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1. Imię i nazwisko 

Jarosław Piotr Woźniak 

2. Wykształcenie (dyplomy, stopnie naukowe) 

Do Szkoły Podstawowej uczęszczałem w Lublinie (woj. lubelskie), a następnie 

podjąłem naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, 

które ukończyłem egzaminem maturalnym w 1984 roku. 

W 1984 roku wstąpiłem do Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, i 

rozpocząłem studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Ukończyłem je w 1990, otrzymując tytuł magistra na podstawie pracy Chrystologiczna 

interpretacja śmierci we współczesnej teologii polskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. 

dra hab. Czesława Bartnika (dyplom z dnia 22 czerwca 1990 roku). 

W latach 1993-1995 odbyłem studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone uzyskaniem kościelnego stopnia licencjata 

(dyplom licencjacki z dnia 22 czerwca 1995 roku). 

W roku 2003 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie 

teologii pastoralnej na podstawie pracy Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu 

religijnego i ich wymiar pastoralny, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza 

Zasępy (dyplom z dnia 25 lutego 2004 roku). 

3. Praca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w ramach etatu 

naukowo-dydaktycznego, rozpocząłem 1 października 1997 roku i kontynuuję do dnia 

dzisiejszego. W pierwszym etapie mojej pracy byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w 

Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii, z jednoczesnym 

oddelegowaniem do pracy w Dziale Współpracy z Zagranicą KUL. W dniu 1 marca 2006 

roku zostałem adiunktem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary, której kierunki 

badań obejmują szczególnie zagadnienia związane z obecnością Kościoła w środkach 

masowego komunikowania i wykorzystywania ich w dziele nowej ewangelizacji. W latach 

1999-2001 pełniłem funkcję sekretarza Instytutu Teologii Pastoralnej i Instytutu Liturgiczno-

Homiletycznego, a następnie w latach 2005-2007 funkcję sekretarza Wydziału Teologii KUL 
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ds. Obsługi Badań i Projektów Naukowych. Ze studiami i z pracą na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II związane są moje zainteresowania naukowo-

badawcze, praca naukowo-dydaktyczna i praca ze studentami. 

3.1. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych 

Przedmiot moich zainteresowań naukowo-badawczych związany był początkowo z 

przygotowaniem pracy doktorskiej, w której zająłem się zagadnieniem inscenizacji 

staropolskiego dramatu religijnego. Analizując artystyczne poszukiwania Kazimierza 

Dejmka, podjąłem próbę dotarcia do szerokiego spektrum możliwości budzenia wrażliwości 

człowieka na transcendencję, w ramach spektakli teatru współczesnego. Napisana i 

opublikowana rozprawa stała się interesującym novum, gdyż polska literatura teologiczna 

zyskała publikację bogatą nie tylko w teologiczną refleksję na temat wydarzeń scenicznych, 

lecz także w interesujące wątki psychologiczne i wychowawcze obecne w inscenizacjach 

staropolskiego dramatu religijnego. 

Następnie, w kontekście podjętej pracy w Katedrze Współczesnych Form Przekazu 

Wiary, w obszarze moich głównych zainteresowań naukowych znalazły się zagadnienia 

dotyczące wykorzystania szeroko rozumianych mediów społecznych do krzewienia wiary 

chrześcijańskiej. Główny akcent analizowanego przeze mnie obszaru badawczego został 

położony na rolę radia i telewizji w przekazie doktryny Kościoła rzymskokatolickiego, z 

uwzględnieniem aspektu pedagogicznego mass mediów. W związku z powyższym, 

problematyka, którą podjąłem w ramach zajęć dydaktycznych, i którą analizowałem w 

publikacjach naukowych, była i jest związana z tym spektrum zagadnień. 

Niezwykle ważną, a przy tym absorbującą mnie tematyką, są formy duszpasterskiej 

obecności Kościoła rzymskokatolickiego w mediach. Ten obszar zainteresowań naukowo-

badawczych koresponduje z moim doświadczeniem zawodowym (ksiądz katolicki, 

korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej, zastępca redaktora lubelskiej edycji 

Tygodnika Katolickiego „Niedziela", zastępca dyrektora Katolickiego Radia Lublin) oraz 

zleconymi mi zajęciami akademickimi. Szeroko rozumiana mediatyzacja współczesnego 

świata niesie ze sobą nie tylko dostrzegane zagrożenia, ale niewątpliwie jest też szansą, z 

której nie może nie korzystać Kościół rzymskokatolicki, realizując swoją misję 

ewangelizacyjną. Te wątki i zagadnienia prowokują wiele ważnych pytań, stawianych nie 

tylko w dyskusjach popularno-naukowych różnych gremiów, ale i na polu analizy ściśle 

naukowej, co staram się realizować w pracy naukowo-badawczej. 
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Aktualnie obszar wspomnianych zainteresowań został poszerzony o realizowany 

przeze mnie projekt badawczy odnoszący się do rozwoju mediów w przekazie wiary w 

archidiecezji lubelskiej po okresie transformacji ustrojowej w roku 1989. Dotarcie do 

niebadanych dotychczas dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie, umożliwiło 

eksplorację ważnego etapu historii Kościoła lubelskiego, w kontekście udziału środków 

społecznego komunikowania w dziele ewangelizacji. Ciekawym dopełnieniem realizowanego 

przedsięwzięcia było wykorzystanie kwestionariusza ankiety, w celu zbadania faktycznego 

stanu prasy parafialnej oraz jej roli w duszpasterstwie. Pozwoliło to na swego rodzaju 

interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie rozwoju mediów w archidiecezji lubelskiej. 

