redaktorem, zgłębiany jest także temat natury mediów; w przypadku tej publikacji -  

natury mediów Web 2.0 (Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w 

Internecie, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński, Warszawa 2017). Pełny wykaz 

publikacji i mojej naukowej aktywności w temacie natury mediów jako czynnika 

determinującego przekaz i odbiór przekazu przedstawiam poniżej: 

 

Publikacje naukowe: Komunikacja religijna i media, Kraków 2016; Audiovisuality in the context of 

communicative and ethical competencies – media theology approach (wraz z M. Laskowską), 

„Communication Today” 6 (2015), nr 2, s. 4-19; (Im)purity in the media on the basis of the films „50 

Shades of Grey” and „Caroline” (wraz z M. Laskowską), „Studia Ełckie” 18 (2016), nr 3, s. 255-268; 

Od informacyjnego zawału do skarbca mądrości – surfowanie po internecie, w: Nowe media-możliwości 

i pułapki, red. A. Adamski, M. Laskowska, Poznań-Opole 2011, s. 67-79; Aplikacje mobilne jako nowa 

forma komunikacji społecznej i religijnej, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic 

Journal of Sociology” 15 (2016), nr 2, s. 67-84; Osoba medialna, w: Jan Paweł II człowiek kultury, red. 

K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008, s. 197-211; Liturgia słowa w przekazie telewizyjnym, w: 

Eucharystia na ołtarzu świata, red. S. Koperek [i in.], Kraków 2006, s. 323-338; Gli ultimi giorni di 

Giovvanni Paolo II e i media polacchi, w: Karol Wojtyła, un pontefice in diretta. Sfida e incanto nel 

rapporto tra Giovanni Paolo II e la TV, red. G. Mazza, Rzym 2006, s. 263-276; Media w transformacji, 

red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz, Warszawa 2013; Media na przełomie. Dziennikarstwo, 

kaznodziejstwo, edukacja medialna, red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy, Warszawa 2011; 

Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie, red. M. Butkiewicz, A. 

Gralczyk, K. Marcyński, Warszawa 2017, ss. 252. 

Wygłoszone referaty: Media sposobami opowiadania historii, III Ogólnopolska Konferencja 

Psychologii Narracyjnej organizowana przez Katedrę Psychologii Osobowości KUL, św. Katarzyna, 

11-14.09.2003; Spektakl umierania? Relacje polskich mediów o śmierci i pogrzebie Jana Pawła II w 

aspekcie teorii komunikacji społecznej, Konferencja pt. „Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w 

polskich mediach”, UKSW, Warszawa, 21-22.09.2007; Od informacyjnego zawału do skarbnicy 

mądrości – surfowanie po internecie, Konferencja pt. „Etyczne i prawne wyzwania Internetu”, 

Warszawa, UKSW, 14.05.2010; Wizerunek papieża Franciszka na Facebooku, VI Konferencja 

Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pt. „Konsumpcja Internetu”, Warszawa, 

UKSW, 10-11.12.2014; Facebook – planeta innych (obcych) twarzy?, Konferencja „Przejawy 

manipulacji w dziennikarstwie, reklamie i public relations”, Kraków, UJ, 21-22.10.2014.  

Projekty badawcze: E-retoryka w mediach społecznościowych (członek zespołu badawczego projektu 

naukowego w ramach badań statutowych, MNiSW, 2015); Sposoby i umiejętności porozumiewania się 
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w różnych sytuacjach komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji religijnej. Kontynuacja badań 

(kierownik projektu z badań statutowych, MNiSW, 2014).  

 

3.2.3. Kompetencja komunikacyjna jako jakość w komunikacji  

Na kanwie komunikacji społecznej i religijnej zajmuję się kompetencją komunikacyjną, 

kluczową dla komunikacji, rozumianą jako: wiedzę na temat kompetentnej komunikacji (np. 

znajomość języka, repertuaru komunikacyjnego, zasad stosowności, skuteczności, kontekstu, 

elastyczności w komunikacji, itd.), umiejętność wykorzystania tej wiedzy w konkretnych 

sytuacjach, czyli zdobywanie i posiadanie umiejętności komunikacyjnych (np. umiejętność 

słuchania, mówienia, empatii, zadawania pytań, przejmowania ról, zachowania adekwatnego 

do sytuacji, komunikacji w sytuacji konfliktowej, itp.) oraz motywację, czyli chęć podjęcia 

kompetentnej komunikacji w konkretnych sytuacjach społecznych (np. aktywność 

komunikacyjna, przejmowanie inicjatywy, podejmowanie wątków w rozmowie, itp.). Badania 

nad nią rozpocząłem w 2012 roku, m.in. zajmując się tematem retoryki klasycznej oraz 

współczesnej (zob. Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu 

retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach, red. M. Przybysz, J. Kloch, Katowice 

2012, s. 127-160). W 2013 roku pogłębiłem analizę tego tematu, kierując projektem 

badawczym pt. „Kompetencja komunikacyjna jako jedna z kluczowych kompetencji. 

Kompetencja wiary w kontekście 8 kluczowych kompetencji zaproponowanych przez UE w 

2006 roku” (w ramach badań statutowych – MNiSW).  

