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ocena całokształtu dorobku naukowego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz

ksi@<i profesorskiej w zwiqzku z postepowaniem o nadanię b4ułu profęsora naŃ

teologicznych dla ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata, profesora Uńwersytetu Mikołaja

Kooemika w Toruniu

I. Sylwetka kandydata: Studia i forDacja intelektullna

Ks' Zbigniew wanat urodził się 24.01.1961 r. w Gdyri. Tam uczęszcfał do szkoły

podstawowej' a następnie do Technikum Łączności w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu

dojrzałości w roku 198l przez ttry Ia|a sfudiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki

Gdańskiej.

W latach 1984-1990 odbył studia fi|ozoficzno.teologicme w wyższym Seminarium

Duchownym diecezji chełmińskiej w Pelplinie, uwieńczonę w roku 1990 - na Katolickim

Uniwers1tecie Lubelskim - obroną pracy magisterskiej pt. Uzasądnienie nakĄzu przebaczenia

chrześcijańskiego w Ef 4, 32, napisanej pod kieruŃiem bpa prof. dra hab. Jana Szlagi'

Po święceniach kapłańskich w l99l r. pracował jako wikariusz w parafii p.w. Matki Boskiej

Zwycięskiej w Toruńu, będąc jednocześnie' w latach szko]nych 1990||991 i 199|/|992'

nauczycielem religii w Zespole Szkoł Elektrycznych w Toruniu.

Ks. z. wanat w latach 1992.1997 odbył sfudia specjalistyczne na Katolickim

Uniwerslecie Lubelskim w zakesie teologii moralnej. wańo dodać' ze w roku akademickim

1995/1996 byŁ już zatrudniony na wydziale Teologii KUL jako asystent i prowadził

ćwiczenia z teologii 
'moralnej 

ogólnej. Jednocześnie pogłębiał znajomość języka

niemieckiego i włoskiego w uniwersleckich ośrodkach zagranicznych oraz Fowadził
badania do pracy doktorskiej. M.in. w roku 1993 w bibliotece Uniwęrs}'tętu Ludwika-

Maksymiliana w Monachium, a w 1995 r. na wydziale Teologicznym Północnych włoch

w Mediolanie' W roku 1997 uzyskał doktorat nauk teologicznych na podstawie rozprawy

pt. Prawda jako korelat swnie/,ią 1| ś\)ielle naucząnia Jana Pawła I]' Aspeh teoloqiczny'
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pEygotowanęj pod kierunkiem ks' plof. dra hab. Janusza Nagómego, a k1óra zyskała bardzo

poą'ty\łne opinie lecenzentów.

od rłrześnia 1997 ks. Z. wanat jęst wykładowcą teologii moralnej w wyższ}m

sęminarium Duchownym w Toruniu, a w latach 199,7-2002 y'rykład'ał teologię momlnq

w Toruńskim lnst'tucie Teologicaym, podobńe w latach 1999-2003 w Wyższym

Seminarium Duchowrrym Zgromadzenla Ducha swiętego w Bydgoszczy. od roku

akademickim 200112002 ks' Z. war:'a1 zwiqzany jest z Wydziałem Teologicznym

Uniwers}tetu Mikołaja Kopemika w Toruniu, a od l'l1.2002 I' został zatrudniony

na stanowisku adiuŃta najpierw w fa\d.adzie Teologii Moralnej i Katolickięj Nauki

społęcmej, a po reorganizacji w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości.

Na podstawie rczptaw.. sumienie w blasku Ptawdy. PolsŁ,a teologia suthie ia

}x \|ieku oraz po kolokwium' które odbyło się 2I'06.20|2 r., uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk teologicznych. Ks. dr hab. Z. Wanat od 2017 r. jest

kiero\łnikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości na Wydziale Teologicznym

UnjlĄers}'letL] Mikołaja Kopemika w Toruniu'

II. Dorobek naukowo-badawczy

CharakterysĘka dorobku naukowego przed habilitacją

Po stopniu dol1ora, a pŹed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego ks. Z' Wanat

macnie powiększył swój dorobek naukowy. oczywiście najważniejsz}m osiągniecięm jęst

wspomniana monografii: Sumie ie w b|asku Prawdy' Polsk,ą teologia sutnienią XY wieku

(Torun 2012)' która była jednym z elementów przewodu habilitacyjnego. wah}rni etapami

prowadzonych badań jest dwadzieścia osiem artykułów, dwanaście recenzji, redakcja jednej

monografii wieloautolskiej Bioetyka personalistyczna wobec \ły4łań biomedycyny, (Toruń

2oI|) o|M dwanaście sprawozdń. osiermaście ańykułów populamych i ledakcja czterech

numerów biuletynu katechetycznego' Główne kierunek poszŃiwń naukowych na tym ętapie

rozwoju drogi naŃowej koncentowaĘ się zwłaszcza na sumieniu, sakamentalnych

wyniarach życia moralnego, zagadnieniach bioetycznych oraz pŹygotowaniu

do sprawowania sakamentu pokuty i pojednania i innymi szczegółowy kwestiami' walto

schematycznie wskazać na nięktórę, bardzięj konkletne elem€lty tęgo dorobku i jego

systematyczny Iozwój naukowo.badawczy.

a'l Problematyką sumienia ks. Z. Wanat zajmuje się już od czasów dok7olat.ui Pfawda

jąko koreląt sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II' Aspeh teologiczny. Potempojawiły



się dalszę badanią inspircwane nauczanięm Jana Pawła II, opublikowane m.in. w ańykułach|

Człowiek sumienia na dtogach rozumu i \|,iary' w: Polska lilozoJia wobec Fides e! rątio'

Toruń 19-21.01.]999 male aly z konferencji' red. M. Gmbovr'ski' ToIuń 1999, s. 183.193;

Sunienie blędne w świetle nąuczania Janą Pawła ll,..Theologica Thoruniensia'' 1 (2000)'

s' 24|-271; Chrześcijanin człowiekiem su,niehia w świetle hauczania Jaha Pawła II,

.,Razem''. BiuleĘn Instytutu Akcji Katolickięj Diecezji Toruńskiej 4 (2000)' s. 24-36.'

