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I. Droga naukowa kandydata

Ksiądz dr hab- lanusz szulist proi UMK urodził się 26 września 1973 roku
w Kartuzach. Po ukończeniu szkoły podstawowej konĘmuował naukę w Technikum
Mechanicznym w Kartuzach, zakończon4 maturą w 1993 roku' Następnie wstqpił do
Wyższego seminańum Duchownego w Pelplinie' studia teologiczne zostały zwieńczone
pracą magisterską z zakresu teologii pt.i Teodycealne implikącje poznania istoq, bytu
w fenomenologii Edmunda Husserla oraz dyplomem magisterskim uzyskanym na
Katolickim Uniwers]rtecie Lubelskim' Swięcenia kapłańskie przyjĄł w 1999 roku.
W 2002 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu Katolickiei Nauki
społecznej na wydziale TeoIogiczn}.rn Uniwers],tetu w Innsbrucku. studia te ukończył w
2006 roku, otrz}'muj4c tytuł doktora teo|ogii na podstawie rozprawy doktorskiej:
Die personalistische Friedensethik von ]ohannes Poul Il. od 2006 roku jest vlykładowcą
z zakresu Nauki Społecznej Kościoła wWyższym seminarium Duchownym w Pelplinie.

Da|sza działalność naukowo.badawcza księdza szulista zaowocowała habi|itacją
na podstawie dorobku naukowego otaz pozyc,li książkowei: W kierunku pełniejszego
człowieczeństwą. Dobro wspóIne wzorcem dla personąlist|cznych odniesień
w rzeczywistości społeczno-poliq]cznej. RoIokWium habilitacyjne odbyło się na Papieskim
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie w 2011 roku' Z dniem 1 października 2009
Ioku został zatrudniony na Wydziale TeoIogicznym w Toruniu, jako adiunkt w zakładzie
Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki społecznej, a następnie, jako adiunkt w Katedrze
Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego. od 2016 roku iest
profesorem nadzwyczajnym na UMK w Toruniu' Ponadto jest wykładowc4 w wyilszej
szkole Komunikacji społeczne]., w której takźe otŹymał stanowisko profesora
nadzwyczajnego.

obszary działaIności naukowei

I. Działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyina

Po ko|okwium habilitacyjnym ks. |anusz szulist wieIokrotnie podejmował
współpracę międzynarodowq w celu realizacji nowych plojektów badawczych.
Uczestniczy,l w B wyjazdach zagtanicznych i jednej konferencji międz}'tralodowej . jako
kierownjk. W 2017 roku decyzją Rektora Uniwels}tetu Mikołaja Kopernika przyznano
ks. Januszowi grant, celem prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych,



związanych z rea|izacj4 projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej
w Wiirzburgu,,. Tytuł grantu: Transpozycja pojęcia ofiary, jąko genezo ksztahowanio
morolności w oparciu o relacje pąństwo - Kościót, w czasąch narodowego socjalizmu
w Niemczech (1933-1945), Ponadto ks' szulist ubiegał się o granty w UEędzie
Marszałkowskim w Toruniu (tytuł grantu'' Ku świadomemu przeżywąniu religijności osób
starszych. Warsztaty aktywizujqce, 30 grudnia 2016 r.) oraz w Instytucie
Franciszkańskim w Nowym jorku (tytu,ł g|ant:.r: Koncepcja egzemplaryzmu
św. Bonąwentury w encyklice ,,Laudato si'' papieżą Franciszką,15 lutego 2017 r.J'

W środowisku naukowym Ks. szulist kierował sześcioma konferencjami
ogólnopolskimi, zaś w trzech konferencjach uczestniczył jako członek komitetu
organizacinego. Ponadto był członkiem komitetu naukowego międzynarodowej
konferencji organizowanei przez Międzynarodowe centrum Dialogu Międz}Te|igijnego
i Międzykulturowego w Warszawie pt. Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie.
Diąlog wartości ofaz wspó,}organizatolem Międzynarodowego seminarium Naukowego
w starym saczu (międzynarodowe seminarium naukowe pt. Idee _ człowiek - filozofia,
5-10 sierpnia 2014 r., stary sacz, KUL Lublin).

Ksi4dz Szu|ist wygłosił szereg wykładów w zakresie kato]ickiej nauki społecznei'
Wśród nich na uwagę zasługuje \Ąykład dotyczący redakcji i przesłania Konstytucji
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym ,,Gaudium et spes,, w ramach
Wykładów soborowych organizowanych przez Klub Inteligencii Katolickiej oraz wykład
inauguracyjny w Wyższej sfko|e Komunikacji społecznej w Gdyni.