Następnie, w 2015 roku, skoncentrowałem się na analizie kompetencji komunikacyjnej 

w odniesieniu do edukacji dziennikarskiej, a dokładnie na kompetencji komunikacyjnej 

studentów dziennikarstwa oraz znaczeniu studiów dziennikarskich jako miejsca i przestrzeni w 

założeniu dla zdobywania i pogłębiana kompetencji komunikacyjnej przyszłych dziennikarzy 

(zob. Kompetencja komunikacja. Studium medioznawcze, Warszawa 2017; Kompetencja 

komunikacyjna studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach społecznych, „Studia Medioznawcze” 67 (2016), nr 

4, s. 39-56). W artykule pt. „Kompetencja komunikacyjna studentów dziennikarstwa 

Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach 

społecznych” zaprezentowałem badania cząstkowe na temat kompetencji komunikacyjnej 

studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli 

uniwersytetów o długiej tradycji edukacyjnej w zakresie dziennikarstwa. Celem tej części 

badań, zaprezentowanej w tym tekście, było określenie samooceny kompetencji 

komunikacyjnej studentów dziennikarstwa w Polsce w wybranych sytuacjach 

komunikacyjnych takich, jak: rozmowa ze znajomym, rozmowa z obcą osobą płci przeciwnej, 

rozmowa z obcą osobą tej samej płci, formalna rozmowa (np. rozmowa w sprawie pracy), 

trudna rozmowa z bliską osobą, kłótnia, agresja słowna ze strony innej osoby, wystąpienie 

przed grupą obcych osób, wystąpienie przed grupą znajomych, dyskusja w grupie znajomych, 

dyskusja w grupie obcych sobie osób, wystąpienie rejestrowane w formie wideo, wystąpienie 

rejestrowane w formie audio (zob. Kompetencja komunikacyjna studentów dziennikarstwa 

Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach 

społecznych, „Studia Medioznawcze” 67 (2016), nr 4, s. 39-56). 

Kompetencję komunikacyjną łączę także z kompetencją etyczną, zgłębiając ich punkty 

styczne. Zadaję m.in. pytania: Czy możliwa jest kompetentna komunikacja bez posiadania 

kompetencji etycznej? Czym one są, jak się przedstawiają u studentów i do jakich nadużyć w 

ich zakresie dochodzi? Czym one są w mediach i komunikacji zapośredniczonej? (zob. 

Audiovisuality in the context of communicative and ethical competencies – media theology 

approach, „Communication Today” 6 (2015), nr 2, s. 4-19; Gossiping in the social media as a 

barrier in becoming competent and ethical communicator, „Sapere Aude” 7 (2017), s. 40-48).  
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Kompetencję komunikacyjną jako komunikację uniwersalną badałem nie tylko  

u studentów dziennikarstwa, ale także wśród liderów i przywódców (szczególnie podczas pracy 

w zespole badawczym w 2016 roku w projekcie pt. „Kompetencja etyczna i kompetencja 

komunikacyjna przywódców w przestrzeni publicznej”). Owocem tej pracy były dwie autorskie 

antologie na temat komunikacji liderów Kościoła (zob. Komunikacja społeczna według 

Benedykta XVI, Kraków 2016 oraz Sztuka komunikacji Franciszka, Warszawa 2016). Te dwie 

antologie wymagały skrupulatnej i pogłębionej analizy wypowiedzi papieży (od początku ich 

pontyfikatu do 2016 roku) na temat mediów, komunikacji i kompetencji komunikacyjnej. Po 

tej analizie można było dokonać odpowiedniego podziału tematycznego zebranego materiału 

badawczego i przygotować opracowanie naukowe. Jedną z tych książek zainteresowało się 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Sztuka komunikacji Franciszka), a drugą krakowskie 

wydawnictwo Petrus (Komunikacja społeczna według Benedykta XVI). Zostały one 

zrecenzowane przez prof. nadzw. dr hab. Katarzynę Pokorną-Ignatowicz, prof. zw. dr. Jerzego 

Jastrzębskiego oraz prof. dr. hab. Tomasza Goban-Klasa. Przedmowę, stanowiącą obszerny 

komentarz do nich przygotował prof. J. Jastrzębski oraz prof. T. Goban-Klas.  

Badania nad kompetencją komunikacyjną prowadzę w ramach badań indywidualnych 

oraz zespołowych. Wyniki tej pracy miałem okazję prezentować w Hiszpanii na konferencji 

European Communication Research and Education Association (ECREA) w 2016 roku oraz we 

Włoszech na konferencji PIXEL w 2017 roku. Badania nad tym obszarem badawczym 

zapoczątkowały w mojej pracy naukowo-badawczej korzystanie z szerszego zakresu metod, 

technik i narzędzi badawczych, charakterystycznych przede wszystkim dla nauk społecznych. 

Pełny wykaz działalności naukowo-badawczej nad kompetencją komunikacyjną jako jakości w 

komunikacji prezentuję poniżej: 

 
Publikacje naukowe: Kompetencja komunikacja. Studium medioznawcze, Warszawa 2017; 

Kompetencja komunikacyjna studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach społecznych, „Studia Medioznawcze” 67 (2016), nr 4, s. 39-

56; Stosowanie metafor jako wyraz kompetencji komunikacyjnej u wybranych pisarzy 

wczesnochrześcijańskich, „Collectanea Theologica” 3 (2016), s. 147-169; Komunikacja społeczna 

według Benedykta XVI, Kraków 2016; wraz z M. Laskowską oraz Sztuka komunikacji Franciszka, 

Warszawa 2016; wraz z M. Laskowską). 

Wygłoszone referaty: Communicative competence and ethical competence as the key competencies for 

the successful future education (wraz z M. Laskowską), International Scientific Conference „The Future 

of Education”, Pixel, Florencja, 8-9.06.2017; Communicative and ethical competence in the context of 

the higher education system (wraz z M. Laskowską), International Scientific Conference „Higher 

Communication Education: Serving or Innovating the Profession?”, Journalism & Communication 

Education ECREA Temporary Working Group, Uniwersytet Navarra w Pampelunie, 19-20.05.2016; 

Kompetencja komunikacyjna jako master key komunikacji, Konferencja naukowa pt. „25- lecie studiów 

dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW”, Warszawa, UKSW, 25.10.2017; Communicative 

competence of John Paull II, International Scientific Conference „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre 

dnešný svet „Univerzita ako miesto dialógu”, Poprad, 29-30.04.2014; Message – John Paul II. 

