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Recenzja dorobku naukowego oraz aktywności badawczej, wspólpracy

międrynarodowej, dorobku dydaktyczn€go i popularyzatorskiego ks. dra MariuŚza

Kucińskiego, ubiegającej się o Drdanie stopnia naukowego doktora h8bilitowanego

Recenzja pźygotowarra została na podstawie decyzji centralnej Komisji do spraw

stopni i T)'tułów Naukowych w Warszańe z dnia 4 czerwca 2019 roku o powołaniu komisji

w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Mariusza Kucińskiego oraz pisma Dziekana wydziału

Teologicznego UMK w Toruniu z dnia 4 wrześńa 2019 roku. Uwzględnia ona wymagania i

kr},teria zawarte w art. 1ó Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i t}tule

naukowym oraz o stopniach i t}tulę w zakesie sztuki (Dz' |J. z 20|7 r. poz, 1789) a tak,j.ę

kry4eńa podane w rozporządzęniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyż.szego z dnla l września
2011 roku (Dz. U. Nr 196, poz. I 165).

1) Kwalifikacje Daukowe ks. dra Mariusza Kucińskiego

Ks. dI Mariusz Kucński ukończył studia teologiczne w Prymasowskim wyższym

Sęminarium Duchorłnym w Gnieźnie. W 1988 roku obronil pracę magistęrską, uzyskując
t}tuł zawodowy magista teologii. Swoje zainteresowania naukowe kontynuował
llczęszczając na sfudia pod)Tlomowe z dfiennika$twa na Wydziale NaŃ społecznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1996 roku odbył miesięczny staz w Lond}.nię w biurze do spraw komunikacji
Archidiecezji westminstęr a następnie został skierowany ptzez władzę kościęlną na studia

specjalistyczne z komunikacji społeczrej na Wydziale Nauk społecznych Papieskiego

Uniwęrs}.tefu Glegorianskięgo w Rzymie, które zakończył w 2001 roku uzyskaniem stopnia
doktora nauk społecznych w dziedzinie komunikacji na podstawie odbytych sfudiów i

obronionej pracy doktorskiej pt, Il contributo del bollettino patocchiąle pe| igliorąrc la

co unione e la comunicazione della parrocchia in Polonią, Licencjat kościelny z teologii

uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwers},tefu Mikołaja Kopemika w Toruniu.

Habilitarrt w 2004 roku został wykładowcą teologii komunikacji w wyższym
Seminarium Duchown}'rn Diecezji Bydgoskiej, które w swoich strukturach prz'nalęż,y do

Wydzialu Teologicznego Uniwers}'tefu Adama Mickięwicza w Poznaniu. W latach 2005.

2oo8 prowadził wyklady w Inst)tucie Nauk Polityczrrych na wydziale Humanistycznym
Uniwers}'tetu im' Kazimięrza Wielkiego w Bydgoszczy a od 2008 roku współplacuje z

Kujawsko.Pomorską szkołą wyższą w Bydgoszczy, w której od 20t5 roku jest zatrudniony

na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Habilitant pełni róvnież fuŃcję kierownika



ZakJńl Zarządzania i Komunikacji. od 2012 loku jest dyektorem centrum Studiów
Ratzingela watykarlskiej Fundacji J. RatzingęI-Benedykt XVI, odpowiadajqc za prace
nrnoacJ I w Ćruople JrooKowo-wscnoonIeJ.

Plezenfując kwalifikacje naukowe Habilitanta wskazać lialęi.y tak:jrę na permanęntny
Iozwój jego zaintelesowań w zakesie mediów i praktyczne wykoŹystanie zdob},tęj więdzy i
doświadczenia. Ks. dr Mariusz Kucński od samego począ&u pracy duszpasterskiej rozwijał
bowiem i pogłębiał swoję faintęresowania poprzez aktlłne zaangazowanie w działalrrość
medialną' I tak podczas pracy duszpasteNkiej w latach 1989.1995 założył miesięczrrik
panfialny Wspólnota (wrfęśnia 1991), prowadził również programy katolickie w telewizji
lokalnej oraz w latach 1 994. 1 995 wspóĘracował jako redaktol z ośrodkiem TVP w Poznaniu.
W 1995 roku został rzęcznikięm pIasowym Alchidiecezji Gnieźnieńskiej i redaktorem
odpowiedzialn).rn za dodatek diecezjalnego ty9odnika Niedziela. Na telenię archidiecęzji
gnieaienskiej stworzył Radio św. Wojciech (Gniezno 1996), zostając jego pierwszym
d}Tektolem. w latach 1999 - 2004 pracował jako administrator parafialrry w parafii Subiaco i
Agosta we włoszech, współpracując w tym czasie z emer}towan).m przewodniczącym
Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Pżekazu' w 2000 Ioku został powołany w
watykanię do placy w Komitecię Wielkiego Jubileuszu 2000 a po powrocie do Polski od
2004 roku został rzęcznikiem prasowym diecezji bydgoskiej oraz redaktorem dodatku
diecezjahego Przewodnik katolicki i asystentem kościelnym a takŻe kooldynatorem
diecezjalnym Ftrndacji opoka' Jedtocześne pełnił obowiqzki redaktora odpowiedzialnego za
transmisję Mszy św' w ośrodl.u Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. W latach 2004-2008
oftzyr'Jał zadaśie redagowania Wadomości Diecezji Bydgoskiej. Z jego inicjatywy powstała
redakcja katolicka programu leligijnego Horyzont, w ldóIej w latach 200,1-20|0 by|
asystentem koście]nym.

odb},tę przez Habilitarrta studia specjalistyczne, pelmanentnę doskonalęnie
umiejętności w dziedzińe śIodków społecznego ptzekazu a także praca naukowa na
\łyższych ucze|niach pozwala z plzekonanięm stwięrdzić, że jest on dobrze przygotowany do
prowadzenia badali naukowych szczególnie w zakręsie teologii mediów.