Problem lłeatywności ludzhego sumiehia' ,'Theologica Thoruniensia'' 3 (2002)' s, 249-262:

Dialogalny wymiar ludzkiego sumienia. Na kąnwie nauczania Jana Pawla II' ,,sosnowieckje

Studia Teologiczrre'' 6 (2003)' s' 299.3|1: Sumienie' w: Jan Paweł II Encyuopedia

Nauczania Moralnego,Ięd. J' Nagómy' K. Jeżyną Radom 2005, s' 5l1-5l6'

Ploblematyka sumięnia znalazła się także w dalszych ańykułach, z pewnymi

akcenlami z dziejów polskiej teologii moralnej: |ł/ trosce o prąwe sumienie, w.. Świądek

nadziei. Ks. proJ, Janusz Ną4órny - twórcą i nauczyciel teologii moralnej, red. A' Derdziuk,

Lublin 2008, s. 243-254., Troska o sumienie łoską o godność cflowieka' wi ,y trosce

o godność człowieka, red. s. Mazu, T. Syczewski, Drohiczyn 2008, s.23-42| s|ak badań

nad polsk4 teologiq sumienia XX wieku' ''Teologia i Moralnośó',2 (2007). s. 119.135.

Wydaje się mtem, i!'e w|ęcz naturalnym owocem tych interesujących i coraz bardziej

poglębionych poszukiwan oraz badań była rozprawa habilitacyjna: Sumienie w blasku

Prawdy. Polska teologia sumienia )Xwieku, Toruń 20l2.

b/ Kolejnym obszarem badawczym ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata jest sakrament

pokuty i pojednania' Efektem tych badarl były m'in. artykuły: Kaplan-spowiednik sługa

milości potężniejszej niż gzech' ,Teo|ogiai Człowiek'' (2006) nr (7-8), s' 277-288' Soteryjne

uząsadnienie hakazu pĘebączenia chrześcijanskiego w Ef 4, 32','Theologica Thoruniensia''

4 (2003)' s. 253-263 i ,,odpuść nąm nąsze wi y, jąko i nry odpuszczamy naszym

|łihowąjcom'', w: Słową nadżiei, rcd. M. Mróz' ToIuń 2005' s. l35-160. w tęn nurt badawczy

wpisują się także wartościujqce recenzje.

c/ Problematykę wańości ludzkiego zycią od poczęcia do naturalnej śmierci

ks' dr hab. Z. wanat podjął m.in. w następujących artykuł^ch., Jesień życią człowiekg według

Jana Pa'włą { ,'Theologica Thoruniensia'' 5 (2004), s. 277-289:' Dąr todzicielstwa'

W dziesiqtq rocznicę opublikowania encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae' ,'Theologica

Thoruniensia'' 6 (2005)' s. 303-325; Zapłodnienie in yitro jąko kwes|ia sumienia' wi Ksiądz

Profesor Janusz Nagóruy _ teolog morulistą (1950-2006)' ręd. K. JeŹ}łtą J. cocko,
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W. Rzępa, Lublin 2010, s. 263-285,' Dziecko jako dar Boży. W cz|etdfiestq rccznicę

opublikowania encykliki Pawła yI Hu,nanąe viląe, ,,Tęo|ogi^ i Moralność'' 3 (2008)'

s.727-149., It| |itro za pąrawanem szczęścia, etyki i su,nienia- Szukajqc pozywrtych

aspeklów bieżqcej debą|y bioelycznej, w: BioeĘko personalislyczna \łobec v'żwań

biomeĄcyny' red. Z. wanat, Toruń 20l l ' s. ó9-100. w tej problematyce badawczej waŻnym

osiągnięciem była redagowana monografia pt. BioelykĄ personalistyczna wobec w1zwań

biornedycyny' Toruń 20l l. wańo wskazaó jeszcze na ktyiyczr]tr- recenzje książek z zakesu

tej tęmatyki.

d/. Ks. dr. hab' zbigniew wanat podejmował rozwazania dotyczące ludzkiej wolności:

Jezus Chrystus drogq do prawdziwej wolności, ''Theologica Thorunięnsia'' 2 (200l).

s' 243-258; Ttudny dar wolności w perspekywie biblijnego poczqtku według nąuczania Jana

P6|la II,,,Paedagogia christiana'' (2002) ry l, s. 2l-3l; powołania do miłości: ,'Najviększa
jest ńiłość', (] Kor 13' l3). Szczęście nieust.lnnie odlrywane, ''Theologica Thoruniensia''

2 (200l)' s. 259-f7|; Bógjest miłościq (1 J 4, 8' 16)' odltlyć i przyjqć miłość znaleźć

szczęście, w: Mqdrość icia' W szkole cnót chrześcijanskich' red. M' Mróz, Toruń 2003,

s .  111-131 .

CaĘ dolobek przed habilitacja stanowił nie tylko przygotowanie do rozprawy,

ale ł}'tyczył pńorytety dalszych badań. Te wiodące kwestie ciągle będą obecne w badaniach

i dorobku po habilitacji ks' &. hab. Z. wanata. więcej, to nie tylko kontynuacja osiągnięć'

a co bardziej dalsze poszezanie, a jędnocześnie podejmoqanie j€szcze baldziej znaczących

szczęgółowych kwestii.

Charaktęrystyka dorobku naukowego po habilitacji

Ks. dl hab. Zbigniew Wanat po habilitacji w 2012 rol.u znacznie powiększyl swój

dorobek naŃowy, który obejmuje jedną monogafię Hipołłates i sumienie. Teologicztty

aspeh formacji moralnej pracowników sluzby zdrołia, PeIpIn 2019 oraz redakcję cztelech

monografii wieloautorskich, |.tóre ukazaly się w Wydawnictwie Naukowym UMK:

|. Dar życia. || 25 rocznicę publikacji inst|ukcji ,, Dońu|11vitae,',Toruń2012,

2, Rodziną sercćm cywilizacji niłości. W d1|udziestq rccz|1icę publik!]cji Listu

do rot]zin św. Jana Pawła ]I'rcd. z' ił\]anat' |. Werbiński, Toruń 2014'

3 ' odkrytać dar ChrztIr śwĘlego, red. S. Suwiński, Z. wanat' Toruń 20 l 7'

4. Zyć laskq Chrztu śwłfego, red. s. suwiński' Z. Wanat' Torui 20l7.

ważnym i tlvórczym osiągnięciem naukowym jest także osiemnaście altykułów

opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych, siedemnaście
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Iecenzji ksiązek, siedem lecenzji \łyda\łniczych oplacowań i monoglafii naukowych

oraz kilkadziesiąt receDzji artykułów naukowych plzygotowanych dla czasopism

1ęologicaych: ,,Family Forum,., ',Roczniki Teologii Moralnej,.' .,Roczniki Teo1ogiczne',.