Communicative competence intransmitting the christian faith, International Scientific „Socialne 

posolstvo Jana Pavla II, pre dnesny svet”, Poprad, 21-22.03.2013.  

Projekty badawcze: Kompetencja komunikacyjna jako jedna z kluczowych kompetencji. Kompetencja 

wiary w kontekście 8 kluczowych kompetencji zaproponowanych przez UE w 2006 roku, Kierownik 

projektu, Badania statutowe, MNiSW, 2013; Kompetencja etyczna i kompetencja komunikacyjna 

przywódców w przestrzeni publicznej, Badania młodych naukowców, MNiSW, członek zespołu, 2016; 

Kompetencja etyczna i kompetencja komunikacyjna przywódców w przestrzeni publicznej – kontynuacja 

badań, badania młodych naukowców, MNiSW, członek zespołu, 2017. Edukacja dziennikarska w 

kontekście kompetencji etycznej i kompetencji komunikacyjnej (projekt zespołowy złożony w ramach 

badań statutowych na 2018, MNiSW).  
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3.2.4. Edukacja dziennikarska w kontekście kompetencji komunikacyjnej 

W badaniach podejmuję także temat edukacji dziennikarskiej, szczególnie zadając pytania o to, 

na ile w jej obszarze studenci rozwijają kompetencję komunikacyjną – jakie przedmioty 

najbardziej temu służą, a które mniej, jakie elementy edukacji dziennikarskiej pozwalają 

zdobywać i kształtować kompetencję komunikacyjną przyszłych dziennikarzy. To 

zainteresowanie badawcze zrodziło się wraz z rozpoczęciem mojej pracy dydaktycznej, 

szczególnie podczas prowadzenia takich zajęć, jak: teoria komunikowania społecznego, 

retoryka dla dziennikarzy, sztuka wystąpień publicznych, prezentacja i wypowiedzi publiczne, 

negocjacje i mediacje. Praca ta pozwoliła mi zauważyć i poznać współczesne wyzwania 

komunikacyjne stojące przed edukacją dziennikarską i przyszłymi dziennikarzami. 

Podstawowe wyzwanie, w moim przekonaniu, związane jest z potrzebą rozwoju kompetencji 

komunikacyjnej studentów dziennikarstwa. W zawód dziennikarza naturalnie wpisana jest 

komunikacja. Jeżeli jest ona kompetentna, to można mówić o profesjonalnym dziennikarstwie 

związanym z jakością w komunikacji. Zakładając, że edukacja dziennikarska przygotowuje 

studentów do profesjonalnego dziennikarstwa, to kompetencja komunikacyjna powinna być 

jednym z jej ważniejszych wyzwań i celem szczególnych starań edukacyjnych – np. jako 

osobny przedmiot lub jako kompetencja charakterystyczna dla stylu nauczania, 

komunikowania, a także zarządzania edukacją dziennikarską. Zagadnienie edukacji 

dziennikarskiej w kontekście kompetencji komunikacyjnej podjąłem m.in. w artykule pt. 

„Kompetencja komunikacyjna studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach społecznych” (zob. Kompetencja 

komunikacyjna studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w wybranych sytuacjach społecznych, „Studia Medioznawcze” 67 (2016), nr 

4, s. 39-56).  

Na temat edukacji dziennikarskiej pisałem również przy okazji prezentacji na temat  

rozwoju Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie (zob. m.in. 

Inicjator studiów dziennikarskich w ATK/UKSW, w: Media na przełomie. Dziennikarstwo, 

kaznodziejstwo, edukacja medialna, red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy Warszawa 

2011, s. 86-110).  

Na temat edukacji dziennikarskiej w kontekście kompetencji komunikacyjnej 

zabierałem głos podczas konferencji zagranicznych dedykowanych edukacji dziennikarskiej, 

wygłaszając referaty w Pampelunie oraz Florencji. Konferencja w Pampelunie zatytułowana 

„Higher communication education: Serving or innovating the profession?” została 

zorganizowana przez Journalism and Communication Education Temporary Working Group 

ECREA na Uniwersytecie Nawarra w Pampelunie w dn. 19-20 maja 2016 roku. Wygłosiłem 

wówczas referat na temat edukacji dziennikarskiej, kompetencji komunikacyjnej oraz 

kompetencji etycznej (zob. Communicative and ethical competence in the context of the higher 

education system; wraz z M. Laskowską, International Scientific Conference pt. „Higher 

Communication Education: Serving or Innovating the Profession?”, Uniwersytet Navarra w 

Pampelunie, Hiszpania, 19-20.05.2016). Podczas konferencji wziąłem także udział w dyskusji 

na temat doświadczeń edukacyjnych w zakresie kształcenia dziennikarskiego, a także 

aktualnych jego wyzwań. Dyskutowałem na temat tego, jak rozumieć nowy paradygmat 

edukacyjny, podyktowany teorią Jacquesa Delorsa: uczenie dla wiedzy (learning to know); 

uczenie dla działania (learning to do); uczenie dla życia razem (learning to live together); 

uczenie dla bycia (learning to be). W rozmowie z badaczami zwróciłem uwagę na etap „learn 

to be” w edukacji dziennikarskiej.  