2) ocela osiągnięcia naukowego wymienionego w art' 16 Ustawy z dnia 14 marca
2003 roku o stopniach naukolr7ch i t}'tule naukorrym oraz o stopniach i Ętu|e w
zakiesi€ sztuki @L U. z 2017 r' poz. 1789) oraz pozostalego opublikowanego
dorobku naukowego

a) ocena osiągnięcia naukowego
Habilitantjako główne swoje osiągnięcie naukowe, o którym mowa w Ustawie z dnia

14 marca 2003 roku o stopniach naŃowych i q.tule naŃowym oraz o stopniach i Ętule w
zakresie sztuki (art. 16, ust. 2' pkt' 1) wskazał monografi ę pt. Internet w Kościele Kościół w
Internecie, Cyffową agoru przestrzeniq owej ewąngelizącji, wyda\łnictwo ,,Bemaldiunum''
Pelplin 2019, ss.231 (ISBN 978-83-8\27-28,|-2)' któlej recenzentami wydawniczymi byli:
ks. dr hab. Maciej Olczyk, prof. UAM oraz ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. UAM.



Ksiąj*'A Internet w Kościele _ Kościół w Internecie. cyftową agora przestrzenią no1|ej
ewangelizacji zashlglje na wysoĘ ocenę zwłaszcza pod względem ed)4orskim' gdyż wydana
fostała ńęzwyklę starannie, w twardej okładce z ciekawą ilustacją, ĘTażającą podjętą w
niej tematykę i w liczącym się Wydawnictwie. Na jęj zawartość składa się: spis teści wjęzyku
polskim (s. 5-7) a takj.ę angielskim (s. 9-11), wstęp G. 13-21)' cztery rczdzińy: rozdział l:
społeczeńst.,|o sieci (s' 23-78)' tozdzla| II: Media vobec w1zwań trzeciego milenium (s. 79-
l05). Rozdział Iu: Sieć miejscem nowej ewangelizącji w nauczaniu papieźy epoki Intenetu (s'
107-|54)' rozdział IY: ]nternet \, służbie ewąngelizacji rozwiqzania prakqtme (s. l55-193),
zakończenje (s. 195-198)' bibliografia (s. 199.22'7), spis rysunków i tabel (s. 228) oraz
streszczenie w języku angielskim (s' 229.231). Za\Nailyć na]ęży' ię zar eszczoLy na początk1)
ksiąiki spis tleści podaje zarniast nurnery stron kolęjnych tofdzjafów strony palagrafów, nie
zachęcając tym sam).rn cz}telnika do lekfury rłplowadzeń do kolejnych rozdziałów.

Przedstawiona w ksiqzce tematyka zasfuguje na uwagę zwłaszcza ze względów
poznawczych. stąd też pragnę skupić się na ukazaniu jej wańości i walorów. Poąęta ptzęz
ks' dra Mariusza Kucńskięgo tęmatyka opracowania jest bardzo interesująca i altualna. Już
sam tytuł ksiązki zachęca do zainteresowania sięjej lekturą, a słusznie zamieszczony podt}'tuł
informuję, że mamy do cz5mienia z opracowaniem o charakterze pastoralnym, pokazującym
wykorzystanie mediów w dzielę nowęj ewangelizacji. Habi]itant we wstępie książki sfusznie
nakreślił s}'tuację w jakiej obecnie żTje \łspółczesny człowiek' Wskazał w pierwszej
kolejności na powszecbrrą obecność środków społecanego przękazu, któIe ze wszystkich
stron oddziatyrvają na funkcjonowanie człowieka, sprawiając, że możma Eo okeślić jako

,'istotę infomatyczną''' Następnie odniósł się do uwarunkowań eklezjalnych, podkeślając
pżede wszystkim znaczenie Soboru Watykanskego lI w promowaniu środków społecznego
pĘękazu w posłudze zbawczej Kościoła' Habilitant bardzo w}'raźnie okeślił cel powstania
oplacowania i zarazem cel podjętych badan, zazlaczając, że ,,w niniejszej publikacji pragnie
ukazać się pogłębioną refleksję na tęmat lelacji Kościoła z Intemetem oraz Intemetu z
Kościołem z perspektywy ostatnich kilku dziesięcioleci'' (s. l4)' Jednocześnie Autor
zazhaozył' żę w swojej pracy pragnie ló\łnież wskazać w jŃi sposób Kościół powinien
współpracować z nowymi mediami, aplikując je w dzieło nowej ewangelizacji' Sfusznie przy
tym zazr\aęzył'' że nowe media są ,,pierwszyn areopagiem współczesnego czasu i jako takie
nię mogą służryć jedynie do pEękazywania przesłania chześcijańskiego, ale potrzeba by
samo to przesłanie zintegrować z nową kulturą rozwijającą się dzięki najnowszym środkom
społecznego przekazu'' (s' 14)'

we wstępię monoglafii znajdujemy niezbędne informacje na temat stanowiska
Kościoła do środków społęcznego plzekazu, Autor prz}'\łołuję tutaj nauczanie Jana Pawła II,
Benedykta xvl i Papieża Franciszka, sygnalizując' żę w z.asad\iczę) części rozprawy będzie
się można z nim szczegółowo zapomaó. Wskazuje talcże na bardzo istotny z pastolalnego
punktu widzenia kontekst w jakim obęcnie ma miej sce ewangelizacja i na spęcyfikę Intemetu.
zafijęszcza IŃ!żę wę wstępie pracy niezbędnę infomacje na temat bibliografii, wśród której
niewątpliwie najistotniejszą ro1ę odgrywają źródla. Do nich też' zallczonę zostało nauczanie
tEęch ostatnich papieź.y a bkj!ę litęratura przedmiofu i opracowania (s' 19). Bibliografia
zanięszczona w pracy na końcu ksiąŹki |iczy eLŻ 29 stlon, jednak w swoim podziale nie