3.2. Praca naukowo-dydaktyczna 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze zostały zwieńczone dwiema monografiami. 

Pierwsza z nich, Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego i ich wymiar 

pastoralny, jest rozprawą doktorską; druga Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji 

lubelskiej po roku 1989, stanowi osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

Efekt realizowanej przeze mnie pracy naukowo-badawczej widoczny jest w artykułach 

zamieszczanych w czasopismach naukowych. W wymiarze liczbowym publikacje w ramach 

mojego dorobku naukowo-badawczego przedstawiają się następująco: 

S Druki zwarte i wydawnictwa redaktorskie (6) 

•S Artykuły naukowe w j ęzyku polskim i w j ęzykach obcych (17) 

S Recenzje (1) 

•S Sprawozdania (3) 

•S Przedmowy (1) 

W obszarze pracy dydaktycznej aktualnie prowadzę w cyklu dwuletnim (rok 

akademicki 2013/2014 i 2014/2015) zajęcia na kierunku Teologia specjalizacja Edukacja 

medialna. Są to wykłady i ćwiczenia: 

V Wykłady: 

o Pedagogika mediów 

o Wiedza o mediach 

o Ewolucja nauczania Kościoła o mediach 
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o Obecność Kościoła w mediach 

o Teatr religijny 

o Wiedza o radiu i TV 

o Przepowiadanie w mediach 

S Ćwiczenia: 

o Przepowiadanie w mediach 

o Realizacje radiowe 

o Teatr w duszpasterstwie 

W zakres pracy dydaktycznej realizowanej przeze mnie w ciągu osiemnastu lat pracy 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wchodzą wykłady i ćwiczenia, 

podejmujące następującą problematykę: 

S Wykłady: 

o Media w duszpasterstwie 

o Internet - szanse i zagrożenia 

S Wykład fakultatywny 

o Współczesne formy przekazu wiary 

S Ćwiczenia 

o Duszpasterstwo w mediach 

W realizację procesu kształcenia wpisany jest udział studentów w seminariach 

naukowych. W Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary powstaje wiele prac 

dyplomowych, w ramach których naukowej analizie poddawane są zagadnienia związane 

m.in. z ewangelizacją w kulturze medialnej, obecnością człowieka w społeczeństwie 

informacyjnym, nowymi technologiami wykorzystywanymi w dziele nowej ewangelizacji, 

współczesnymi wyzwaniami, przed którymi stoi edukacja medialna, czy też ewolucją 

komunikacji wiary w różnych przekazach medialnych. Wiele z powstałych prac, w tym 

pisanych przez studentów zagranicznych (m. in. z Ukrainy i Białorusi), było przeze mnie 

recenzowanych (czterdzieści trzy recenzje prac magisterskich). 

Realizowany program zajęć dydaktycznych staram się ubogacać odniesieniem do 

aktualnej literatury przedmiotu. Cenioną przez studentów formą uatrakcyjnienia procesu 

nauczania są spotkania z ludźmi świata mediów, którzy, dzieląc się swoim doświadczeniem 

zawodowym, ukazują bogactwo zagadnień wpisujących się w rzeczywistość medialną. Ma to 

niewątpliwie pozytywne przełożenie na percepcję realizowanego programu nauczania. 
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3.3. Praca ze studentami 

Pracę z młodzieżą akademicką realizuję przede wszystkim poprzez prowadzenie zajęć 

dydaktycznych, co zostało wykazane powyżej. Studenci w każdym tygodniu mają możliwość 

konsultacji naukowych (możliwy jest też kontakt ze mną przez platformę e-KUL, pocztę e-

mail lub telefon komórkowy). Troszcząc się o interesujący i wieloaspektowy przekaz treści 

nauczania, a także mając na uwadze kształtowanie dobrych relacji ze studentami oraz między 

studentami, organizowałem wyjścia do lubelskich teatrów, co miało wielorakie pozytywne 

skutki. Z jednej strony współgrało to z programem nauczania, dotyczącym naukowej analizy 

zagadnień z zakresu teatru (religijnego) i jego roli w duszpasterstwie. Z drugiej - spełniało 

cele integrujące grupę. Było również praktycznym sprawdzianem zagadnień teoretycznych 

podejmowanych w czasie zajęć. 