Podczas drugiej konferencji na temat przyszłości edukacji „Future of Education” 

organizowanej przez Pixel we Florencji w dniach 8–9 czerwca 2017 roku, wziąłem udział w 
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dyskusji po referacie Martina Laby z Simon Fraser University, School of Communication z 

Kanady pt. „Dangerous times: Media education for civic engagement”, wygłoszonym w panelu 

„Media education”. Moja wypowiedź dotyczyła pogłębionego rozumienia natury mediów 

społecznościowych, nadążania z ich rozumieniem w szybko zmieniającym się świecie mediów 

oraz aplikacji tego rozumienia do kontekstów edukacyjnych i uniwersyteckich. Zabrałem także 

głos po referacie George’a Cremona z University of Malta (Malta) pt. „Creating student centred 

language learning environments through the innovative multimodal pedagogic use of 

eurovision music”, odnosząc się do kwestii kreatywności i bycia twórczym w pracy 

dydaktycznej. Pełny wykaz działalności naukowo-badawczej nad edukacją dziennikarską w 

kontekście kompetencji komunikacyjnej przedstawiam poniżej: 

 
Publikacje naukowe i inne: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Higher communication 

education: „Serving or innovating the profession?”, Pampeluna, 19-20 maja 2016 r. (wraz z M. 

Laskowską), „Studia Medioznawcze” 66 (2016), nr 3, s. 153-155; Sprawozdanie z VII Międzynarodowej 

Konferencji „The Future of Education”, Florencja, 8-9 czerwca 2017 (wraz z M. Laskowską), „The 

Future of Education”, Pixel, Florencja, 8-9 czerwca 2017 r., „Studia Medioznawcze” 3 (2017), nr 70, 

s. 165-167; Inicjator studiów dziennikarskich w ATK/UKSW, w: Media na przełomie. Dziennikarstwo, 

kaznodziejstwo, edukacja medialna, red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy Warszawa 2011, s. 86-

110; Bio-bibliografia ks. prof. Antoniego Lewka, w: Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, 

edukacja medialna, red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy, Warszawa 2011, s. 35-57. 

Wygłoszone referaty: Communicative competence and ethical competence as the key competencies for 

the successful future education (wraz z M. Laskowską), International Scientific Conference „The Future 

of Education”, Pixel, Florencja, 8-9.06.2017; Communicative and ethical competence in the context of 

the higher education system (wraz z M. Laskowską), Konferencja pt. „Higher Communication 

Education: Serving or Innovating the Profession?”, zorganizowanej przez Journalism & Communication 

Education ECREA Temporary Working Group na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie, Hiszpania, 

19-20.05.2016; Prowadzenie „Debat UKSWordzkich” na UKSW w latach 2014-2017, w tym debaty pt. 

„Universitas? Mistrz? Uczeń? Rola uniwersytetów dzisiaj”, UKSW, 18.03.2015; prowadzenie panelu 

pt.: „Edukacja w przestrzeni wirtualnej”, V Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania 

Nowych Mediów” pt. „Rozrywka w przestrzeni wirtualnej”, UKSW, Warszawa, 5.12.2013.  

Projekty badawcze: Członek zespołu badawczego projektu naukowego NCBiR – Działania 3.1. 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER nr 1/NPK/POWER/3.1/2016. Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (praca organizacyjna i merytoryczna przy projekcie w kwietniu 

2016 roku); Członek komisji konkursowej wyłaniającej partnera biznesowego do projektu naukowego 

NCBiR – Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER nr 1/NPK/POWER/3.1/2016. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 6.06.2016; Członek projektu „Debaty 

UKSWordzkie” (badania statutowe, MNiSW), Edukacja dziennikarska w kontekście kompetencji etycznej  

i kompetencji komunikacyjnej (projekt zespołowy, badania statutowe, MNiSW, złożony na rok 2018).  

*** 

Opisana praca naukowo-badawcza, a szczególnie realizacja celu i osiągnięcia naukowego 

wymagały wielu kwerend bibliotecznych – w bibliotekach krajowych i zagranicznych: 

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka UW, Biblioteka UKSW, Biblioteka Kongresu 

w Waszyngtonie, Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii w Londynie, Biblioteka Uniwersytetu 

Manitoba w Winnipeg.   
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4. Inne kompetencje i aktywności naukowo-badawcze  

 

4.1. Współpraca międzynarodowa  

Studia w zakresie mediów i komunikacji społecznej (Media Ecology Program), które odbyłem 

na Uniwersytecie Nowy Jork (New York University) w Nowym Jorku (USA) w latach 1996-

1999 pozwoliły mi nawiązać kontakty w medioznawczym, amerykańskim środowisku 

akademickim. Wśród osób, z którymi miałem okazję pracować należy wymienić przede 

wszystkim prof. Neila Postmana, ówczesnego dziekana Wydziału Kultury i Komunikacji. 

Uczęszczałam na jego zajęcia w zakresie teorii ekologii mediów. Szczególnie cenię sobie 

indywidualne konsultacje z nim na temat komunikacji społecznej, natury mediów oraz 

komunikacji religijnej w kontekście ekologii mediów. W wyniku tych rozmów i spotkań z nim, 

jako „uczniem” Marshalla McLuhana, doprecyzowałem ostatecznie temat i dopracowałem 

strukturę mojej pracy doktorskiej – „Świat mediów elektronicznych w świetle teorii Marshalla 

McLuhana, a przepowiadanie słowa Bożego. Studium z zakresu teologii środków społecznego 

komunikowania”. Zapis audio tychże konsultacji (nagrania odbywały się za zgodą prof. 

Postmana) posiadam w swoim prywatnym archiwum. Miałem ponadto okazję uczęszczać na 

zajęcia do innych znaczących badaczy w tym środowisku – JoElleny Fisherkeller, Marka 

Crispina Millera, Terence’a Morana, Ted’a Magdera. Zajęcia te wpisywały się w realizację 

programu studiów poświęconemu ekologii mediów. Teoria ekologii mediów wyraża badanie 

mediów, technologii i komunikacji oraz tego, jak one wpływają na ludzkie środowiska życia. 