Popularyzujqc prowadzone badania ks. Szulist prowadził prelekcje dIa
stowarzyszenia ,,civitas christiana,,, Instytutu Formacji Kapłańskiej, Duszpasterstlva
Ludzi Pracy a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działalność popuIaryzująca naukę
obejmorr'ała także uyko.zystanie massmedió!v poprzez pubIikacje na łamach ,,Niedzieli ' '
i ''Pielgrzyma", czy też spotkań z widzami i słuchaczami Te|ewizji .Trwam'' i Radia,,Maryja,, (Rozmowy Niedokończone) orazRadia Głos w Pe|plinie.

W ramach zaangażowania dydaktyczno.popularyzatorskiego Ks. szulist
przeprowadził trzy cyk]e uykładów poza Wydziałem Teologicznym UMK w Toruniu
oraz semina.ia dyp|omowe na Wydziale Teologicznym UMK w ramach studiów
podyplomowych w Pelplinie w zakresie teologii.

0d stycznia 2013 roku ks' szulist jest redaktorem naczelnym ,,studiów
Pelplińskich'', periodyku ltydawanego na PomoŹu od 1969 roku. czasopismo to jest w
wykazie czasopism punktowanych - 7 punktów według listy ministeria|ncJ czirsoplsm.
Xs. lanusz jest takze członkiem rady naukowej takich czasopism jak:,'zeszyty Naukowe
Międzynarodowego centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKsW,',
,,Zeszyty Gdyńskie,,' Ponadto pełnię funkcję recenzenta wspomagajqcego w redakcjach
peliodyków: ,,studia Gdańskie,,, ,,Fides, Ratio et Patria. studia Toruńskie,,oraz ' 'Roczniki
Skrzetuskie".

Ważn5rrn obszarem działalności naukowo.badawczej iest uczestnIctwo
w towarzystwach naukowych. Ks. szulist jest w tym względzie członkiem
międzynalodowych i klajowych gremiów naukowych, takich jak Europeiskie
stowarzyszenie Teo|ogii, ToWarzystwo Naukowe W Toruniu oraz TowaŹystwo
Naukowe Franciszka saleze8o' W dziedzinie promocji ikztałtowania środowiska
naukowego w Pelplinie zofłanizował Pe|pliński oddział Polskiego Towarzystlva
Teo]o8iczne8o, obecnie pełni funkcię kierowniczq'

W ramach zatrudnienia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks, szulist uczestniczy w pracach wydziału. od 2012 roku jest członkiem Wydziałowei
Komisji ds. efektów kształcenia i nowych kierunków studiów. od 2016 roku uczestniczy



w wydziałowej Komisji Wydawniczej. Ponadto przyczynił się do powstawania studiów
I stopnia o kierunku organizacja opieki nad osobą starsza [w 2014 roku]. w 2076 r.
został powołany na koo.dynatora tlvorfenia studiów ll stopnia - kierunek organizacja
opieki nad osobq starsz4. studia dotyczące osób starszych maj4 charakter
międzywydzia,ło\Ąy, obejmującyI Wydział Teo]ogiczn' wydziat Humanistyczny, Wydział
Nauk o Zdrowiu' Uczestniczył także w pracach eksperckich, będ4c autolem ekspertyzy
projektu pt. Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w prący resocjalizacyjnej
(nr s2/TItWP/v lN/PoKL/2014), gdzie podmiotem zlecajqcym ekspertyzę było
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

W działalności dydakrycznej ks' szulist bierze czynny udział w kształceniu kadI.
Był m.in' recenzentem w przewodzie habilitacyjnym i został powołany na członka
komisji w dwóch postępowaniach habi]itacyjnych na Wydziale Teo]ogicznym UMK
w Toruniu. Ponadto był promotorem 3 doktoratóW, 24 prac magisterskich oraz hcznych
prac licencjackich. Ks' Janusz recenzowa,ł cztery prace doktorskie olaz wiele plac
magisterskich i licencjackich.

W dowód uznania za zaangażowanie w pracę dydaktycznq i badawcfą otrzymał
liczqce 5ię nagrody' Dwukrotnie p|zyzDano mu rtyróżnienie Rektora UMK w Toruniu,
a w 2077 roku został lauleatem nagrody Rektora UMK w Toruniu. W 2017 roku
otrzymał Medal Edukacji NaIodowej ,,za szczególne zasługi dla oświaty i \ĄYchowania',.