W sposób wyjątkowo przychylny zostały przyjęte przez studentów organizowane 

przeze mnie wizyty w takich lubelskich instytucjach, jak: Radio Lublin, lubelski oddział 

Telewizji Polskiej oraz Rado Er. Spotkanie z pracownikami wymienionych mediów, 

możliwość przyjrzenia się z bliska ich pracy, a także obserwacja realizacji niektórych 

programów, stały się atrakcyjną formą dopełnienia zdobytej wiedzy praktyką codziennego 

życia. 

4. Tytuł osiągnięcia naukowego - monografia: „Rozwój mediów w przekazie wiary w 

archidiecezji lubelskiej po roku 1989". 

Na przełomie XX i XXI wieku jesteśmy świadkami niezwykłego wręcz rozwoju myśli 

technicznej w różnych aspektach działalności człowieka. Odkrycia naukowe w dziedzinie 

chemii, fizyki, biologii przekładają się na postęp w medycynie, transporcie, różnych gałęziach 

przemysłu, ale przede wszystkim w łączności i komunikacji. Bez wątpienia człowiek 

uczestniczący w postępie jednocześnie podlega wpływom zachodzących procesów. Ten 

wpływ w sposób wyraźny był widoczny w odniesieniu do mediów. Jeszcze na długo przed tak 

dynamicznym i wielokierunkowym rozwojem mediów, Kościół Katolicki, chcąc chronić 

wiernych przed lekturą niewłaściwych książek, wprowadził indeks ksiąg zakazanych. W 

podobny sposób reagował na treści zamieszczane w gazetach, które niejednokrotnie 

odczytywał jako fałszowanie rzeczywistości i jawne występowanie przeciwko wierze 

katolickiej. Później przestrzegał także przed niektórymi widowiskami oraz filmami, w 
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niektórych przypadkach zakazując uczęszczania do kin osobom duchownym, jak to miało 

miejsce w Rzymie w 1909 roku. 

Ustawiczny rozwój mediów i coraz większe zaangażowanie w nie również osób 

wierzących prowadziły stopniowo do zmiany spojrzenia na media. W Kościele pojawiło się 

zainteresowanie środkami komunikacji i dostrzeżenie możliwości, jakie dzięki nim się 

otwierają w głoszeniu Ewangelii. Tę zmianę w podejściu do środków przekazu da się 

zauważyć w wypowiedziach kolejnych papieży, począwszy od listu Piusa IX Exemplar 

perlibenter z 1852 roku, w którym papież z radością wita powstanie czasopisma „Civilta 

cattolica". Innym symptomem zmian były z akceptacją przyjmowane informacje o kolejnych 

gazetach katolickich, w tym „L'Osservatore Romano" (1861) jako oficjalnego pisma Stolicy 

Apostolskiej. Jeszcze szybciej został dostrzeżony i zaaprobowany wynalazek, jakim było 

radio. Stosunkowo też w niedługim czasie (1931) Stolica Apostolska uruchomiła własną 

stację radiową, która miała przekazywać informacje na temat bieżącej działalności papiestwa. 

Wkrótce po uruchomieniu Radio Watykańskie po raz pierwszy nadało orędzie papieża Piusa 

XI. 

Wraz z rozwojem środków społecznego przekazu, ich akceptacją i zauważeniem ich 

ogromnych możliwości w procesie komunikacji, zaczęto obserwować zagrożenia ze strony 

mediów, ich niewłaściwe wykorzystywanie, czy też nieznajomość ich natury. Kościół, który 

dostrzegał zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska związane z mediami, objął swą 

refleksją całe spektrum zagadnień medialnych. Pierwsze całościowe spojrzenie na media 

odnajdziemy w encyklice Miranda prorsus Piusa XII z 1957 roku. Kolejnym etapem w 

nauczaniu Kościoła na temat mediów był Dekret Inter mirifica Soboru Watykańskiego II z 

1963 roku. Ten soborowy dokument stał się niejako punktem wyjścia do powstania 

następnych dokumentów wnikliwie analizujących świat mediów, nie tylko pod względem ich 

zasięgu i różnorodności, ale także od strony etycznej. 

Nauczanie Kościoła powszechnego w zakresie środków społecznego przekazu miało 

bezpośredni wpływ na refleksję, jaką w tym względzie podejmowały Kościoły lokalne na 

świecie. Przyswajały one sobie nauczanie soborowe, starając się wprowadzać wskazania i 

dyspozycje Soboru również w dziedzinie mediów. Widać to również w Kościele polskim. 

Pomimo ograniczania, czy wręcz uniemożliwiania dostępu do mediów przez władze 

komunistyczne, aż do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a więc do czasu upadku 

komunizmu, Kościół w Polsce starał się wykorzystywać jak najlepiej dostępne mu środki, jak 

również przestrzegać i uczyć wiernych mądrego korzystania z mediów. Dokonuje się to 

przede wszystkim poprzez listy pasterskie przygotowywane przez Episkopat Polski na Dzień 
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Środków Społecznego Przekazu (1977-1994). Taką refleksję podejmowały również synody 

zwoływane w poszczególnych diecezjach. Przykładem może być II Synod Diecezji Lubelskiej 

(1977-1985), który pomimo ograniczeń związanych z władzą komunistyczną, podjął temat 

środków społecznego przekazu i zastanawiał się nad możliwościami ich wykorzystania. 