Teoretyczne koncepcje tego nurtu badawczego zostały zaproponowane przez Marshalla 

McLuhana w 1964 roku, a sam termin „media ecology” został formalnie wprowadzony przez 

Neila Postmana w 1968 roku. Natomiast w latach 70. XX wieku Postman przedstawił definicję 

ekologii mediów rozumianej jako „the study of media as environments”, wyjaśniając, że 

głównym problemem badawczym jest to, jak media komunikacyjne wpływają na ludzką 

percepcję, uczucia, wartości; jak nasza interakcja z mediami pomaga i utrudnia naszą szansę na 

przeżycie. W 1971 roku rozpoczęto kształcenie uniwersyteckie w zakresie ekologii mediów na 

NYU, dzięki staraniom ówczesnego dziekana Wydziału Kultury i Komunikacji, prof. Neila 

Postmana. A zatem, podejmując studia w latach 90. w tym temacie, miałem sposobność 

poznania tego nowego nurtu badawczego mediów i komunikacji. Wpłynął on w sposób 

kluczowy na moje dalsze poszukiwania i badania naukowe.  

Zdobyta erudycja komunikacyjna oraz biegła znajomość języka angielskiego pozwoliły 

mi na czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach zagranicznych w roli 

prelegenta, moderatora i tłumacza, na prowadzenie szkoleń dla obcokrajowców, a także na 

publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych. Moja działalność o charakterze 

międzynarodowym przejawia się w pracy naukowo-badawczej (szczególnie w zakresie 

popularyzacji wyników badań), pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej.  

W obszarze pracy naukowo-badawczej miałem okazję wygłosić referaty poza Polską: 

w Rzymie – w 2006 roku na temat komunikacji Jana Pawła II z mediami – „Gli ultimi giorni 

di Giovanni Paolo II e i media polacchi” podczas międzynarodowej konferencji pt. „John Paul 

II media events, John Paul II religious event”, w Popradzie – w 2013 roku na temat kompetencji 

komunikacyjnej w kontekście komunikacji religijnej – „Message – John Paul II. 

Communicative competence in transmitting the Christian faith” podczas konferencji pt. 

„Socialne posolstvo Jana Pavla II”, a także w 2014 roku – „Communicative competence of John 

Paull II” oraz w 2015 roku – „Freedom in communication and media according to John Paul 

II”, również w Brixen we Włoszech w 2013 roku – „God in question: is this only a matter of 

language?” podczas kongresu pt. „God in question: Religious language and secular languages”, 

w Pampelunie – w 2016 roku na temat kompetencji komunikacyjnej, kompetencji etycznej i 
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edukacji dziennikarskiej pt. „Education: Serving or innovating the profession?”, 

zorganizowanej przez Journalism & Communication Education ECREA Temporary Working 

Group, we Florencji – w 2017 roku na temat kompetencji komunikacyjnej, kompetencji 

etycznej i kształcenia wyższego w zakresie dziennikarstwa – „Communicative competence and 

ethical competence as the key competencies for the successful future education” podczas 

konferencji „The Future of Education” zorganizowanej przez Pixel. Posiadam także publikacje 

w języku angielskim (zob. załącznik nr 5).  

Kompetencje naukowo-badawcze rozwijam również w naukowych stowarzyszeniach 

zagranicznych, do których należę (lub należałem): The International Association of Religion 

Journalists (od 2017); European Communication Research and Education Association (od 

2014) oraz European Society for Catholic Theology (2013-2014). W ramach stowarzyszenia 

European Society for Catholic Theology zajmowałem się komunikacją religijną, w tym 

szczególnie językiem przekazu treści religijnych. Z racji mojej przynależności do tego 

stowarzyszenia, byłem członkiem komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej 

European Society for Catholic Theology (ESCT) oraz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej 

Akademii Nauk pt. „Theology between secularization, secularism and multiculturalism”, która 

odbyła się 21 lutego 2014 roku w Warszawie.  

Jako członek European Communication Research and Education Association 

podejmuję głównie następujące obszary badawcze: komunikacja społeczna, kompetencja 

komunikacyjna i natura mediów (zob. załącznik nr 5, pkt. II/H). Współpracę z tym 

stowarzyszeniem rozpocząłem w 2014 roku udziałem w Europejskim Kongresie Komunikacji 

pt. „Communication for empowerment Citizens, Markets, Innovations” w następujących 

panelach: Cyfrowa Kultura i komunikacja; Komunikacja interpersonalna i interakcji 

społecznej; Studia Dziennikarskie; Filozofia komunikacji; Media i religia w Lizbonie 

(Portugalia) w dn. 12-15 listopada 2014 roku.  

Od 2017 roku należę także do stowarzyszenia dziennikarzy religijnych „The 

International Association of Religion Journalists”. W ramach tej przynależności chciałbym 

kontynuować badania w zakresie komunikacji religijnej, a także podjąć naukowo temat 

dziennikarstwa religijnego, zajmującego się przekazem treści religijnych w kontekście 

współczesnych wyzwań globalnych, społecznych, politycznych, kulturowych i medialnych. 

Prowadzę też zajęcia dydaktyczne dla zagranicznych oraz krajowych studentów w 

języku angielskim: Interdisciplinary study of communicative competence; The art of listening; 

Communication models and Perspectives; Public speaking. Uczyłem również studentów poza 

Polską. W latach 2004 i 2005 prowadziłem szkolenie dziennikarskie z zakresu rozumienia 

mediów w Filii Uniwersytetu Laterańskiego w Gródku na Ukrainie, a w 2011 roku 

międzynarodowe szkolenie z dziedziny komunikacji religijnej dla studentów w Londynie.  