.,Sosnowieckie Sfudia Teologiczne'', ,.sfudia Gdńskie'', ,.studia Pelplńskie''' ,'Forum

Teologiczne''' ,,sfudia Nauk Teologicznych PAN... '.s]ąskje Srudia Historyczno-

Teologiczne'',,,Teologia i Moralność''.

Już ten wstępny, swoiście tęlęgraficay, obraz dorobku po habilitacji przedstawia się

baldzo korzystnie i budzi uznanie. Jednocześnie zarysowuje ogólne zainteresowania oraz linie

badawcze ks. dr. hab. Zbigniewa wanata' To stosuŃowo bogate pisarstwo oraz jego

zróżnicowanie tematyczne jest zdecydowanie zachęcające do bardziej szczegółowej analizy,

wlecz budzi ciekowość naukowa Iecenzenta'

a,/. Po habilitacii ks' dr hab. Z. wanat _ bardzo wftźIie - nadal podejmował badania

nad problematyką sumienia m.in. w związku z dyskusją wokół tzw' klauzuli sumienią

zwłaszcza w odniesieniu do sfużby zdrowia i etyki lekarskiej: Profetyczny wyńiał spfzeciwu

sumienią, ''Tęolog'a i Moralność', (2013) nr 2, s. 19.33; S mienie jako przyrniol intelehu

czy nakaz pochodzqcy od Bogd? vł Humąnizm chrześcijański w medycynie,

red' G' Świątecka' Gdansk 2016, s. 9-20' Było to wejście w intęresująca refleksję i wieloma

nowymi elementami dyskursu naukowego. Także bogata jest Ieflęksja ks' Z' wanata wokół

kwestii bioetyka i sumienie: ()bfoną łcia ludzkiego jakn kwestia prawego sumienia.

.,Teologia i Mora]ność'' (20|7) ft 2, s. 53-68, Problem sumienia kilka uwag o źródłach

leologicznej refleksji nad rozpoznąniem dobra i zła, wi Przestrzeń su ienią w zyciu

publiczny ' Mateńały sesji naukowej zorgąnizowanej ł Totuniu w dniach l8'}9 listopada

20l6 roku' red' R. wiśniewski, Toruń 2017, s' 13-16. W ten nurt rozwoju naukowego wpisuje

się główny owoc badań i przęmyślęń' tj. wspomniana monogafii, L:tóra łączy rczważania

teologicmomomlne z pastoralnym podęjściem do środowiska mędycznego. on będzie

zaprezentowana oddzielnie.

b/. Po habilitacji w piśmienrrictwie ks' dr' hab. Z. waJLata wybżmiała twórcfo

ploblematyka sakamentu pokuty i pojednania:, Troską Benedykld XyI o kapłanów

jako szafarzy sąkfcrmentu miłosiełdfia, ,,sfudia Theo]ogica vajsaviensia'' 54 (20|6) ff 2,

s' 3|-5,| oftz Spoviednikjako uczestnik rewolucji czułości. Na marginesie encykliki Eyangelii

Gąudium Pąpieża Frą'cisz,ta, ',studia Gdańskie'' 38 (2016), s' 227.238' To takze interesujące

debal) \,\ ręcęMjach naukowych ksiązek.
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Mając na względzie kwestie sakmmentalne, autor podjął problematykę chrzcielną,

w kontekście 1050 rocznicy chEtu Polski' Tak powstaty dwie monografie: odkrywać dar

Ch|zlu świę|ego, red. S. Suwiński' z. wanat, Toruń f0|7 i Żyć łaską Ch|ztu świętego,

red. S. Suwiński, Z. Wanat' Torń 2017. Ks. dI hab. z. wanat, w artykule obcojęzycznym,

alalizuje także kwestie sakńnentu małżęństwa: Seałching fol People and Accompanying

|he|h on their Journey Back Notes oh |he |hargihs of the Pastofal Guidelines for Exhoflą|io||

Amoris Laetitia of the Polish Episcopal Conference, ,,Studia Gdarskie" t. 43 (2018),

s.187-202.

c/. Pogłębiającą naŃowo kontynuacją refleksji nad zagadnieniami bioetycznymi był

teksti Dąr łcia ludzkiego cud miłości Bożej czy cud biomedycyny? opublikowany

w zredagowanej ptzeze a||o|a monografii: Da| źycia' W 25 rocznicę publikĄcji ihsttukcji

,Donum vitąe,,' red' Z. wanat, Tonń 2012' Kolejny artykuł: odpoiiedziąlhe fodzicielst'i,o

w dobie ąbsolutyzo.||,ania wolności' ukazał się w monografii: Rodzina sercem cwilizącji

miłości. W dwudziestq rocznicę publikacji Listu do rodzin ś.w' Jana Pąwła II, ted' Z. 'V,łanat'

I. werbiński, Tonli 20|4, s. 67.86. walto jeszcze odnotować |ękst: Problemątyką śmierci

i u,,ierą,,ią w No14'ej K.łcie Pfacowników Slużby Zdrowia, w. E|yczne, medyczne i prawne

Ąlenaty vokól śmierci mózgu' red. w. sinkiewicz, R. Grabowski' Dom Wydawniczy

Margmfsen, Bydgoszcz 2o|7' s' 27-46. To przybliżęnię ważnego dokumenfu' który ma

odniesienia w deontologii lekarskiej. Warto podkeślić, że autol po habilitacji recenzował

książlki dotyczące problemaq ki bioetycznej.