uwzględnia ona klasyfikacji zapowiedzianej we \łprowadzęniuj edyŻ prry jej podziale nie
zostało zazljraczone co stanowi bazę źódłową recenzowanego dzieła, zastosowany zaś został
podział bibliografii, uwzględniający cztęry równoŹędne kategońe: Pismo święte i nauczakie
pąpieży; Dokutnenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła; Literaturą przedmiotu I Litefatura
pomocnicza' w t}an miejscu stwiedzió lównież należa, że zgromadzona i zarnieszczona w
pracy bibliogafia jest imponująca i zasługuje ona na docenienie' jednak dokładna lektura
ksiązki i zawartości bibliograficznej pokazuje, że owa bogata bibliografia nie została w pełri
uwzględniona w prowadzonych ptzez Autota badaniach o cryrn świadczy dostżegalny jej

brak w zamieszczonych w pracy prz5pisach. Tym niemniej osoby zainteresowane podjętą
problematyką badawczą mogą z niej skorzystać w swoich własnych badaniach, gdyż jest ona
naplawdę obszema'

W celu zrealizowania za|ożLonych badan niezbędne stało się zastoso\łanie
odpowiednich metod badavtczych, które Habilitant wymienił na s. 19, we wstępie rozplawy'
Po koniecznych procedurach redakcji wstępu ks. dr Mariusz Kuciński pEystąpił do
Iozwiązywania podjętego problęmu w cztercch rczdziałach Iozprawy. Pżyjęta struktura
pracy pozwoliła Autolowi na pfezentację w1'rrików przeplowadzonych badan własnych' W
rofdzia]ę pielws4'rn za\tńowalym Społeczeństylo sieci ptzedstawione zostały trzy ważne,
zdarriem ks. dra Mariusza Kucinskiego, zagadńenia a mianowicie: Intemet _ próba definicji,
t.nomen Intemetu oraz zagrożenia w sieci. w tozdzia|e tyfi zap|ezentowane zostaty początki
i rozwój Intęmetu, następnie ukazano rozwój Intemetu w Polsce' ZwTócona została uwaga na
Ióanę fomy wykorzystania go w wielorakich dziedzinach Iozwoju człowieka' Podkeślono
pŻede wszystkim zastosowanie lntemefu w edŃacji, w rozwoju gospodarczym i handlowym
społecfeństwa oraz w rozwoju nowych form komunikacji między ludźmi. Waznym
elęmentęm wykoŹystania Intemetu jest świat wiltualnęj rozrywki' Autor opracowania
szczegółowo omówił także zag|ożrenia jakle związane są z korzystaniem z Intemefu,
wykazując' że tęn śIodek informacji nierzadko staje się elementem przekazywaria zĘch
wzolców' przęmocy i agresji, co wpł'.wa niękoŹystnię na osobowość dzieci i rriodziezy,
Podkręślił szkodliwość pomogafii, któIa nię tylko niszczy psychikę młodego pokoleńa, ale
negatywnie wptywa taki:e na twałość fw|Ązków małżeńskich. Z nie\łłaści\łym korzystaniem
z Intęmętu związane jest tak)rc nlebezpieczeistwo uzaleŹnienia. Jak sfusznie Habilitant
stwięrdził uż)'tkownicy Intemefu tlacą często czas na pżęb}"wanię w świecie wirtualn1m,
zapominając o świecie realnym. Niebezpieczeństwo jakie wiąże się z Intemetem dotyczy
także manipulacji w sieci'

Rozdział drugi monografii zat}'tułowany Media wobec wyzwąń trzeciego tysiqclecia
poświęcony został ałtualnym wyzwaniom przed jakimi staje Kościół wę współczęsnym
świecie. Najpierw, w tej części pracy, ukazano przemiany społeczne, charaltery'zujące
epokowe zmiany, następni€ zadania i przebieg procesu nowej ewangelizacji a na końcu
znaczęnię Intęmęfu dla komunikacji kościehej. splawą oczywisĘ jest, że Kościół w dobie
globalizacji nie moze nie korzystać w swej misji z intemeto\łych sieci. okazuje się bowiem'
że Intemet jest dla Kościoła .waźn)m elementem komunikacji społeczn€j, w tym i
ęwangelizacyjnej' Autol w celu lepszego zastosowania w ptzekazie wiary omawianego
środka przekazu informacji dokonał rozróżnięnia na ewangelizację petmanentną a nową



ewangelizację, która domaga się zastosowania Intęmętu jako nowoczesnego środka przekazu
w akfualnie realizowanej postudze pastoralnej. Habilitant konieczność zastosowania nowych
mediów w dziele ęwalgelizacji uzasadliał coraz bardziej dostrzegahym aktualnię brakięm
kapłanów a takżę wskazywał łatwość z jaką onę docierają do coraz większej liczby
odbiorców.