Dopiero jednak upadek rządów komunistycznych i zmiana ustrojowa dała Kościołowi 

Katolickiemu w Polsce nie tylko sposobność korzystania z już istniejących mediów, ale 

również tworzenia własnych. To z kolei wymagało zdecydowanie szerszej i bardziej 

pogłębionej analizy zagadnień zawartych w nauczaniu dotyczącym środków społecznego 

przekazu oraz wskazywania konkretnych i adekwatnych do wyzwań rozwiązań 

duszpasterskich. Uczynił to przede wszystkim II Polski Synod Plenarny (1991-1999), ale 

zasługi na tym polu mają też synody diecezjalne np.: I Synod Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej (1996-2001), III Synod Gdański (2001), IV Synod Archidiecezji 

Warszawskiej (1998-2003), Synod Archidiecezji Poznańskiej (2004-2008). 

Refleksja dotycząca mediów, prowadzona zarówno na II Polskim Synodzie Plenarnym 

jak i na synodach poszczególnych diecezji, uwzględniając polską specyfikę, zdecydowanie 

odwoływała się do nauczania Kościoła powszechnego. Głównymi zagadnieniami w zakresie 

mediów były przede wszystkim: ocena mediów i kwestie relacji Kościół - media. Istotne było 

także omawianie zasad prawidłowego z nich korzystania, a co za tym idzie, sprawy 

formacyjne, dotyczące zarówno odbiorców, jak i pracowników mediów. Równie ważne 

okazały się kwestie zaangażowania duszpasterzy i świeckich w media już istniejące oraz 

tworzenia nowych mediów katolickich. Nauczanie Kościoła powszechnego oraz Kościoła w 

Polsce znalazło swoje odzwierciedlenie w podejmowanych inicjatywach w zakresie mediów 

w poszczególnych diecezjach. 

Skupiając swoją uwagę na diecezji lubelskiej, trzeba odwołać się do historii. To, co 

działo się u początków jej powstania, rzutuje na jej dzisiejszy kształt i na inicjatywy, które 

podejmuje także dziś, aby być obecną we współczesnym świecie, tak bardzo nierozłącznym z 

mediami. W bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz w 

Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim zachowały się liczne przykłady publikacji 

wydawanych już od 1805 roku, a więc od momentu powstania diecezji lubelskiej. Jedną z 

pierwszych i potrzebnych inicjatyw po odzyskaniu przez Polskę niepodległości było 

powołanie przez bpa M. Fulmana w 1919 roku „Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich", 

które w założeniu były oficjalnym urzędowym pismem biskupa. Trzeba podkreślić, że ten 

diecezjalny periodyk, ze zmienioną wprawdzie szatą graficzną i zwiększoną objętością, z 

niewielkimi przerwami ukazuje się do dzisiaj. 
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Niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla diecezji - trzeba dodać, w trudnych czasach 

komunizmu - było utworzenie wydawnictwa diecezjalnego na mocy dekretu bpa B. Pylaka z 

15 grudnia 1975 roku. Początkowo wydawnictwo drukowało głównie modlitewniki i 

podręczniki do nauki religii na potrzeby diecezji. Było to związane zarówno ze skromnym 

zapleczem maszynowym, ograniczeniami w dostępie do papieru, a także z istniejącą aż do 

końca lat osiemdziesiątych cenzurą, która skutecznie blokowała szerszą działalność 

wydawniczą. Zmiany ustrojowe w Polsce, które zaszły po roku 1989, umożliwiły rozwój tego 

diecezjalnego podmiotu. Oprócz wspomnianych już pozycji książkowych drukowanych na 

potrzeby diecezji, zaczęto drukować Pismo Św. i modlitewniki z przeznaczeniem na wsparcie 

Kościoła na Ukrainie i Białorusi. Unowocześniano zaplecze drukarskie, co umożliwiało 

polepszenie jakości druku oraz znaczne poszerzenie gamy tytułów. Dziś wydawnictwo 

noszące nazwę Gaudium ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym. Drukowane są w 

nim nie tylko książki o tematyce religijnej czy podręczniki szkolne, ale również książki o 

charakterze naukowym. Działalność wydawnicza jest efektem współpracy z ośrodkami 

akademickimi, a także ze środowiskami artystycznymi z terenu Lubelszczyzny. 

Nieograniczanie się tylko do archidiecezji, ale szeroko rozumiana współpraca podejmowana z 

różnymi środowiskami, pozwala temu wydawnictwu być nie tylko przekazicielem wiary, ale 

również promotorem czytelnictwa i mecenasem kultury. 