d/. W dalszych badarriach ks. dr hab. z. Wanat ukazywał życie moralne: Zwyczajna

ślię'ość' ,'studia NaŃ Teologicznych PAN" 6-7 (20]l-2012). s. 87-99; swiadechĄ]o |,,jiafy'

',cornmunio'' 34 (20|4) nr 2, s. 88.105; Sprau,iedliwość dzięk miłości w iświe e ehcykliki

Benedykta W Deus Caritas est,w| Bógjesl miłościq. Komentarz do encyklih Benedylaa WI,

red. w. Łużyński, Toruń 2015' s. l35.l53; Chrześcijańska rozlrophość. Pofzucoha

czy porzucana? ,,Ateneum Kafianskie" 166 (2016) z. 3, s. 468-478. Cenny jest tekst

obcojęzyczny; The Timeless Nature ofthe Moral Message ofsr' John Paul II,s Pilgrimages to

Croalia' w.. The Search foł identily a,,d i|s pąstolal challenges. The theological legacy

ofJohn Paul II,ed'.D. Zagórski' Saśa Horvat, Pelplin 2018' s. 55-73.

cały zapręzęntowany wyżęj dorobek pisarski ks. &. hab' Z. wanata po habilitacji

przędstawia się interesująco i twórczo. Autor znacząco po\łiększył swe osiągniecia badawcze

z poprzedniego etapu dlogi naukowej. Wskazane ańykuły omz liczne recenzje naŃowe
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ksiązek prezentują duźą wnikliwość badawcz4 i w wielu tekstach dostrzec można obiecujące
w)Tiki własnych interdyscyplinamych badan. Autor okazał się dobr}łn analitykiem,
wrafliwym na współczesne nuĄl badawcze' takŹe w piśmiennictwie obcojęzycznym.
Jęst otwańy w swych badaniach wobęc zjawisk, które stanowią współczesną rzeczywistość
Iudzkiego. pieIgrzyniego doświadczenia.

II|. omówienie i ocena monogra|ń profesorskiej

Dotykanie kwestii sumienia jest zawsze pasjonując1m spotkaniem ze szczególnie
waŹną sfeIą antropologii człowieĘ jego ludzkiej godności i suwerenności moralnej'
a]ę zawsze w odniesieniu do pmwdy. Niezależnie jak szczegółowo rozeznaje się sumienie
i j ak je postrzegą to jednak pozostaje ono k ateEorią toi.samą z każdą osobą ludzką.

wskazanie na surnienie ma jeszcz€ specyficzne odniesie do shlzby zdrowia'
oczywiście to w niczym nie zmienia samego generalnego rofęznanLia sumienia wobec
każdego czło.\^/ieka' Nie mniej jednak wydaje się, że w odniesieniu do lekarzy i całego
personelu medycznego trzeba dodaćjeszcze ko|ejne elementy i wańo je dostrzegać.

w tym kontekście swoistym podsumowanięm dotychczasowych poszŃiwan

w głó\łnym obszalze zainteresowań naukowych ks. dr. hab' Zbigniewa wanata jest

monografia: Hipoktątes i sunienie. Teologiczny aspeld fornacji ,,loralnej prąco'\nikóu,

służby zdrowia' wydawnictwo Bemaldinum, Pelp|in 2019 (ss. 373). W jej wstępnej analizie
wańo przypolnnieć' że formacja moralna i zawodowa pracowników sfużby zdrowia' a przede
wszystkim lekarzy. swoimi fundamentami greckimi sięga tzw. przysięgi Hipokatesa. Dlatego
na przestrzed dziejów crłi|izacji |ldzkej. zwłaszczĄ europejskiej, układane są kodeksy
deontologiczne i etyczne, któIe są świadectwem troski samego środowiska medycznego
o jakość wykon1.wanego zawodu, a zwłaszcza o jego Poziom etyczny.

omawiane studium ks' dr. hab. Zbigniewa wanata otwiem spis treści w języku

po|skim (s. 5-6), contents (s. 7-8) i \łYkaz skńtów (s. 9-10). Z ko|ei po dość obszemym
wstępię (s. l1-27) całość studium podzielona na pięć rozdziałów, a te z kolei na szczegółowę
palaglary.

Pierwszy rozdział nosi qtuł: ,'współczesne uwarrmkowania formacji moralnej''
(s. 29-86). wskazano najpierw na formację moralna wobec pzemian społeczno.politycznych.

wskaz},.\'vano także na formację moralną w kontekście ,,Ęzysu prawdy''' ocz1rviście należy
także parniętać, że formacja moralna mieści się w okeślonym klimacie sekularyzrrru.

,,Formacja sumienia głównym elementęm formacji moralnej'' to tęmat kolejnego
Iozdziału prezentowanej ksiązki ks. dr. hab. z. wanata (s' 87-1s2). Prz1rłołano bibli-jne



fimdarnenty inteĘretacji sumienia' ciękawę są uwagi o Ęnitamęj pelspektywie formacji

sumieńa' ważn}m jest wskazalie na profetyczną fuŃcję sprzeciwu sumienia.

Kolejny rozdział koncentruje się na tematyce: ''Folmacja molaLna w świetle Ewangelii

życia'' (s. 183-249). ZroalmiĘ jest wskafanie najpierw na narodziny jako obdarowanie

życiem. Mając na względzie życie pżeanalizovrano zbawczy sens choroby i cierpienia'

Wreszcie' co wydaje się do pewnego stopnia zrozumiĄ. pojawił się temat: Dobra śmieló

w drodze do pełni życia'

,,Eldezjalno-sakamenta]ny aspękt formacji morailej,' przybliżono w czwańym

rozdziale (s. 251-292). Wydaje się oczywistym formacja moralna jako zdaniem

duszpasterskie w służbie zdrowia. Dobtze, Że zwrócono uwagę na formację moralną

w kontekście sakamentalnym' Dodarro jeszcze obraz formacji moralnej w świetlę wzorów

osobowych.

ostatni. tj. piąĘ rozdzia|, studium ks' Zbigniewa wanata został zaĘtułowany:

,,Formacja moralna w perspeko,wie nadziei" (s.293-323). Wskazano na uzasadnienie nadziei

w formacji moralnej. To dało pewne podstarvy do wskazania na folmacyjny potencjał

katolików świeckich. Wreszcie zamieszczono paragraf o t}tule: ,'Formacyjne zasoby

<<cyflowego kontynęntu>>''.

od strony treściowej ksiązkę zamyka zakończenie (s' 325-330). Natomiast od strony

formalnej dodano jeszcze bibliografię, klóra podzielona została na: I' Dokumenty Kościoła

i wypowiedzi papieży; II' Literatura; III. Zródła intemetowe (s' 331.366) i dość obszeme

steszczenie w języku angielskim: .'Hippocralęs and Conscience' Theological Aspect of the

Moral. Formation ofHealth Care Worke$" (s.36'7-373\.

oto dojrzała analiza zagadnienia odnosfącego się do relacji między nazwanq

symbolicznie w qtule prawdą: ,,Hipokrates,' oraz drugą okeśloną słowem: ',Sumienie'''

o dwie bardzo dynamiczne kategorie i realne w swych antropologicznych spotkaniach.

Ciekawym dopełnieniem i jednocześnie jakimś wyjaśnieniem Ętufu ksiązki jest podt}tuł:

,,Teologiczny aspekt formacji moralnej pracowników sfużby zdrowia''. Studium pokazuje

w sposób bardzo przekonujący' że to wielka dynamika, bowiem skoncentrowana

na człowieku. i to realizując;'rn swoje powołanię w sfęrze służby zdlowia'

Ks. dr hab' Z. wanat analizuje ploblematykę sumienia. pod katem jęgo natury

i ftlnkcjonowania. Jednocfeśnie u\łTazliwia na wartość życia ludzkiego' Tutaj wskazuje

na sĄrme zdanie Hipokratesa: '.Nikomu. nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny'

ani nikomu nie będę jej doradzał' podobnie też nie dam nigdy nielvieście środka Poronrrego.'.
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Te słowa brzmią szczególnie doniośle w czasach dramatycznej zmagania się między

cywiIizacią życia a c1.wi|izacją śmierci.

zatem ks' dI hab' Z' wanat słusznie stawia p)4ania o tzw. pŹysięgę Hipokatesa.

To p),tania o jakość wykonywanego zawodu' w tym o jego poziom etyczny. ,Nowe kwestie

etyczne, przed ldórymi sĘą pracownicy służby zdrowią domagają się od nich solidnego

przygotowania i stałej fonnacji. służy temu m.in. usystematyzowana refleksja' która

przybrala postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki'' (s. l3). Wydaje się, że ksiqżka

kandydatajest tutaj ceDnąsystefialyzĄcjąi zarazem wprowadzeniem w dalsze badania.

Hipokates i sumienie to zatem wielkie spotkanie, które wieloaspeldowo wybrzmiewa

w cał},rn sfudium' Jak wskazuje autor ',perspek1rła teologiczna proponowanej refleksji

oznaczt nade wszystko odwołanie się do światla Bożego objawienia, które bynajmniej

nie umniejsza roli natualnego rozumu. ale wzmacnia go i dopełnia tam, gdzie on dochodzi

do kesu swoich możliwości'' (s' 17)' Teologiczny chalakter reflęksji ńe unmiejsza znaczenia

natulalnego rozumu, ale wzmacnia go i dopełnia tam, gdzie on dochodzi do kesu swoich

możliwości poznawczych' waŹm},rn aódłem prowadzonych badań nad formacją mora|ną jest

nauczanie Kościoła katolickiego do placowników służby zdrowia.

z studium ks. dI' hab' Z. wanata można latwo w)'\łnioskować. że p}'tania o formację

moralną są współcześnie nie są na czasie. Kontekst wolności, liberalizrru, postmodemizmu

i wizji współczesnego człowieka zdaje się zniechęcać do takicb propozycji. Niekiedy

postrzega się to nawet jako atak na wolność osobistą czy zaglożenie wobec autonomii

ludzkiej' Funkcjonuje współcześnie kategońa posthumanizmu, która wręcz splowadza

człowieka do kategorii innych istot żyjących. swoiste partnerstwo ekologiczne'

Dobtze, żę ks. dr hab' Z. wanat wskazuje, iż istniejące oplacowania dotyczące

formacji moralnej praco\łników sfużby zdrowia podejmowĄ zwłaszcza dwa aspekty

badawcze' teologiczno-moralny i pastoralny. zwłaszoza w t}m kontekście prezentowana

monografiajest ciekawą propozycją calościowego ujęcia temafu, obejmując twórczo obydwa

wspomniane aspekty. To jednak wskazuje jeszcze na potzebę formowania tożsamości

pracowników służby zdrowia i jakości wykonyrłanej przez rich pracy, pnypominając

o sumieniu i wartości Ącia ludzkiego od poczęcia do natumlnej śmierci.

Trzebajeszcze dodać, że - wręcz [owatorskim osiągnieciem badawczym kandydata _

jest dopełnienie rozważań wokół wspomnianych dwóch kwęstii ukazaniem praktycznych

aspektów formacji moralnęj pracowników slużby zdrowia. Tę misje Kościół katolicki spełnia

na dlodze sakramentalrcj i przez wskazywanie osobowych przykładów ze środowiska

medycznego. Prowadzone przez ks. dr' hab. Z' Wanata badania wskazują w}.raźnie



na możliwości rozwoju działalności formacyjnej, zwlaszcza z zaarrgażowaniem katolików

świeckich oraz wspólczesnych techaologii bformacyjnych.

Podstawową metodą badawczą, która została *Ykorzystana do przygotowania ksiązki,

była krytyczna analiza tekstów. zalówno zródłowych, jak i literatury przędmiotu. wydaje się,

i fozeznar,e ptopozlcje badawcze stanowiĘ dobry mateńał wyjściowy dla podjętych badali.

Jednocześnie, mając na względzie osiągnięte wyniki można \\\,raz\ć nadzieję, że pubtikacja

ta może być potraktowana jako zaproszenie do dalszej dyskusji nad formacją moralną

pracowników sfużby zdrowia. Co więcej, można doszukać się zachęty do przygotowania

interdysc1plinamej praktycznej pomocy formacyjnej. w tej pracy moana byłoby wykoŹystać

wyniki badawcze prezentowanęj monoglafii.