w celu osadzenia swoich badań w doktrynie Kościoła ks. dr Mariusz Kuciński
przeanalizowa| w rozdziale tŹecim pt' Sieć fuiejscem o1|ej ewangelizacji w haucza,iu
papieży epoki Internetu nauczalie tzechpapieĄ: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka,
zrftaszcza ich wypowiedzi dorycz4ce nowej ewangelizacji i zastosowania w niej Intemetu.
Jan Paweł lI jako pierwszy zpapieży wskafał na aaczeńe Intemetu dla wspólnoty Kościoła.
Nauczał on o nowej ewangelizacji, etyce w mediach i konieczności budowania kultuy
przepojonej duchem Ewangelii' Te zagadnienia zostały więc omówionę w pierwszym
palag1afie trzeciego lozdziału' Natomiast w paragrafie drugim Habilitant wydobył i omówił z
bogatej działahości i nauczarria papięża Benedykta xVI istotnę fakty i treści ważne dla
duszpastęrstwa i ewangelizacji ptzez media. Ks. dr Mariusz Kucński opisał więc
ustanowienie i funkcjonowanie Papieskiej Rady ds. IQzewienia Nowej Ewangelizacji,
znaczenie ewangelizacji dla rozwoju relacji wiemych z Bogiem, wskazał również na dawanie
świadectwa wiary w przęstrzeni media|rrej, rolę milczenia w procesie komunikacji z Bogiem i
między ludźmi a także podloeślił udział kapłarrów w ewarrgelizacji intemetowej. Natomiast w
ostatniej części rozdziahl ttzeciego z nauczania papieża Franciszka zaprezentowane zostały
treści dotyczące nowej ewangelizacji, sytuujące się zw|aszcza w adhońacji posynodalnej
Evąngelii gąudium, przedstawionę zostało także ważne zagadnienie edukacji w Intemecie
oraz wskazano na konieczność przekafywanią plawdy o Bożym miłosierdziu.

Zwięńczeaięm całości prowadzonej refleksji naukowej stał się rozdział czwalty pt.
Ihtefhel ł służbie ewąnEelizącji - |ozwiqząnią prąwczne. W rozdzialę t).rn Autor wyszędł
od omówienia zjawiska okeślanego jako ,,rewolucja technologiczna'', następnie wskazał na
uprzedzenia i podejście Kościoła do nowych mediów, aby zdecydowanie podkeślić
otwaltość nauczania kościelnego na nowe media' Poruszane w Ęm rozdziale zagadnieńa
szczęgółowe prezentują zastosowanię nowych technologii w słuzbie nowęj ęwangęlifacji,
podkreślajqc, że Intemet pomaga rozwijać ,,nowy model ewange1izacyjny''. Zwięirczeńęn:'
prowadzonej reflęksji jest baldzo s)ttetyczne zakończenię, plęzentujące wnioski i posfulaty,
dotyczącę zastosowarria mediów w sfużbie nowej ewangelizacji.

Dokonując oceny przedstawionęj do recenzji książki stwierdzam, żę Autor podjął
waŹną i aktualną dla działalności pastoralnej Kościoła problematykę badawczą. Sam Ę'tuł'
problematyka rozprawy zasfuguje za|ętn na zalważenie i docenienie' NiewąĘliwie ksipka
ks. dra Mariusza Kucńskiego jest tódłem informacji na temat Intęmetu i ykorzystania go
w działalności ewangelizacyjnej' Z pewnością spotka się ona z zainteręsowaniem specjalistów
zajmujących się mediami i nową ewangelizacją' w jej pżygotowanie Autor włożył dużo
trudu i energii. Pzyjęta koncępaja lozpmwy, jak napisałęm wczęśnięj' pozwoliła na
przedstawienie podjętej Foblematyki jednak moim zdanięm zastosowarra konstrukcja nie we
wszystkich rozdziałach i paragrafach jęst kompatybilna z t}.tułem ksiązki i nakreśloną
problernatyką badawczą' gdyż' poszczególne rcz'ózlały rie zawsze twoŹą spójną kompozycję.



Precyzyjne zopetacjonalizowanie podjętego tematu placy i dokładnę okeślenie ploblematyki
badawczej natzuca ,,niejako'' samoczynnie konstukcję rczpla\ły' która powinna byó
Iog}czna' I],.fejŻysta i komunikatywna. W pracy naukowej nie powinno bowiem być miejsca
na nieprecyzyjność czy tei. zbędne omawianie zagadnlei, którę nię wynikają z temafu
rozprawy. w lecenzowanej książce dostrzegamy brak precyzyjności w plzyjętej koncepcji o
czym śuĄadczy chociazby to, żę mamy dwa rozdz\ały z podziałem na paragrĄ i
podparagrafy itd. oraz dwa rozdziały tylko z podziałem la pangrafy. Również nalężT
zwTócić uwagę na brak proporcji w więlkości poszczęgólnych rozdz|ałów czy pangtafów.
Rozdział pierwszy zawiera paragrĄ, które liczą rlp. 29 sttony Fenomen Intefiefu s' 36-64
a w rczdzia|e czwań'm para$af ma f ,5 stony _ Re!,olucja technologiczna s. l5 7- l59; czy
paragraf drugi ' Kościół i nowe tnedia: pźedzehia i pźe yślenia - 3 strony (s. 160.162).
Ponadto w tekście oplacowania znajdujemy tleści które nie koniecznie wnoszą nowe
elemenĘ do prowadzonej refleksji naukowej ' :ak ń\fiięż, zda a:ą się powórzenia wcześniej
omawianych zagadnień. Zalwdiryć ńv'r'lei. tzeba, i.e Altot oplacowania dość często
pżywołuje teksty z nauczania Kościoła lub poglądy autorów ńe zawsze jedrtak zaznaczając'
za pomocą cudzysłowu, że mamy do czynienia z c}'tatem, stąd w rezultacie czytehik nie wie
czyja jęst dana myśl Habilitanta czy innęgo autola' Również w kilku miejscach opracowania
brakuje bardziej szczególo\,lych analiz niezbędnych do całościowego ukazania omawianej
problematyki.