Przemiany zachodzące w Polsce po 1989 roku otworzyły zupełnie nowe możliwości 

przed Kościołem w Polsce. To już nie był tylko czas przestrzegania przed negatywnym 

wpływem ideologii komunistycznej promowanej przez media w większości należące do partii 

rządzącej. Rozpoczął się okres, w którym wreszcie można było zacząć w praktyczny sposób 

realizować naukę Kościoła w dziedzinie środków społecznego przekazu. 

W diecezji lubelskiej (a od 1992 roku w archidiecezji lubelskiej) szybko dostrzeżono 

możliwości, jakie otworzyły się po zmianie sytemu politycznego, tak na poziomie 

ogólnodiecezjalnym, jak i na poziomie parafii. W wielu parafiach zaczęły powstawać gazety 

parafialne, co często było inicjatywą oddolną. Miały one zazwyczaj charakter lokalny o 

niewielkim nakładzie i zasięgu. Wiele z tych gazet nie przetrwało do dziś, choć są i takie, jak 

np. gazeta „Ku wspólnocie" z parafii pw. Św. Józefa w Lublinie, która w 6 tys. egzemplarzy 

ukazuje się nieprzerwanie od 1990 roku. Innym przykładem może być miesięcznik 

duszpasterstwa młodzieży z Łęcznej pt. „Spojrzenia", ukazujący się w latach 1989-2000. 

Gazeta początkowo wydawana w sposób amatorski na powielaczu, z czasem osiągnęła tak 

wysoki poziom wydawniczy, że stała się pismem dla młodzieży w całej archidiecezji 

lubelskiej. Niestety nie przetrwała próby czasu. 
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Zupełnie inaczej miała się rzecz z prasą katolicką przeznaczoną dla ogółu wiernych 

archidiecezji. Po nieudanych próbach stworzenia własnej gazety oraz wprowadzenia gazety 

ogólnopolskiej Słowo. Dziennik katolicki, abp B. Pylak w 1993 roku podejmuje decyzję o 

sprowadzeniu do archidiecezji Tygodnika Katolickiego „Niedziela". Uzupełnienie oferty 

wydawniczej na rynku prasy ma miejsce w 1999 roku, kiedy to abp J. Życiński sprowadza do 

Lublina Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny". Dziś, po latach ukazywania się obu 

tygodników można stwierdzić, że decyzja o ich sprowadzeniu do archidiecezji była jak 

najbardziej słuszna i obie gazety mają swoich wiernych czytelników. 

Swoich wiernych słuchaczy natomiast ma funkcjonujące od ponad 20 lat 

archidiecezjalne radio. Prace nad uruchomieniem radia rozpoczęły się wkrótce po zawarciu 

porozumienia w 1990 roku pomiędzy Kościołem Katolickim reprezentowanym przez 

Sekretariat Episkopatu Polski a Ministrem Łączności Rzeczypospolitej Polski w sprawie 

zasady zakładania i używania radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych przez kościelne 

jednostki organizacyjne. Po kilku latach starań i gromadzenia funduszy Katolickie Radio 

Lublin rozpoczęło nadawanie programu 3 kwietnia 1994 roku. Pomimo wielu zmian 

personalnych, programowych, a także zmian nazwy, radio wciąż działa i przekazuje Dobrą 

Nowinę o zbawieniu. 

W przekazie ewangelicznego orędzia, które dociera do wiernych archidiecezji 

lubelskiej, nie można pominąć Radia Maryja czy Telewizji Trwam, oraz wielu tytułów gazet 

wydawanych przez zgromadzenia i zakony w całej Polsce, które - sprowadzane przez 

poszczególne parafie - są świetnym uzupełnieniem tego, co oferuje archidiecezja. 

Do pełnego obrazu działalności Kościoła lubelskiego w dziedzinie mediów należy 

dodać delegowanie kapłanów do pracy w regionalnym ośrodku radiowo-telewizyjnym. Ich 

praca nieustannie skutkuje interesującymi audycjami radiowymi i cyklicznymi programami 

telewizyjnymi. Warte podkreślenia jest i to, że kolejni arcybiskupi lubelscy zaznaczają swoją 

obecność w mediach nie tylko kościelnych, ale także w mediach publicznych. 

Nie należy zapominać o włączaniu w dzieło nowej ewangelizacji tak specyficznego 

medium, jakim jest Internet. Wykorzystywanie go do komunikacji czy tworzenie stron 

poświęconych nowej ewangelizacji, to tylko początek możliwości, jakie daje to medium. Już 

w tej chwili większość lubelskich parafii prowadzi swoje strony internetowe, jest kilka 

blogów kapłańskich, za pomocą Internetu sprawniej przebiega komunikacja między kurią a 

poszczególnymi jednostkami kościelnymi. Niewątpliwie najważniejsze jest to, że Internet stał 

się forum także dla ludzi wierzących, że przebija w nim głos Kościoła, a w taki sposób można 

promować szeroko pojętą kulturę chrześcijańską. 
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To wszystko, co zostało dotychczas powiedziane, napawa niemałym optymizmem. 