W obszarze pracy organizacyjnej, w zakresie współpracy międzynarodowej, od 2015 

roku jestem członkiem Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Teologicznym UKSW, w której 

biorę udział w kwalifikowaniu studentów na studia w ramach programu Erasmus+. W okresie 

sierpień-wrzesień 2017 roku współorganizowałem również letni kurs języka angielskiego z 

native speakerem dla studentów teologii na poziomie początkowym i zaawansowanym. W 2004 

roku, jako delegat, brałem udział w międzynarodowym spotkaniu członków Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. Pełniłem również rolę tłumacza (tłumacz symultaniczny 

na Zebraniu Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Rzym 1998) oraz 

tłumacza Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Rzym 1998, 

2004, Warszawa 2002,) Odbyłem wiele staży duszpasterskich, głównie w Wielkiej Brytanii, 

Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.  
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4.2. Praca ekspercka 

Jako specjalista ds. komunikacji społecznej, kompetencji komunikacyjnej, retoryki, prezentacji 

oraz wystąpień publicznych, byłem wielokrotnie proszony o wygłoszenie referatu, wykładu lub 

o wzięcie udziału w dyskusji na temat komunikacji społecznej. W 2006 roku wygłosiłem referat 

na Uniwersytecie Gregoriańskim na temat komunikacji Jana Pawła II (zob. załącznik nr 5/I) 

podczas konferencji pt. „John Paul II media events, John Paul II religious event” 

zorganizowanej przez RAI (Radiotelevisione italiana) we współpracy z Interdyscyplinarnym 

Centrum Komunikacji Społecznej, Uniwersytetem Gregoriańskim, Papieską Radą ds. Środków 

Społecznego Przekazu, Watykańskim Centrum Telewizyjnym, TVP oraz UKSW w Warszawie. 

W 2008 roku zostałem poproszony o przygotowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego 

w WSD w Ołtarzewie na temat komercji, reklamy i komunikacji religijnej (zob. załącznik nr 5, 

II/B). W 2009 roku zostałem zaproszony do dyskusji na temat „Czy Chrystus używałby 

Powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania”. Była to debata o możliwości 

wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu i odbyła się ona w Krakowie, 26 

listopada 2009 roku. Po 8 latach, 31 sierpnia 2017 roku, ze względu na jej aktualność i ważność, 

najciekawsze wypowiedzi, w tym moje, zostały ponownie opublikowane (zob. załącznik nr 5, 

II/B). Zostałem także zaproszony do udziału w panelu eksperckim będącym częścią projektu 

pt. „Definicja i znaczenie reklamy religijnej Kościoła katolickiego”, który odbył się 18 kwietnia 

2016 roku w Laboratorium Badań Medioznawczych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pozostałe wypowiedzi o charakterze eksperckim prezentuję w załączniku nr 5; II/N). W sumie 

miałem ok. 3800 wystąpień publicznych w języku polskim i angielskim. Dotyczyły one 

komunikacji społecznej i komunikacji religijnej. 

Byłem również wielokrotnie proszony o konsultacje, a także pomoc merytoryczną przy 

tworzeniu różnego rodzaju projektów dydaktycznych i naukowych. Od 2003 roku, u boku ks. 

prof. Antoniego Lewka, założyciela Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW 

w Warszawie, służyłem wiedzą oraz doświadczeniem w kwestiach programowych, 

dydaktycznych oraz organizacyjnych nowopowstającego Instytutu w Polsce. Kilka lat później 

(w 2013 roku) brałem czynny udział w pracach koncepcyjnych i realizacji Praktycznych 

Studiów Podyplomowych pt. „Szkoła Mówców” oraz kursów szkoleniowych pt. „Szkoła 

Kaznodziejów” (w 2014 roku), w których jestem także jednym z prowadzących zajęcia. W dniu 

28 stycznia 2015 roku uczestniczyłem w spotkaniu programowym z władzami Wydziału 

Teologicznego UKSW w Warszawie na temat uruchomienia studiów internetowych dla Polonii 

w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, krajów Europy Wschodniej. W latach 2014–

2015, jako kierownik studiów, uczestniczyłem w tworzeniu koncepcji Studiów MBA 

Chrześcijańska Szkoła Przywództwa na UKSW. W okresie od listopada 2014 roku do lutego 

2015 roku współtworzyłem program nowej specjalności na Wydziale Teologicznym „Coaching 

i mediacje społeczne”. Pomagałem również przy pisaniu i składaniu wniosku do Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju pt. „Absolwent z kompetencjami”. Wniosek ten został przyjęty i był 

realizowany na wydziale w roku akademickim 2014/2015. Od 2015 roku jestem członkiem 

komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach – zastępcą 

przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego, prof. dr. hab. Marka 

Jabłonowskiego. Od tego samego roku jestem członkiem Rady Programowej Radia UKSW. W 

latach 2013-2015 byłem członkiem Rady Programowej Wydawnictw Pastoralnych działu 

Wydawnictwa Raabe, w latach 2014–2016 – członkiem Prezydium Rady Naukowej WSD 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, natomiast od 2017 roku pełnię funkcję 

przewodniczącego tegoż Prezydium oraz Przewodniczącego Rady Naukowej w WSD 

Ołtarzew.  

Jako ekspert działam też w obszarze współpracy nauki z biznesem, czyli uniwersytetu 

z rynkiem pracy. W latach 2013–2014 byłem wydziałowym specjalistą ds. kontaktów z 
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pracodawcami w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” (projekt 

współfinansowany przez UE). W ramach tego projektu m.in. przygotowywałem i 

uczestniczyłem w organizacji badań fokusowych i w panelach eksperckich pracodawców dla 

kierunków: edukacja medialna i dziennikarstwo, religioznawstwo, teologia. W dniu 7 maja 

2015 roku organizowałem i prowadziłem spotkanie przedstawicieli biznesu z Polską Komisją 

Akredytacyjną podczas jej wizytacji na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.  