Podsumowując tę część recenzji stwierdzam, że tekst publikacji jest komunikaBtny
chociaż nie zawsze jest on pręcyzyjny i ściśle naukowy. Pomimo zasygnalizowanych
zastrzeżeń moim zdaniem monoglafię przygotowaną przez ks. dra Mariusza Kucińskiego
naleiay nzlać za pracę oryginalną i poszeuającą wiedzę o Intemecie i jego zastosowaniu w
ewangelizacji. Ksiązka stanowi ,,rro!um'' w dotychczasowych badaniach teologiczno-
medioznawczych w Polsce. wańośó opracowańa podnosi takze fald, że jest to studium
interdyscypliname.

b) ocena wartości pozostaIego dorobku naukowo-badawczego

Na dorobęk naŃowy ks' dra Mariusza Kucińskiego, składają się, oprócz wskazanego
głównęgo osiągnięcia naukowego omówionęgo i ocenionego \ł poprzedniej części recęnzji,
trzy ksiąŹ*i z czego dwie o tym samrn tytlIe Pl.ese tazione del co ttibufu del bolleuino
pąrrucchiale per miqliorare la comunione e lą comunicązione della parrocchia ih Polonią'
będące wersję klótszą i dłuższq jego dyseltacji doktorskiej (Roma 200l, ss. 99; Gniezno
2010, ss. 2l3)' a trzecia książka jest placą powstałą przy wspófudziale M. Rutkiewicz, pt.
ząrzqdz.ł,ie y,iekiem sposobem akwizacji osób 50+, Bydgoszoz 2072, ss. 99, w kt&ej'I\vo
stanowi udział Habilitanta (informacja zAwaia w załączniku nr 8). Ponadto w dorobku
naukow)m ks. dra Maliusza Kucińskiego majdują się według podanego przez Habilitanta
spisu 23 altykuły naukowe drukowanę w czasopismach (10 publikacji) i w monografiach
zbiorowych (l3 publikacji) a także l sprawozdanie _ relacja' za$ięszozona w czasopiśrnie
Stlłdia Bydgoskie. Jędnak w dostalczonych leceMęntowi materiałach 5 publikacji spośród
zami€szczonych w sporządzonym spisie przez Habilitar]].a' rne zostało przekaz anych do oceny
a także sprawozdanięj dostarczone natomiast zostały 3 irrrre publikacje: Róznorodność kultut



ą tożs.lmość człowiekĄ w zglobalizowąĄ,m świecie,w.. Diąlog kl1llu|, cy'||)ilizacji i religii, ręd'
H' Czakowska, M. Kucński, Bydgoszcz 20|I, s. 199.2|6; zasada odpowiedzialności

funda|rleklem globalrlej ekohomii, ,'Roczniki Ekonomiczne'' Kujawsko_Pomorskiej SzkoĘ
wyższej w Bydgoszczy 4(2011), s' 307-316; Pedagogical Phenomenon in the teąching of
Edith stein (Ieresa Benedicta of the cłoss), (współautorstwo P. warchoł),

,,Transdyscypliname Studia o Kulturze (i) Edukacji" 13(2018), s.5I-67 oraz Sprowordahie z
konferencji ,' EtykĄ i ekono ią l, świetle nauczania Benedyha Wl,,,Roczniki Ekonomiczne''
Kujawsko Pomorskiej szkoły wyższej w Bydgoszczy 5(2012), s. 44|-447. zalwatżyć
należy, że spośIód wszystkich publikacji 5 oplacowń fostało pfzygotowanych w języku
włoskim, 2 w języku hiszpanskim i l w języku angielskim' Ponadto Habilitant jest lównież
współredaktorem 11 monografii (wszystkie zostały wydane w Bydgoszczy)'

Kięrunki twórczości naukowo-badawczej ks. dra Mariusza Kucińskiego można
sprowadzić do cztelech. Pterwszy z tych kierunków zvłięany 1est z kontynuacją badń
Iozpoczętych placą doktorską, drugi z nowymi technologiami zw|aszcza z Intęmętem i
dziennikalstwem, jego zwieńczeniem jest główne osiągnięcię naukowe, trzeci kierunek
dotyczy rccepcji nauczania kaldynała J. Ratzingela - papieża Benędykta xvT i cz\'ańy
koncentruje się wokół zagadnień społeczno-ekonomicznych omawianych w aspekcie
katolickiej nauki społecznej '

Pięrwszy z tych kierunków związany jęst z odbłymi plzęz Habilitanta studiami
specjalistycznymi i badaniami przedstawionymi w pracy doktorskiej, które dotyczyły wkładu
biuletynu parafialnego w poprawę komunii i komunikacji parafii w Polsce' Temu zagadnieniu
poświęcona została wydana w Gnieznie w 20l0 loku książka pt. Presentązione del contributo
del bollettino parrocchiale pe| migliolare la comunione e lą comunicazione della parrocchia
in Polonia, jak również s}tuuje się w tym obszaźe 5 publikacji: Lą stąmpa cąttolicą come
s|t mento di azione pąstorąle della Chiesą, ',colloquia Teologica Adalbeltina 4(2003)' l l, s'
|9.26; La parrocchia come l ogo di comunicazione' ,,Colloquia Teologica Adalbęńina
4(2003)' 1l' s.27-42,, Crisi della parrocchia di ogE| Aspetto com icątiyo, ,,Colloquia
Teologica Adalbertina" 5(2004), 14, s. 4I-52; La storia del bollettino p rocchiale in
Polonia e iI suo ruolo' ,,colloquia Teologica Adalbeńinł' 5(2004)' 74, s. 53-60' La
parrocchia come comr'rł,'i'a, ,,studia Gnesnensia', (2005), s. 121-l47' Publikując interesujące
wyniki badan doĘczącę p|asy, będącej luzędzien działania Kościoła a także pa&fii, któIa
jest w świetle nauczania sobolowego wspólnotą a obecnie odgrywa ona waż]ną IoIę w
procesie komunikacji; jak również kryzysu parafii w aspekcie komtrnikacji i historii oraz roli
biuletynów paraftalnych . w ten sposób ks. dr Mariusz Kuciński upowszechliał osiągnięcia,
które częściowo znalazty się w jego książcę doldorskięj.