Mamy nie tylko recepcję nauczania Kościoła na temat mediów w Kościele lokalnym, jakim 

niewątpliwie jest archidiecezja lubelska, ale również praktyczne wprowadzanie go w życie 

przez tworzenie nowych i utrzymywanie już istniejących mediów katolickich. Widać to także 

na polu wspierania dobrych programów i tworzenia swoich własnych w mediach publicznych. 

To wszystko jednak powinno również powodować czujność duszpasterzy i wiernych. Zmienia 

się świat, w którym żyjemy i zmieniają się media, którymi się posługujemy, w końcu zmienia 

się człowiek, na którego to wszystko w jakimś stopniu oddziałuje. Zadaniem Kościoła jest 

dostrzeganie wszystkich zachodzących zmian i odczytywanie ich w kategorii aktualnych 

wyzwań, którym trzeba stawić czoła. 

Aby było to możliwe, potrzeba dokonywania nieustannej krytycznej oceny sytuacji w 

dziedzinie środków społecznego przekazu. Taką ocenę sytuacji medialnej odnajdujemy w 

dokumentach Stolicy Apostolskiej oraz w orędziach papieży na Światowe Dni Środków 

Społecznego. Traktując tę ocenę jako punkt wyjścia, należy dokonywać podobnej na 

poziomie Kościoła lokalnego. Archidiecezja lubelska ma w tym względzie potężnego 

sojusznika w postaci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współpraca ze 

środowiskiem akademickim może nie tylko służyć do przeprowadzania analiz sytuacji 

medialnej, ale również do wypracowania konkretnych rozwiązań w zastosowaniu zwłaszcza 

nowych mediów w administracji kościelnej, duszpasterstwie, czy wspomnianej wcześniej 

nowej ewangelizacji. 

Niezwykle ważną kwestią jest realizacja postulatów zawartych w dokumentach 

Kościoła, a mianowicie utrzymanie oraz wspieranie rozwoju istniejących mediów. Zwykle 

postulaty te rozumiane są jako zabezpieczenie materialne dla już działających mediów 

diecezjalnych. Oczywiście jest to ważne, ale nie mniej ważne jest kształcenie i formowanie 

ludzi - duchownych i świeckich - którzy mogliby w przyszłości zasilać grono pracowników 

mediów. Tak więc znów przy tej okazji pojawia się postulat ściślejszej współpracy z 

uniwersytetem. 

Patrząc na błyskawiczny rozwój technologiczny w dziedzinie mediów, trzeba 

stwierdzić, że samo utrzymanie i wspieranie mediów diecezjalnych nie wystarczy. Dziś jest 

wręcz konieczne, aby Kościół, również ten lokalny, otwierał się z większą odwagą na nowe 

media i z nich w sposób racjonalny i godny korzystał. Pragnąc wzmocnienia obecności 

Kościoła w mediach, powinno się kłaść nacisk na przygotowanie specjalistów, którzy będą w 

stanie uczynić Internet płaszczyzną spotkania z człowiekiem poszukującym Boga. Bez 
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wątpienia tak przygotowane osoby, zarówno duchowne jak i świeckie, będą również mogły w 

jakimś zakresie podjąć się zadania edukacji medialnej rodziny, dzieci i młodzieży. 

Jeszcze jedną ważną sprawą, której nie można pominąć, jest rozwój duchowy i opieka 

duszpasterska. Nauczyć posługiwać się mediami i nauczyć z nich korzystać to bardzo ważne i 

odpowiedzialne zadanie, ale przed Kościołem stoi jeszcze jedno, to co zawsze, a mianowicie 

nieustanna troska o człowieka. Wzorem jest sam Jezus, który wychodził naprzeciw 

człowiekowi, był blisko niego i starał się zaradzić jego potrzebom. Kościół, naśladując 

Chrystusa jako swojego mistrza i nauczyciela, ma czynić podobnie, z Dobrą Nowiną 

wkraczając dziś w świat mediów, bo tam również obecny jest człowiek. 

Archidiecezja lubelska jest jedną z 44 diecezji w Polsce. Każda z nich posiada swoją 

historię oraz specyfikę, która ma wpływ na przekaz wiary. Przedstawiona tu monografia 

dotycząca mediów pokazuje na przykładzie archidiecezji lubelskiej, jaka była sytuacja 

Kościoła w Polsce przed rokiem 1989 i co się zmieniło wraz z przekształceniem ustrojowym. 

Prezentacji udokumentowanych treści towarzyszyło też przekonanie o potrzebie opisania i 

zanalizowania zjawiska obecności Kościoła w mediach w warunkach swobodnego do nich 

dostępu. Z satysfakcją należy podkreślić, że czas, który upłynął, nie został zmarnowany, a 

nauka Kościoła powszechnego została dobrze przyswojona i na miarę możliwości 

zrealizowana w Kościołach lokalnych, w tym przypadku - w diecezji lubelskiej. 