Posiadając doświadczenie i kompetencje redaktorskie, angażuję się również w 

redagowanie książek (zob. załącznik nr 5; I/C), czasopism i wydań naukowych. Od 2014 roku 

jestem recenzentem, głównie artykułów anglojęzycznych w „Kwartalniku Nauk o Mediach”, 

członkiem rady naukowej czasopisma naukowego „Przegląd Teologii Mediów”. Pełniłem 

również funkcję redaktora naczelnego następujących serii wydawniczych: „Biblioteka 

Współczesnego Homilisty” (w latach 2009–2013), „Homilie i kazania na każdy dzień Duc in 

altum” (Wydawnictwo Pastoralne, w latach 2006–2013), „Z biblioteki Duc in altum: homilie i 

kazania okolicznościowe” (2013). Byłem także ekspertem w publikacjach homiletycznych 

Wydawnictw Pastoralnych (w latach 2013–2015) i członkiem zespołu redakcyjnego 

kwartalnika „Apostoł Miłosierdzia” (w latach 2001–2010).  

Jestem także współtwórcą cyklicznych Ołtarzewskich Dni Apostolstwa, w ramach 

których organizowane są Międzynarodowe Sympozja Teologiczne przez Centrum Teologii 

Apostolstwa oraz Wyższe Seminarium Duchowne SAC w Ołtarzewie. Jestem również 

współpomysłodawcą „Debat UKSWordzkich”, które odbywały się na UKSW w latach 2014–

2017.  

 

4.3. Praca dydaktyczna 

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim z zakresu komunikacji 

społecznej i religijnej dla studentów I, II i III stopnia kierunku: dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna oraz teologia i specjalności coaching i mediacje społeczne: Interdisciplinary study of 

communicative competence; The art of listening; Communication models and perspectives; 

Public speaking; Teorie komunikowania społecznego; Retoryka dla dziennikarzy; Prezentacje 

i wystąpienia publiczne; Retoryka i erystyka; Sztuka wystąpień publicznych; Negocjacje i 

mediacje; Edukacja medialna; Podstawy edukacji medialnej; Publiczne czytanie; Homiletyka 

materialna; Homiletyka fundamentalna; Teologia słowa; Teologia przepowiadania; Teologia 

homilii; Misje i rekolekcje. Prowadziłem także seminarium dyplomowe licencjackie i 

magisterskie „Komunikologia i retoryka dziennikarska”, od 2017 roku – seminarium: 

„Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska”. Wypromowałem 48 magistrów, 27 

licencjuszy oraz zrecenzowałem ponad 60 prac dyplomowych. Od roku akademickiego 

2017/2018 roku rozpocząłem autorskie zajęcia dla doktorantów o nazwie „Metodologia teologii 

środków społecznego przekazu”.  

 

4.4. Praca organizacyjna na uczelni 

Od 2005 roku jestem członkiem Rady Wydziału Teologicznego na UKSW w Warszawie. Od 

2017 roku – pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna (studia I stopnia), a od 2015 roku na Wydziale Teologicznym UKSW – członkiem 

Komisji Kwalifikacyjnej Erasmus+. W latach 2014–2016 byłem członkiem wydziałowej 

Komisji ds. Promocji, a od 2014 roku uczestniczyłem w pracach wydziałowej Komisji ds. Misji 

i Strategii. W okresie od 20 lutego 2013 roku do 30 listopada 2014 roku byłem pełnomocnikiem 

Dziekana ds. kontaktów z pracodawcami. Do moich zadań należały m.in. konsultacje ze 

środowiskiem społeczno-gospodarczym na temat programów kształcenia prowadzonych w 

UKSW i planowanych do uruchomienia, w celu oceny zgodności profilu absolwenta z 
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potrzebami rynku pracy. Od 2015 biorę udział w rekrutacjach kwalifikacyjnych dla kierunków: 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz specjalności coaching i mediacje społeczne. 

W maju 2015 roku odpowiadałem za przyporządkowanie efektów kształcenia do 

specjalności coaching i mediacje społeczne, a w maju i czerwcu 2015 roku brałem udział w 

przygotowaniu promocji tejże specjalności oraz promocji wydziału na Pikniku Naukowym 

organizowanym na Stadionie Narodowym w Warszawie 9 maja 2015 roku. W 2013 roku byłem 

zaangażowany w przygotowanie Dni Otwartych na UKSW. Prowadziłem wówczas m.in. 

otwartą dyskusję panelową pt. „Do czego dzisiaj służy teologia?” z udziałem Jacka Salija, 

Kazimierza Misiaszka, Grzegorza Łęcickiego, Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej (13 

kwietnia 2013 roku). Współpracowałem ze studentami w przygotowaniu teledysku 

promującego wydział na potrzeby Dni Otwartych UKSW. Byłem członkiem Kapituły konkursu 

na logo Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. Ks. prof. Antoniego 

Lewka na UKSW (kwiecień 2014 roku). Często dokonuję oceny eksperckiej materiałów 

promocyjnych od strony językowej i graficznej, przygotowywanych z okazji konferencji 

instytutowych, w tym m.in. konferencji jubileuszowej z okazji 25-lecia studiów 

dziennikarskich na UKSW w Warszawie (25 października 2017 roku).  