zaintelesowania zvłięale z dlugim kierulkiem badań łączą się ściśle f badaniami
zaprezentowanymi w ksiązce habilitacyjr\ęI Internet w Kościele Kościół \, Internecie'
Cyfrowa agora miejscem nowej e\,an8elizącJ.l, Pelplin 2019 a koncęntrują się wokół nowych
technologii, fuŃcji jakie one pełnią i waltości, które one przekazują jak np. promocja
szacunku do życia. Uwaga Autora skupiła się także na pracy dziennikarza, z L:tórą w sposób
inte$a]ny powinna się łączyć plawda i wolność' Zagadnienia te poruszone zostĄ w siedmiu
publikacjach (cfęry nię zostaty dołączone do wglądu lecerrzenta): Intemet a rclacje
niędzyludzkie, w| E,)kĄ w mediach w dobie globalizacii, rcd' E. Laskowska, M. Kuciński,



Bydgoszcz 2008' s. 156-164; Dzieci ą Intemet, w.. Ihtemet a rclacje międzyludzkie, rcd. E'
Laskowska, M. Kuciński' Bydgoszcz 20|0, s. 160-769| Prawda i wolność w dzienniklrrstwie,

,,Studia Gnesnęnsia'' (2010.)' s.435-445; Nowe technologie a plomowanie kultury dialogu i
przyjaźni, wi Jeden śłiąt wiele kultur' Rellelrsja nad kulturołymi ąspektąmi globalizacji,
Bydgoszcz 2010, s. 13-19; El respeto po| lą Vida en la hlltura Digilą|, w: El respeto a la
vida un camino para lapaz, Bogota, Colombtaf0l5, s.99-11'7 El silencio y la orazion como

Juhdąmentos de la comunicacio , wi La otacion' fuerza que cambią el Mundo, Madryt' 201'6'
s. 193-198; P|awda i volność w dziennika|slwie v naucz.lniu Kościoła, w: Pąmięć-diąloq-
tożsafiość. W,^|a ią ]II tysiqclecią w petspe|dwie kąuczanią ś'||,. Jana Pawła II, Bydgoszcz
2016' s. 98-109' w tym nurcie badń s}'tuują się również wygłoszone przez Habilitarrta licme
prelekcje podczas konferencji zarówno kajowych, jak i międzynarodowych.

Poprzez swoje publikacje z trzeciego kierunku badań Kandydat do habilitacji
przyczynił się wydatńe do lepszej recepcji nauczania kard' J. Ratzingera papieża Benedylda
XVI' W oparciu o nauczarrie papieskie podejmował więc zagadnienia szczegółowe doĘczące
fundamęltalnych pmwd i waltości. W tym obszarze znajduje się pięć publikacji w których
ukazany został człowiek w perspektyrvie kultury, fagadńenia dotyczące wiary, religii, relacji
religii do kultury, więlkokulturowość i pluralizm. Autor omówił rórłnięż. ptfęsłaJ'ię Papież.a
dla Eruopy a takżę pisał o roli mediów w nauczaniu Benedykta xVI. Ręzultatęm
prowadzonych badań są następujące publikacje: Człowiek w perspektywie ku]tury w
nauczaniu Benedykta WI' w: Człowiek z perspektywy religii, łotlzihy i szkoĘ, Bydgoszcz
2013' s. 79.88; Wiarą, religia i hłllurą w nauczaniu Benedykta żTL w Religią' kultura i
edukacja w świetle zągrcżeń współczesnego świątą, Bydgoszcz 2074, s. 96.|08, Relacja
kultury i rcligii v petspekt7,wie nauczania Benedykta WI, w: ,,społęczęństwo. studia' prace
badawcze i dokumenty z zakęsu nauki społecznej Kościoła''' (2016)4' s. 77-90,, Pźesłanie
pąpież.| Benedyktą XyI hadziejq dla wspótczesnej Europy, w: ChrześcijańskĄ koncepcja
Eutopy i Polski ł perspektywie nauczania katdynała Josepha Ratzingera/Benedyha WI,
Bydgoszcz 2017' s. l39.l50; Wielokulnrowość i pluralizm y]y*ląniem dla współczesnej
Eufopy 1ł petspekwie nąucząnią Kard' J' Ratzingerą/Benedyktą XVI, w: Dialog
wielobultulol|ości i prawda, Bydgoszcz 2018, s' 168-180;' Wierność pr.rwdzie a Przekąz
medialny w pełspeĄłwie kąucząnia pąpieżą Benedykta WI, wi CrW ave spes l|nica. Kśięga
jubi|euszolvą dedykowana ks' bpowi dr. Janowi Tyra,łie, Bydgoszcz 20|8, s' 8'7,1-884,, W
poszukiwafliu zagubiokego sensu' Prawda w mediąch w perspekrywie nauczania papież,a
Benedykta WI, w| Kot||unikowąnie wartości- vartość komunikowąnią, Bydgoszcz 2019, s.
']8.86 oraz Spratłozdanie z konfercncji ,, Etył,a i ekonomia w iświetle nąuczania Benedy].ta
XyI,'' ,,Roczniki Ekonomiczne'' Kujawsko_Pomorskiej szkoły wyższej w Bydgoszczy
5(2012)' s. 441-44,1. w tematyce oma\ł/ianego kiermku badan s}tuuje się takŹe kilka
wygłoszonych referatów ptzez ks. dra Mariusza Kucińskięgo. Nie sposób w tym miejscu nie
zalJwdiryć i nie doceńć zaAigaj.owaiia Habilitanta w organizację licznych
międzynarodowych konferencji naukowych a przede wszystkim w upowszechnianie
nauczania kaldynała Josepha Ratzingera,Ę}enedykta XVl poprzez działalność podejmowaną w
Centrum sfudiów Ratzingera Watykńskiej Fundacji J' Ratzinger.Benedykt xvl.