Monografia Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989 

zawiera trzy rozdziały podzielone na paragrafy i punkty. Stanowi to zasadniczą część 

rozprawy, która od partii teoretycznej, poprzez opis konkretnych dokonań w archidiecezji, 

przechodzi do przedstawienia perspektyw rozwoju mediów. W całość spina pracę wstęp, 

zakończenie, literatura przedmiotu oraz niepublikowane dotychczas dokumenty z Archiwum 

Archidiecezjalnego Lubelskiego oraz Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Lublinie. To właśnie 

te dokumenty odzwierciedlają starania pasterzy diecezji o nowy wymiar przekazywania wiary 

oraz świadczą o zaangażowaniu Kościoła lubelskiego w szerokie działania na rzecz rozwoju 

mediów w służbie głoszenia Ewangelii człowiekowi. 

5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

5.1. Współpraca naukowo-badawcza w kraju i za granicą 

W ramach współpracy międzynarodowej współorganizowałem następujące 

konferencje naukowe. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formacji Medialnej pt.: 
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Ksiądz i media, odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2010 roku. 

Międzynarodowa Konferencja pt.: Kościół w Internecie - Internet w Kościele. Misja uczelni 

katolickich w Polsce i na Słowacji, odbyła się na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku 

na Słowacji w 2014 roku. Byłem również współorganizatorem wielu konferencji krajowych 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podejmujących przede wszystkim 

problematykę przekazu wiary w mass mediach. 

Niezwykle ważnym etapem współpracy naukowo-badawczej było przeprowadzenie 

przeze mnie w roku 1995 wykładów dla księży w Spiskiej Kapitule na Słowacji w ramach 

studiów uzupełniających z zakresu teologii pastoralnej oraz podjęcie w 1996 roku zajęć na 

Uniwersytecie w Trnawie na podyplomowych studiach dziennikarskich. W obydwu 

przypadkach problematyka moich wykładów skupiała się na kwestii wykorzystania mass 

mediów we współczesnym duszpasterstwie. Wspomniane zagadnienia podejmowałem 

również w wykładach, z którymi gościłem w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu w 

2010 roku. W ramach „Formatio permanens" prowadziłem dla księży diecezji sandomierskiej 

wykłady na temat Mass media w służbie człowiekowi. 

W roku akademickim 1993-1994 prowadziłem wykłady zlecone z etyki na Akademii 

Rolniczej w Lublinie. Kilka lat później zaangażowałem się w organizację Duszpasterskich 

Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich, które odbyły się na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim w 2000 roku. Zaproponowany wówczas temat: Wielki Jubileusz 

Zbawienia - czas wyzwań duszpasterskich i nowej nadziei, stał się okazją do prezentacji wielu 

interesujących refleksji i naukowych analiz wpisanych w treść odbywających się wykładów. 

Jako przedstawiciel Instytutu Teologii Pastoralnej byłem odpowiedzialny za opracowanie i 

wydanie publikacji, w której znalazły się materiały z Duszpasterskich Wykładów 

Akademickich. Publikacja ukazała się w 2001 roku pod takim samym tytułem jak temat 

wykładów. 

Realizowana przeze mnie współpraca naukowo-badawcza z różnymi ośrodkami 

akademickimi w kraju i za granicą, związana jest z udziałem w licznych konferencjach 

krajowych i międzynarodowych, podejmujących zagadnienia eklezjalne i społeczne, z 

uwzględnieniem roli, jaką w ich prezentacji odgrywają środki masowego przekazu. Podczas 

wielu konferencji naukowych miałem okazję przedstawić własne doświadczenia, wnioski i 

intuicje, wypracowane w kontekście prowadzonych badań naukowych. Wykaz konferencji i 

wygłoszonych referatów znajduje się w załączniku nr 6. 
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5.2. Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych 

S Członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego (zastępca redaktora): 

„Biuletyn Edukacji Medialnej" (od 2006 roku) 

S Członek zespołu recenzentów czasopisma naukowego: „Roczniki Pastoralno-

Katechetyczne" (od 2012 roku) 

S Członek Rady Wydziału Teologii (od 2014 roku) 

S Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: „Zeszyt Formacji 

Katechetów" (od 2015 roku) 

5.3. Działalność popularyzująca naukę 

S Referaty wygłoszone podczas krajowych i międzynarodowych konferencji 

naukowych. Wykaz w załączniku nr 6. 

S Spotkania z Polonią amerykańską w Chicago, Filadelfii, Bayonne, Wallington, New 

Haven, Trenton, Elizabeth, podczas wizyty w charakterze delegata Rektora KUL, 

14.08.-2.12. 1998 roku. 

S Spotkania z Polonią kanadyjską w Winnipeg, Toronto, Sudbury, Oshawa, Etobicoke, 

Hamilton, Oakville, Kitchener, St. Catharines, podczas wizyty w charakterze delegata 

Rektora KUL, 2.12.-24.01. 1999 roku. 

S Redakcja artykułów naukowych w: „Biuletyn Edukacji Medialnej", od 2004 roku. 