II. Charakterystyka dorobku naukowego

Po kolokwium habilitacyjnym ks' szulist w znaczqcym stopniu powiększył swój
dolobek nauko{Y i według oceny parametrycznej Bibliometrjj Biblioteki
[Jni\versyteckiej UMK w Toruniu zgromadził 337 punktó!v' Na jego dorobek składa sięl
12 ki4żek (w tym 10 monografii naukowych], 29 artyku,ly naukowe, 9 recenzji
książkołych i omówień opublikowanych w czasopismach, 9 recenzji wydawniczych'
Badania naukowe zawarte w publikacjach koncent.ujq się wokół następujacych
obszarów: recepcja nauczania sobolu Watykańskiego Il, wspólnoty polityczne, cnoty
teologiczne w kontekście kształtowania sprawiedliWości w świecie w nauczaniu Josepha
Ratzingera - Benedykta XVI, \,1/spólnota rodziny w nauczaniu społecznym Kościoła,
ewangelizacja oraz doświadczenie wiary fundamentem nowego porz4dku w świecie
oraz uczynki miłosierdzia w nauczaniu społecznym Kościoła.

1. Recepcia nauczania soboru watykańskiego II

W tym obszaże badań naukowych ks' szulist podjął próbę aktualifacji
współczesnego nauczania Kościoła zawartego w postu]atach Soboru Watykańskiego lI,
sfczegó|nie w odniesieniu do zagadnień społecznych. Drugą płaszczyznę recepcji
nauczania soboru Watykańskiego 1I stanowiq konkretne rozwiqzania, podjęte W ramach
episkopatów poszczególnych krajów Zwieńczeniem analiz dotyczących recepcji
DauczaDia soboru WaB/kańskiego lI sta,ly się następujqce publikacje: Godność osoby
Iudzkiej ą struktura śwlata na podstawie ,,Konsryfucji duszposterskiej o Kościele w świecie
współczesnym ''Gaudium et spes,,. Fragmentwykłądu wygtoszonego w ramach ,,Wieczorów
soborowych,,, orgąnizowąnych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołąją
Kopernika oraz KIub lnteligencji Katolickiej w Toruniu (16'11,207 7J, ,,Miesięcznik Diecezji
Pelplińskiej'', |istopad 2011, z' 11, R. xx, s' 546.554; Swiat z per,pekvwy Kościoła czy
Kościół z perspekq,wy świątą? Genezą i myślt przewodnie ,,Konsq]tucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym,,, ,,studia Pelp]ińskie', XLv /201'2, s' 175-734; Recepcją



,,Konsrytucji duszposterskiej o Kościele w świecie współczesnym,w encyklikach
społecznych bł, ]ana Pawła 11, ,,Studia Gdańskie,,, t. xxx, s. 99.778; Niezłomny diąlog -
recepcja soboru Warykańskiego ll, wi studia soborowe' Historia i recepcją Vaticanum II,
red. M. Białkowski, cz. lI/2, Mediac.oup, Tofuń2075' s' 377-402.

2. wspólnoty poIityczne

W t}'In obszarze badań ks' szulist, jako punkt odniesienia stawia dynamizm
wspólnot w kontekście realizacji dobra wspólnego. W ramach tak rozumianego
przedmiotu badań powstały następujące pub|ikacje: "Człowiek jest drogą Kościoła,, (RH
14). Wprowadzenie do Katolickiej Nauki społecznej' Bernardin|um, Pelp|in 2012, 5s. 165
(szczegó|nie strony: s. 57-72,106-146): Służba czy niewolnicze podporzqdkowanie?
Posłuszeństwo obywatelskie w Katolickiej Nouce spotecznej, Befnardin|Jm, Pelplin 2012,
ss. 725] clobalizacja - zagrożenie czy ,ząnsa dla wychowania, ,,Zesz}ty Gdyńskie'
Tożsamość Kulturowo.c}.wilizacyjna Gdyni,,, nt 9, s. 279-280; Aktywizm polityczny
naczelnym postulątem naucząnia społecznego Kościołą, ,,Roczniki Kulturoznawcze'',
t. V [4), s. 19-34.

3. cnoty teologiczne w kontekście ksztattowania sprawiedliwości
w świecie w nauczaniu |osepha Ratzingera . Benedykta xvl

W ramach tego obszaru badawczego ks' szulist wskazał na zależności pomiędzy
cnotami teologicznymi a kształtowaniem sprawiedliwości w świecie w nauczaniu
Josepha Rat-zingera - Benedykta xVI. owocem tych badań były następujące pub|ikacje:
Teologią dramatyczna' jako sposób interpretacji wiary na przykładzie nauczonia
Benedyl{ta xyt, ,'sfudia cdańskie,,, t' XxlI, s. 755-772| Pojęcie miłości Frąnciszka
Drqczkowskiego, jako modus interpretacyjny encykliki ,,Caritas in veritate" Benedykta XVI,
,'studia Pelplińskie,, 2011, t' xLIV, s' 459.474} Personalisq]czne kryterium sprawiedliwości
w naucząniu Josepha Rątzingera, w| sprawiedliwość i miłość społeczna' Refleksja
interdyscyplinarna u] 91-lecie ąrchidiecezji katowickiej, red. A. Wuwer, Księgarnia śW'
Jacka, Katowice 2015' s' 113.130; D' Kotecki, K. Krzemiński, T. Huzarek, W. Łużyński,
M. Mróz, W. NiedńMiecki, M' c. Paczkowski, K. Pilarz' Cz. Rychlicki, s. suwiński, J. szu|ist,
I. Werbiński, Drogi nodz|ei, Toruńskie Wydawnictwo Diecezja|ne, To.uń 2015, ss. 244.