Czwerty kięrunęk badń dotyczył zagadnień społeczno-ekonomicznych
plezentowalych pŹede wszystkim w aspekcie katolickiej nauki spolecznej. Badania w tym
obszaŻe plowadzone pvez Habilitanta łączą się ściśle z rniejscem jego zatrudnienia' Ks. dr
Mariusz Kuciński jest bowiem kierownikiem ZŃłaól Zanądzania i Komunikacji na
Wydziale Prawa' Administraoji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej szkoły wyższej w
Bydgoszczy ' stąd też \łymienić tutaj należy następujące publikacje: Nowoczesne metody
zarzadzania czasem pracy menadżera i ich wpt1łu na funkcjonovanie przedsiębiorstwa,

,'Studia Bydgoskie,' (2012), s.26,7.290; sytuącja osób starszych na rynl,;tł pracy w Polsce,

,,Rocznik Ekonomiczne,' Kujawsko_Pomorskięj szkoły WyŹszej w Bydgoszczy (201'2)5' s.
127.748; Chrześcijanin i obwątel, w: ]050Jecie Chrztu Polski a tożsąmość nąrodową'
Bydgoszcz 2017 ' s. |45-|56; Rolą polityk personalnej foz||oju przedsiębiorstwa,
,,Miscellanea. Studia z zakresu nauk prawnoustojowych" 8(2018),1, s. 225-240 oraz Zasada
odpowiedzialności fundąmentem globalnej ekonomii, ,,Roczniki Ekonomiczne'' Kujawsko'
Pomorskej SzkoĘ Wyższej w Bydgoszczy (20ll)4, s' 30,I-3|6; Różnorodność kultur ą
tożsąmość człoviekĄ w zglobalizowanym świecie' w| Dialog kullut, cwilizącji i reliqii'
Bydgoszcz 20I|' s. 199-216. Ta tęmatyka w twórczości badawczej ks' dra Mariusza
Kucińskiego jest zupełnie nowa i świadczy ona o jego rozlegĘch zaintelesowaniach i
naukowej otwańości.

w dorobku naukowym Habilitanta znajduje się także jeden artykuł nię s}tuujący się w
opisanych wyżęj kięrunkach badń pt. Pedagogical Phenomenon ifi the teąching of Edith
Slein (Teresa Benedictą of the r,'o.rś), (współauto$two P. warchoł), ,'Transdysc1pliname
sfudia o Kultuze (i) EdŃacji'' 13(2018)' s. 5I.6,I. Zapewne ta publikacja jest zapowiedzią
poszukiwań badawczych, które ks. dr Maliusz Kuciński będzie kort)'nuował w przyszłości.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy Habilitantajest aóżnicowany i składa się z
cztęIęch ksiąŹek i ponad 20-fu artykułów. Jeden z artykułów zamieścił Autor w Roczniku
Naukow)m Kujawsko-Pomorskięj Szkoły Wyższej w Bydgoszczy ,,TBnsdysc}Tlinamę
studia o KultuŹe (i) Edukacji'', którejest indeksowane w IcI Joumals Master List, notowane
w bibliograficzno-pełrrotekstowej bazię Thę cęntral Europęan Joumal of Social Sciences and
Humanitięs (CEJSH) oraz jest indeksowanę w bibliogaficnej bazie polskich nauko\łych
czasopism hrrmanisrycznych i społecznych Baz}lum, kilka artykułów ukazało się w
punktowanych czasopismach: ,,Roczniki Ekonomiczne'' Kujawsko-Pomorskiej szkoły
wyższęj w Bydgoszczy, ,,społeczeństwo' Studią prace badawcze i dokumenty z zakręsu
nauki społecznej Kościoła'', ,,Studia Gnesnensia,', ,,Studia Bydgoskie,'' ,,Miscellanea. Studia z
zakręsu nauk prawnoustlojowych''. Habilitant był również współredaktorcm 1l opracowali
monogmficznych.

Reasumując tę część lecenzji należy podkeślić, że dorobek naukowy ks' dra Mariusza
Kucińskiego po uzyskaniu stopnia doktorajest pod względem ilościowym wystalczający stąd
na|eż,y go uznać za znaczący pod względem naŃowym' Główne osiągnięcie naukowe
Habilitanta a takż€ tzy pozostałe książki i artykuły naŃowe opublikowane w czasopismach i
w pracach zbiolowych, spełniają warunki okeślone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r' o
stopniach naukowych i tytulę naukow)m olaz o stopniach i t}tule w zakesie sztuki (art. 16,
ust.2, pkt l).



3) Dzialalność dydaktyczua i naukowo-organizacyjna
Ks. dr Mariusz Kucinski od 19 lat zaangazowany jest bardzo mocno w działa]rrość

dydaktyczną' W latach 2000-2001 ptowadził zajęcia z komunikacji pastoralrrej na Papieskim
Uniwers),tecie Gregońńskim w Rzr7mie. W 2004 roku powierzone mu zostały wykłady z
teologii pastoralnej i komunikacji społecznej w wyższym seminarium Duchownym w
Bydgoszczy (wydział Tęologiczny Uniwęrs}'tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Przęz więlę lat był wykładowcą na Uniwers}.tecie im' Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy'
prowadząc zajęcia z komunikacji' Były to następujące wykłady: Kościół a komunikacja,
podstawy komunikacji, wstęp do nauki o komunikacji i dziennikalstwo (2005-2006 i 2008-
2010)' W Kujawsko-Pomorskiej Szkole wyższej w Bydgoszczy, gdzie jęst kierownikiem
Zakladll Zatządzania i Komunikacji, prowadził Habilitant Akademię Liderów, seminarium
magisterckie i licencjackie a takżę wykłady z zełządzal:.ia zasoban ludzkim, z negocjacji i
mediacji, z socjologii organizacji, z elemęntów komunikacji w zarządzaniu. TakŹe w ramach
Tygodni Kultury Chrześcijńskiej u,ygłosił szeręg referatów (2010, 20|'7,2018)' Prcwadzlł
również zajęcia w uczel ach zagaJięznych między innymi w 2010 roku podczas pob}.tu na
Wydziale Ekonomii w SęlcŃ Univelsiry \ł Turcji poprowadził wykłady na temat
nowoczesnych systemów zarzadfania zasobarni ludzkimi. obok wykładów akademickich
prowadzi Habilitant lównież ćwiczęnia w wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy
a takżę w Kujawsko-Pomorskiej szkolę wyższej w Bydgoszczy. Ks' dr Mariusz Kuciński
wypromował 49 magistrów i był plomotorem 15 plac licęncjackich.