Propozycja badawcza ks. dt' hab. Z, wanata jest interesującym doświadczeniem

wokół teologiczltych aspektów formacji mora|nej pracowników służby zdrowia. Autor

umiejętnię konliontuje szeroką bazę kościelnego nauczania teologicznęgo ze sferą pastoralną

omz bioetyczną. wydaje się, że te r"zecz}.wistości winny harmonijnie tworzyó środowisko

roski oraz odpowiedzialności za człowieka, zwłaszcza chorego, cierpiqcego i wymagającego

pomocy medycznej' Jest to bowiem ciągle po|e dla wielopłaszczyznowej formacji sumienia'

Rozprawa profesorska ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata jest oryginalnym r rworczym

sfudium badawczym' Nacechowana jest duzą systematyką poz].lawczĄ, Nie jest to jednak

jeszczę jeden podręcarik czy formacyjne kompendium. Jest to jednak interesujące

i pogłębiolle studium naukowe. które stanowi wazny wkład w szeroką debatę wokół

teologicznych aspektów formacji moralnej pracowników słtzby zdrowia. Monogmfia

profesoNka stanowi świadectwo całego dorobku naukowego ks' dI' hab' Z. wanata oraz jego

wysoki pofiom placy naukowej. Praca ta jest rt}.raźnym ukoronowaniem doqchczasowej

inte|ektualnej drogi' znaczonej 1ekstami. wielonra arry.kułami i drobniejszymi przyczynkami,

któIe doprowadził}' do tak znaczącej syntezy.

IV. Opieka naukowa i kśzt8lcelie mlodej k'dry

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ks. dr hab. zbignięw waiat trzy razy

uczestniczył w postępońaniu habilitacyjnym, przygotowując recenzje dorobku naukowo-

dydaktycznego i organizacyjnego oraz monografii. Świadczy to o szerokim uznaniu

środowiska naŃowego.

l. Ks' dr Adam sikoą' Eu|oPejske standardy bioetyczne l, perspehy"wie dialogu

ctteilizacyjhego,Pozrtati 2013, WT UAM w Poznaniu;



2. Ks. dr Jan Kalniuk' Pas|etska posługą kąpłąną w knntekście daru i zadania. Aspeh

teologicznomorulny,Kłaków 2014' WT UPJPII w KĘkowie;

3. Ks. dr Andrzej Pryba' ]hs|y|ucjohalne działdnia wobec rodziny na lerenie

yłojewództwa wielkopolskiego w latach 1999-2009. Inspbacje leologiczne w prakyce

powiatowych cen|rów ponocy rodzinie'Pe|plin 20l4, wT UAM w Poznaniu.

Ks. dr hab. z. wanat plowadzi systęmatycznie seminarium naukowe co jest

przykładem troski o lozwój naŃowy młodych pokolęń. Dlatego macząca jest opieka

naŃowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora. Jeden

obroniony i otwańe dwa przewody:

l. Ks. mgr lic. Andrzej Piemikarczyk' 'Blogosłąwiona Matia Małta ||iecka jako łzór

świętości osób pełniqcych dzieła niłosierdzia (stopień doktola teologii nadany Uchwałą Rady

WT UMK z dnia 30.11.2016 r.).

Dwa otwańe pŹewody doktorsk]e:

l. Ks. mgr lic. Wojciech Retman, Poslr.ga duchowa osobom pnebyłłajqcym

w hospicjum w Domu su. Ryder, da|Ą otwatcia:,24.05.2013 t.

2' Ks' mgr lic. Dariusz Kulakowski' Duchowość rhalżeńska i,edlug materialów

formacyjnych Slowarzyszenia Wiernych ,, spo|kąnią Małżeńskie '' ' data otwarcia: |7.09.f0|3 r.

Po habilitacji ks' dI hab. Z. wanat przygotował tŹynaście rccenzji doktomtów:

1. Ks. mgr lic. Krzysfof Naczka, Życie oddane Bogu lł świerle otędzi przekazanych

yassuli Ryden (obrona 11.12.2012, WT UKSW w Warszawie); 2. Ks. mgr lic. Marek

zbaĘcv.r, Postąvy wobec osób niepełhosptąwhych a preferowane waftości it1sttuktorów

pracujqcych w warsztdłach terapii zajęciowej w świetle literatury i bddań włas,,ych (obrcna

3.12.2013' wT UKsw w Wa.szawie); 3. o. mgr |ic. Norbert Aliel Cebu|a, odpowiedzialność

kierowcy za bezpieczeństwo na drodze. s|udium leologiczno-moralne (obrona 4'|2.20|4'

wT UP JPII w Krakowie);4. o. mgr lic. Bartłomiej SoTą odpoi'iedzialność spowiednika

za zycie duchove mąłton"ków (obrona 25'09'2015, WT KUL w Lublinie); 5. Mgr lic' Paweł

Adam Makowski. Problemy morulne Ąplomacji w nąuczaniu J.]ną Pawla 11 (obrona

2'|2.2015' wT UAM w Poananiu); 6. Ks. mgl lic' Krzysztof Stanibuła, Chrześcijańska

for ącja morąlna jąko droga do dojrzakj osobowości w świetle pub|ikacji G. W. Allpo a

(obrona 17.12.2015' wT KI,IL w Lublinie); 7. Mgr lic. Lidia sz}mańska, PĘeslanie ńoralne

sal.ramen!ó\ł uzdfo,,,9ieńia w na7łczahiu Jana Pawla 11 (obrona 2|.06.20|6' wT UKsw

w Warszawie); 8. Ks' mgr lic' Sebastian Konrad Kijaka' Założe,,ia ideowe ośfodków
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hospicyjno-palialwnych w Polsce. Studium teologicznomoralne (obtora 1,3.12.2016,

wT UKsw w walszawie); 9. Mgr lic. Anna Małgorzata stlafl, Pfoblem kłWsu cnoty

ułstydliwości || świetle nauczania Kościoła i wybfanej lilerątury teologicznomoralhej (obrona