•S Recenzje artykułów dla czasopisma naukowego: „Roczniki Pastoralno-

Katechetyczne" (od 2012 roku) 

S Recenzje artykułów dla czasopisma naukowego: „Roczniki Teologiczne" (od 2012 

roku) 

S Recenzje artykułów dla czasopisma naukowego: „Roczniki Nauk o Rodzinie" (od 

2014 roku) 

5.4. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

W pracy naukowo-badawczej, jak również w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i 

przedsięwzięciach popularyzujących naukę, podejmowałem współpracę z interesariuszami 

zewnętrznymi. Wspólna analiza zagadnień teologicznych w odniesieniu ich do świata mass 

mediów, ich opinie, a także wykorzystanie ich doświadczeń i kompetencji, ubogaciły 
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realizację określonych zadań badawczych, podnosząc tym samym jakość kształcenia. 

Wpłynęły też na urozmaicenie praktyk studenckich oraz przyczyniły się do popularyzowania 

nauki, a także promocji Instytutu Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do interesariuszów zewnętrznych, z którymi 

nawiązałem współpracę, należą: 

S Katolickie Radio Lublin 

•S Katolicka Agencja Informacyjna 

Lubelska edycja Tygodnika Katolickiego „Niedziela" 

S Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie 

S Katolicki Uniwersytet w Rożomberoku (Słowacja) 

S Trnawski Uniwersytet w Trnawie (Słowacja) 

6. Praca zawodowa w instytucjach kościelnych 

Od momentu przyjęcia święceń kapłańskich w 1990 roku pełniłem różne funkcje jako 

kapłan archidiecezji lubelskiej. Częstokroć praca badawcza i zainteresowania naukowo-

dydaktyczne miały duży i pozytywny wpływ na pracę duszpasterską i odwrotnie, realizacja 

zadań duszpasterskich pozwalała na pogłębione obserwacje naukowe. Wymieniam więc 

wszystkie sprawowane funkcje, nierozerwalnie wiążące moją pracę kapłańską z pracą 

akademicką. 

•S Wikariusz w parafii św. Jerzego w Biłgoraju w latach 1990-1992 

•S Wikariusz w parafii św. Jana w Nałęczowie w latach 1992-1993 

•S Duszpasterz Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1993-1994 

S Korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w latach 1993-1996 

•S Zastępca dyrektora Katolickiego Radia Lublin w latach 1994-1995 

S Zastępca redaktora lubelskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela" w latach 

1994-1995 

•f Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach w latach 1995-1996 

S Kapelan Kliniki Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w latach 1996-2003 

W ramach przedstawionego powyżej dorobku zawodowego pragnę zwrócić uwagę na 

pracę w Katolickim Radiu Lublin. Realizowana przez archidiecezjalną rozgłośnię misja 

szeroko pojętej ewangelizacji oraz rzetelnej i obiektywnej informacji, stała się dla mnie 

bardzo ważnym doświadczeniem, z którego do tej pory korzystam, prowadząc zajęcia 
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dydaktyczne. Udział w tworzeniu zróżnicowanej oferty programowej, obejmującej audycje o 

tematyce ściśle religijnej, aż po programy publicystyczne odnoszące się do aktualnej sytuacji 

w kraju i za granicą, traktuję jako bardzo istotny etap doświadczenia zawodowego, rzutujący 

w dużej mierze na moje zainteresowania naukowe. 

Inna instytucją kościelną, którą w kontekście dokonań naukowych oraz doświadczenia 

zawodowego niezwykle cenię, jest Katolicka Agencja Informacyjna. Trzyletnia praca w tej 

agendzie kościelnej w charakterze korespondenta wiązała się z troską o rzetelną obecność 

informacji religijnej z życia Kościoła lubelskiego w ogólnopolskim strumieniu 

informacyjnym. Mogłem dzięki temu obserwować mechanizmy działania profesjonalnej 

agencji, informującej inne media o bieżącej działalności Kościoła, jak również zajmowanym 

przez Kościół stanowisku wobec różnych zjawisk i przemian społeczno-kulturowych. 

Dopełnieniem i niewątpliwie urozmaiceniem cenionego przeze mnie doświadczenia 

zawodowego, była praca w lubelskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela". Na coraz 

bardziej zróżnicowanym rynku medialnym, w atmosferze dokonującej się cyfryzacji różnych 

mediów, nie do przecenienia pozostaje fakt wykorzystania prasy katolickiej w formowaniu i 

kształtowaniu postaw religijno-moralnych szerokiego grona czytelników. Jako zastępca 

redaktora lubelskiego dodatku „Niedzieli", starałem się dbać o kreatywną i interesującą 

promocję Kościoła lokalnego. Wyznaczanie nowych standardów prezentowanym artykułom i 

nowej jakości publikacjom z zakresu życia religijnego i społecznego archidiecezji lubelskiej, 

przyczyniło się do rozszerzenia moich kompetencj i w zakresie wykorzystania mass mediów w 

szeroko rozumianym przekazie wiary. 

7. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

S Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za osiągnięcia organizacyjne, 19 

grudnia 2006 roku. 

•S „Medal Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i 

wychowania, 23 sierpnia 2013 roku. 
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