Wielokrotnie pełniłem rolę spikera podczas uroczystości uczelnianych: Święta UKSW 

(28 maja 2015 roku), uroczystości Otwarcia Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych 

UKSW (24 października 2014 roku), Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 na UKSW 

(7 października 2013 roku), także Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 roku na UKSW 

z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (6 października 

2014 roku), uroczystości Święta UKSW (28 maja 2014 roku), ceremonii wręczenia tytułu 

doktora honoris causa dla ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego (20 marca 2014 roku), 

ceremonii wręczenia tytułu doktora honoris causa dla prof. dr hab. Teresy Michałowskiej (20 

lutego 2014 roku), ceremonii wręczenia tytułu doktora honoris causa dla abp. Jana Babjaka, 

Metropolity Preszowskiego (25 kwietnia 2013 roku), ceremonii wręczenia tytułu doktora 

honoris causa dla abp. Józefa Michalika, Przewodniczącego Rady Episkopatu Polski (21 lutego 

2013 roku), debaty zatytułowanej „Do źródeł dziedzińca rozpoczynającej Dziedziniec Dialogu” 

(10 października 2013 roku). 

Brałem udział w przygotowaniach następujących konferencji naukowych: „Theology 

between secularization, secularism and multiculturalism”, Warszawa (21 lutego 2014 roku), 

„Debaty UKSWordzkie” (2014-2017), „Polityka w mediach” w ramach Warszawskich Dni 

Medialnych (4-5 czerwca 2014 roku), „Czystość serca” (21-22 maja 2015 roku), „Ubóstwo i 

apostolstwo” (22-23 maja 2014 roku), „Dziecko w mediach” w ramach Warszawskich Dni 

Medialne (8 maja 2013 roku), „W 40 lat po Soborze...” (9-10 stycznia 2003 roku), „Oblicza 

Miłosierdzia” (4-5 maja 2002 roku).  

W 2017 roku odpowiadałem za przygotowanie informatora promocyjnego Instytutu 

Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa z okazji 25-lecia studiów dziennikarskich na UKSW w 

Warszawie. Moim zadaniem było opracowanie i zredagowanie krótkiej historii Instytutu, 

aktualnej oferty edukacyjnej oraz zaprezentowanie tożsamości Instytutu oraz jego wkładu w 

teologię mediów, jako subdyscypliny nauk o mediach.  

 

4.5. Popularyzacja nauki  

W ramach popularyzacji nauki wygłosiłem 9 referatów poza Polską i 22 w kraju (zob. załącznik 

nr 5; pkt. II/I). Dążę do tego, żeby moja wiedza i doświadczenie naukowe znajdowały 

zastosowanie w praktyce oraz – dzięki swej przystępności – były zrozumiałe dla większego 

grona odbiorców. Przykładem tego jest popularyzacja nauczania Kościoła o mediach i 

komunikacji. Jestem pomysłodawcą i współautorem dwóch antologii na temat komunikacji 
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społecznej Benedykta XVI oraz Franciszka, a także współautorem prospektu pt. „Wyćwierkać 

Boga. Tweety Papieża Franciszka” wydanego w postaci dodatku do „Gościa Niedzielnego” (nr 

11, 15 marca 2015, ss. 32.). Popularyzuję słowem mówionym i pisanym nie tylko nauczanie 

Kościoła o mediach, ale też szeroko rozumianą komunikację religijną. Jestem autorem książki 

„Życie na skrzydłach. 25 rozmów o szczęściu” (Warszawa 2016, ss. 80) oraz ok. 70 artykułów 

popularnonaukowych (zob. załącznik nr 5; pkt. II/I). Prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji 

komunikacyjnej w obszarze komunikacji społecznej i religijnej dla różnych grup społecznych 

(zob. załącznik nr 5; pkt. II/Q). Szukam wciąż nowego języka przekazu, nie tylko w 

wystąpieniach publicznych i aktywności popularnonaukowej, ale również w projektach 

internetowych i interaktywnych. Wraz z zespołem przygotowałem koncepcję i projekt „Nowej 

Szkoły Wiary” (NSW), która za pośrednictwem internetu ma uczyć wiary, rozumianej jako 

kompetencja, na którą składają się: wiedza, umiejętności, postawy. Celem NSW jest 

kompetentna komunikacja religijna (zob. Media – Applied Science dla wiary. Media – Applied 

Science for the faith, w: Media w transformacji, red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz, 

Warszawa 2013, s. 13-22). Jestem współpomysłodawcą oraz współprowadzącym tzw. Debat 

UKSWordzkich powołanych dla studentów i z udziałem studentów.  

 

*** 

 

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki zostałem doceniony i odznaczony przez 

Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w 2017 roku, a ponadto Listem Rektora UKSW za zaangażowanie w liczne i 

różnorodne działania podejmowane na polu naukowym i organizacyjnym. W liście tym jest 

napisane m.in.: „w szczególności pragnę podziękować (…) za udział w projektach, m.in. 

Kwalifikacja jakości na Uniwersytecie, czy Absolwent z kompetencjami, które wzmacniają 

potencjał naukowo-badawczy naszego uniwersytetu i jego pozycję, jako ośrodka 

odpowiadającego na wyzwania współczesności i przyszłości. Podobnie, bardzo wysoko 

oceniam (…) wkład w organizację uroczystości ogólnouczelnianych, przede wszystkim 

poprzez pełnienie roli spikera podczas wielu wydarzeń, takich jak inauguracja roku 

akademickiego, święto uczelni, czy ceremonia wręczenia dyplomu doktora honoris causa 

UKSW. Dzięki Księdza szerokiej wiedzy i doświadczeniu z zakresu sztuki komunikacji, 

retoryki czy medioznawstwa uroczystości te odbyły się w doniosły sposób, który zyskał 

uznanie wśród naszych gości, cenionych osób ze świata nauki, gospodarki i Kościoła”.   

 

 

 

……….…………….………………………… 