5.06.20l7, wT iJP JPII w Knkowie); 10. Mgr lic. MałEoratą Pyć^ Duch Swię|y w fotmacji

sumienią' studium na podstawie publikącji polskich teologów moralistów okresu

posoborowego (obrona 28.09.2017, wT KUL w Lublinie); l1. Mgr lic' Paweł Bięńkowski'

Moraltry wyniał odpowiedzialności artystycznej w h|ielle fu,órczości pźeds|awicieli polskiej

muzyki rap (obrona 23.01.2018, WT UKSW w Warszawie); 12. Mgr lic. Alena Androsik,

Wią|ą \ł Boga jako fundameht chześcijanskiego życią morulnego według k5. Leoną Haroszki

MIC (1911-1977) (obrona 21.06.2018, WT KUL w Lublir e); 13. Mgr lic. Magdalena

Tafe|ska, Die|richa yon Hildebłanda odpowiedź ha\|or!ość w relącji lekąrz.pacjehl, stlldium

akjologiczno-etyczne (obrona 18.02,2019, WT UAM w Poznaniu).

wańo jeszcze dodać, że ks. Z' wanat od pocz4tku pracy akademickiej był opiekunem

dwudziestu dziewięciu oblońonych prac magisterskich (5 na I-IKsw i 24 na UMK)

i dwudziestu trzęch obronionych licencjatów zawodowych (l7 na UKSW i 6 na UMK) oraz

recenzentem czteńziesfu jeden prac magisterskich i siedmiu licencjatów zawodowych.

Jest to znaczący dorobek ks. dr. hab. Z. wanata w płaszczyźnie pracy w zakresie

troski o kształcenie młodych kadr naukowych. Na duzę uznanie zasfuguje tak duia ilość

recenzji doktorskich, i to w tak różnych ośrodkach akademickich' co świadczy o ich uznaniu

dla dorobku i osiągnięć badawczych kandydata. w sumię to szeroka i odpovr'iedzialna opieka

naukowa w różnych procesach pncy i pracy akademickiej '

V, Popularyzacja nauki

Ks. dr hab. Zbigniew Wanat w działalności popularyzującej naukę lealizował się

poprzez czyrlrly udz)ał w konferencj ach nauk owylh oftz zaangaŻowanie w ich orgarrizacj ę.

1. ZĄanEaj.ow anje or E iz^cy jĄe

Po uzyskaniu habilitacji ks. <lr hab. Z. Wanat byl współorganizatorem' jako kierownik

naukoły, międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 1050 rocznicy chrzru polski

na tema| Chrzest święty dar i wz\|anie (Toruń, 2I.f2.04.2016). Udział w konferęncja

wzięli naukowcy z zagruicznych ośrodków, m.in. z Uniw€rs}4etu Komenskiego

w Bratysławie (Słowacja), Uniwers}.tetu Nawalry w Pampelwrie (Hiszpania) i Papieskiego

Uniwels},tęfu Urbaniana w Rzymie. Ks' Z' Wanat od kilkunastu lat pełni funkcję
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koordynatora na Wydziale Teologicznym UMK Torunkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

w roku 2019 to wydarzenie odbyło sięjuż po raz 19-ty, a tematęm wiodącym festiwalu było

Oblicze komunikacji.

Do działahości ks. dr. hab. Z. wanata o chalakterze popularn1'rn fioia\a zA|iczyć także

cykl wykładów w roku akademickirn 20|8120|9 w klasŹorze sióstr Kamelitanek Bosych

w Łasińe o moralnych aspektach nauczania Kościoła. Takze przykładem popularyzowania

współczesnego nauczania Kościoła wśród młodzieży było rłystąpienie podczas XIII Dnia

Papieskiego w Toruniu vll Lo im' Wandy Szuman w Toruniu, Bł. Jan Paweł II Papież

diąlogu z nłody i (T orui;22.|0.20|3) '

2. Udział w konferencjach naukowych

Kandydat, po habilitacji, ks. & hab, z. wanat w sposób czynny uczestniczył

w kilkunastu konferencjach i spotkaniach naukowych odnoszących się głównie

do problemalyki teologicznej. Z problematyki sumienia można wskazać wystąpienie podczas

ogólnopolskiego Spotkania NaŃowego stowarzyszenia Teologów Molalistów: Profetyczny

wwiar sprzeciv,u sumienia (Zakopale' 10.06.2013), XIII Gdanskich spotkan z Etyką

Leka$kąi sumiehie jako przymiot intelelau czy nakaz pochodzqcy od Boga? (Gdańsk'

16.04.2016)' XXll Colloquia Torunensia i udział w panelu ekspęrckim: Problem sumienia _

kilka uwag o źrót1łach teologicznej releksji nad fozpoznanie,n dobra i zła (Toruń'

l8.l l.2016)' a takŹe podczas xvll S1mpozjum Teologicm€go nt. ,.Evangelim ,itae o \ową

kulturę życia'': ob/ona ż),cia ludzkiego jako kwestią ptąweqo sumie ią (Kazifiierz Biskupi,

22.02.20t7).

Natomiast zagadnienia sakamento|o8ii moralnej podejmowane byty podczas spotkań

Formacyjnych Prowincji św. Frarrciszka z Asyżu w Polsce: Współczesne problemy w posłudze

sąlłamentu pokuty i pojednanla (Pakość' 25.04.2014)' ogólnopolskiego spotkania

Naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów nt. ,'sa.krament pokuty współczesne

wyzwania. w 30-Iecie Reconciliatio et paenitentia lana Pawła 1I i przewodniczeńa sesji lll

Wokól problenatyki ządośćuc1ąienią (Licheń' 16.0ó.2014)' ogólnopolskiej Konferencji

Naukowej nt. ,,oblicza Ńłosierdzia. Przeslanie moralne Kościoła' - wykład: Miłosierdzie

milość potężniej sza niż grzech (Llb|il, 9.12.201 5).