w działa]iości Habilitanta nie zabrakło również działń podejmowanych w zakesie
popularyzacji rrauki. Ks. dr Mariusz Kucński dzieli się swoją wiedzą, wynikami badali i
doświadczeniem z innymi' Czyni to publikując serię a ykułów populamo-naukowych w
tygodnkll Niedziela, w Przewodnih1 Kątolickim i w pismach parafialnych' Przeprowadził
ró\łnięż cyk] programów formacyjnych na tęmat właściwego korzystania ze środków
społęcznego przękazu w ośrodku Telewizji Polskiej w Bydgoszczy (2010-20|I) a także
troszczył się o formację dzienńkarzy i pracowników środków społecznego plzekazu w
rarnach prowadzonego duszpasterstwa specjalnego.

WaŹn}m plzejawem aktywności naukowo.badawczej jest udzial w konferencjach i
sympozjach naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant aktywnie więc
uczestniczył w sympozjach kajowych i zagraricznych podczas których upowszechniał
wyniki swoich badan, wygłaszając referaty. Tematyka podejmowanych refelatów była
bardzo zróżnicowana chociaż najczęściej obejmowała zagadnięnia dotyczące mediów i
nauczania papieża Benedykta xVI' w sumię Habilitant wziął czynly ldńał w f8
międz1marodowych konferencjach i sympozjach, z których 6 odbyło się poza granicami
Polski (Brazylia' Włochy, Kolumbia, Hiszpania). Podczas tych konferencji wygłaszał nie
tylko ręfęnty alę prowadził takze dyskusje i tworzył gemia eksperckie. Na szczególne
podkeślenie zasługuje bardzo bogata współpraca zagtariczna z w|eloma ważnymi ośrodkami
akademickimi z którymi ks' dr Mariusz Kuciński systematycznie prowadzi wymianę
naukowych osiągnięć.
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Ks. dr Mariusz Kuciński aktua|rrie przyru|eĘ do Stowąrzyszenią Etyki Słowa, gdzie
jest zastępcą przewodniczącego sądu KoleŹeńskiego, jest Iównież członkiem Komitęfu
NaŃowego Atea di Ricerca iłl Dottńha Sociąle della Cłiesa Papieskego Uniwels}tefu
Latera]iskiego w Rz;'rnie. Nalezy do Stowanyszenia ną rzez wspietąnia edukacji w
Bydgoszczy a przede wszystkim pehi od wielu lat funkcję d}Tektora centrum studiów
Ratzingera w ramach Watykariskiej Fundacji J. Ratzinger-Benedykt XVI.

Za osiągnięcia naukowe i olganizacyjne otrz}mał Habilitant kilka nagród i w;różnień,
wśIód których na zauważęnie zasługuje wyróżnienie Prezydenta Bydgoszczy (2010)' medal i
nagroda Rektora Kujawsko.Pomorskiej SzkoĘ Wyższej w Bydgoszczy a także w}Tóżnienie
honorowe Beze Meńtus nadane pżez senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyzszej, jak
również srebmy medal pont}frkatu Benedykta XVI i srebmy K|zyż!' zasł:uEi nadaĄy przęz
prezydenta RP.

Plezęntując osobę Habilitanta należy podkeślić umiejętnośó łączenia przez niego
pracy dydaktyczno-badawczej z otganizacyjną i duszpasterską' Habilitant bowiem w sposób
d}namiczny aIrgazuję się w życie ucz€lni na któIej jest zatrudniony, w źrycie lokalnego
środowiska a przede wszystkim w prowadzenie centrum Sfudiów Ratzingela.

t]kazany powyżęj wkład dydaktyczny i naukowo-organizacyjny ks. dra Mariusza
Kucirukiego świadczą o jego dułm zaangażowaniu w sprawy nauki, jak również o jego pasji
do dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą.

4) wniosek końcowy
Po zapoznaniu się z dorobkiern naukowym a w szczególności z osjqgnjęciami

naukowymi i działalnością badawczą, dydaktyczną, populalyzatorską i olganizacyjną ks. dra
Mariusza Kucińskiego w oparciu o kry.teria stawiane osobie ubiegającej się o nadanię stopnia
doktora habilitowanego pżez Ustawę z dnia 14 marca 2003 loku o stopniach naukowych i
t}tulę naukowym oraz o stopniach i tytule w zakesie sztuki (art. 16) oraz Rozporządzenie
Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 wrzęśnia 2011 loku, stwierdzam jako
recenzent wkład Kandydata w lozwój w nauki fwłaszcza w zakesie badari dotyczących
teologii mediów i oceniamjego działahość naukową jako istotną. Uwazam, że ks' dr Mariusz
Kucinski jest pŹygotowany na dobrym poziomie do pracy naukowej i potrafi ją samodzielnę
prowadzió. Dlatego wnioskuję o dopuszczenie ks' dra Mariusza Kucińskięgo do dalszych
etapów postępowania habilitacyjnego celęm uzyskania stopnia doldoIa habilitowanego nauk
teologicznych.
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