Ks. dr hab' Z' Wanat zabierał głos na temat nauczania współczesnych papieży podczas

ogólnopolskiego Spotkania Naukowego nt' ,,Teologia moralna wobec ekologicznej

pęIspęktywy ochrony środowiska'' i przewodniczył sęsii' II o ekologii z |óznych perspehyw

(Warszawa, 15.06.2015)' ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. ,'Implikacje
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teologicznomoralnę adhońaśji A,noris laelitig,,' Towar4lszenie malżonkom na forum
inkfnum v] śv)ietle adho acji Amofis laetitia (Nysą l3'06'2017) oraz podczas

Międzynalodowej Konferencji Naukowej nt. ,'ln search of the truth. From Nicolaus

Copemicus to Benedict xyI',i Ptdwda jako l.Treląt sumienia w hąuczaniu Benedykta WI

oraz przewodniczenia par'ę|owi:. Morulny w)miat prawdy (Toltń' 17 '04.20|8),

Przegląd ten pokazuje' co naleĄ podkeślić, że ks. dr hab. Z' wanat brał czyiny

udział w konferencjach o charakterze międzynarcdowym oraz kajowym. To świadczy ojego
twórczej obecności w wiodących nurtach współczesnej debaty z zakresu teologii moralnej
oraz imych dyscyplin.

To ważna sfęra działalności popularyzatorskiej ks. dr. hab' Z' wanata. Dobtze,
że ta p|aszczyzna rozwoju naukowego kandydata od czasu habilitacja prezentuje się także
poz},tywnie i rozwojowi' Zabrn dziala|ność naukowo.badawcza ma swe pŹełożgnie

na interesując przejawy działalmści popularyzującej naukę. To znak swoisĘ przydatności

praktycznej tak bardzo potrzebny dla uniwersltetu oraz wydziafu.

vI. Informacje uzupelniajłce

wańojeszcze dodatkowo wskazać i na tę płaszczyznę dorobku' który w całym obrazie
może być cęmym dopowiedzeniem czy uzupełnieniern obraz ks. dr. hab. Z. Warrata.

l. Współpraca międzyrarodowa i towarzystwa naukowe

Ks. dr hab. z. war:'at nalęży do stowarzyszenia naukowego Bioethicists in central
Europe. Prcwadził badania naukowe w Wiedniu w ramach realizacji projektu badawczego

',Hipokates i sumienie.'. Badarria naukowe i wykłady na UniweN}'tecie Kościelnym

św. Damazęgo w Madrycie w lamach Prognmu Erasmus+ (26-20.1l.2018) i współpraca

katedl Teologii Moralnej obu uniwers}'tetów oraz powo,łanie na Wydziale Teologicznym

UMK w Toruniu zespołu badawcfego ,,Bible, Hemeneutics and Morality', (2ol9).

Od ponad dwudziestu lat ks. dr hab. 2., Wanat uczestniczy w spotkaniach i pracach

stowarzyszania Teologów Mora|istów. W kadencji 2016-2019 naleił do Komisji
Rewizyjnej' Jest członkibm odrlziału Torunskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

od 20 l 3 I' należy do rady naukowej rocznika ,,Perspectiva''.

2. Funkcje organizacyjne i nagrody w UMK

Uchwałą nr 122 senatu UMK z 30'l0'2012 r' ks. dr hab. Z. wanat został powołany w
skład Komisji oceniającej UMK na |ata 20l2.2016 i ponownie na lata 2016.2020. w latach
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201f.2016, a także w obecnej kadencji 20|6-2020 jęst człoŃiem wydziałowęj Rady

ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia oraz członek Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

na wydziale Tęologicznym UMK. w roku akademickim 20|6|20|7 był kierownikiem

podyplomowego studium w zakresie bioetyki na Wydziale Teologicznym UMK, a od roku

20l7jest kiero\łnikiem katedry Teologii Moralnej i Duchowości'

Za rArngai owarLie na polu naukowo-badawcz)m oraz orgarrizacy jr4,m na rzecz

uniwers},tefu ks' dr hab. Z. Wanat otrz}mał w 20ló r. zespołową Nagrodę Ręktora UMK III

stopnią dwa w}Tóżnienia Ręktora UMK w roku20|2 i20|4 oraz wyóżnienie w roku 20l7.

To ważne €lementy oceny wskazuj4ce na wielopłaszczymową aktywność ks. dr. hab.

Z. wanata. Ma ona nie tylko charaktel uczęlniany' ale takŹę ogólnopolski i międzynarodowy.

Jest to cenne, jeszcze jedno osiągnięcie dla całoksŹałtu oceny kandydata'

wnioski końcowe

W oparciu o pżedstawione opinie i osobiste przekonanie o bardzo poz}.t}.\,rnym

wkładzie w działalność naukowo-dydaktyczną iorganizacyjną Kandydata do t}'tułu

naukowego. Uprzejmie wnioskuję do Rady wydziafu Teologicznego Uniwem)'tefu Mikołaja

Kopemika w Toruniu o poz),t}.i,|,i1y wniosek do Centralnej Komisji ds' stopni i T)'tułu

Naukowego o uznanie bardzo akt1wnej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

ks. dr' hab. Zbigniewa wanata za uzasadnioną podstawę do nadania mu t}t'u naukowego

plofesora nauk teologicznych,

zaptezentowaiy dorobek kandydata jest bardzo cenny i twórczy w rozwój nauk

teologicznych oraz prezentuje on niepodważalne afuty naŃowe i dydaktyczne. Spelnia

bowiem wszystkie warunki rłymieńone w ań' 2ó.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku

o stopkiach naukolt,ych i lyrule naukoww o|az o stopniach i tylule nąukowym w zaklesie

szluki (Dz' U' Nr 65' poz' 595) i w Dzienniku Ustaw R P z dnia 27 v,rześnia 2017 roku,

wz, 1789| obwieszczenie Ma$załka sejmu R P z dnia 15 września.2017 roku w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu Uslan),, o Stopniach naukowych i Tytule naukow'rn oraz

o slopniach i tytule naukóvym w zahresie sztlłi (R' 3, art. 26, pkt l-3).

ł 4,^^"+,ŁQ-,4
Łowicz, dnia 20 grudnia 2019 roku

Bp gof. dr hab. Andrzej F. Dziuba