zwieńczeniem badań w tym obszarze stały się następujące monografie
ptl Teologia państwą w pismąch ]osepha Rotzingera, Teologia państwa w pismąch
]osepho Rątzlngera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2016, ss. 502 oraz |t Bogu poczqtek' Reinterpretacja koncepcji pokoju bł' Jona XXI
w nąuczanfu społecznym Benedykta XVI, Bernardinum, Pelplin 2013, ss. 190'

4. wspó|nota rodziny w nauczaniu społecznym Kościoła

Prorodzinne ukierunkowanie analiz ks' szulista wynika ze świadomości
nieodzownej Ioli Wspólnoty rodzinnej w budowaniu spo,leczności, poczynając od
regionu, a kończ4c na społeczności światowej'

W ramach analiz funkcji rodziny powstały publikacje takie jak: otwartość na dor
życią - teologiczna interpretacja Iunkcji prokreacyjnej rodziny w nauczaniu ]ąna Pawła II,
,,Studia Elbląskie'', t' xII, E|blqg 2orr, s. 265-274; Społeczny aspekt płci z perspektywy
naucz.lnia społecznego Kościoła, "st]udia warmińskie,,, t. 50 (2013J, s. 139.154;
Teologiczna reinterpretacją fankcji socjalizącyjno.wychowawczej, wi veritąs cum caritąte



- intellegentia cum amore' red. c. Rychlicki, l' werbiński, wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 541-554; Dobrą materialne w służbie
człowiekowi . teologiczną interpretocja funkcji gospodarczej rodziny, ,ótudia
Warmińskie,,, L 48 [2011]' s.797-210; Rodziną zawsze na cząsie. Recepcja koncepcji
mąłżeństwą i rodziny Soboru Waqlkańskiego ll w naucząniu Benedykta Xv|, Bernafdin].Jm,
Pelp|in 2012, ss.744; Wychowąnie do życią społecznego w rodzinie w| Rodzina sercem
cywilizącji miłości' W 20' rocznicę ,,Listu do rodzin,, ]ąną Pąwłą 1/, red. z. Wanat,
I. Werbiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014,
s. 101.116; Dialogiczność relacji w rodzinie, ,,studia Pelplińskie,,, t. xLvII' s' 311-324;
służba rodzinie w rąmach chrześcijańskiej koncepcji p\ństwa, ,,Teo|ogia i człowiek,,
19 (2072), s. 21,7-228.

owocem analiz wspó,łczesnej rodziny polskiej w perspektywie teorii konfliktów
stała się monografra Absolutna dominacja konJliktu' Współczesna rodzina polska
w kontekście teorii konfliktów Ralfa Dahrendorlo, Bernardinum, Pelplin 2013, ss. 282'

s. Ewangelizacia oraz doświadczenie wiary fundamentem nowego
porządku w świecie - analiza nauczania papieża Franciszka

W badaniach nad nauką współczesnego Kościoła ks. szulist podejmuje
zagadnienia związane z nauczaniem papieża Franciszka. Jedna z zasadniczych kwestii,
akcentowanych przez ojca św. dotyczy wzajemnej za]'ei.ności pomiędzy głoszeniem
Ewange|ii a byciem jednocześnie świadkiem wiary' W ramach prowadzonych badań
powstały następujqce publikacje: Źródła solidarności na przykładzie ,,orędzia na
swiatowy Dzień Pokoju 2014,, pąpieżo Fronciszka, ,,Studia Koszalińsko-Kołobrzeskje'',
nr 21/2074, s. 2B3 29B; Dialog t,,,yznocznikien relacji t'łe wspóInocie politycznej
w kontekście nauczania papieża Franciszką, ,,studia Gdańskie'', L xXV, s. 111-124;
Koncepcja pokoju świdtowego w nauczaniu papieża Fronciszka' ,,studia Pelp|ińskie'',
t. XLVIII, S. 239-254.

6. Uczynki miłosierdzia w nauczaniu społecznym Kościoła

Konsekwencją badań zwi4zanych z obszarem spo,}ecznym Kościoła sta,la się
próba ukazania aktualizacji uczynkóW miłosierdzia w świecie współczesnym. W ramach
badań w tej przestrzeni powstały dwie monografie: Wzrąstąnie w miłosierdziu. Uczynki
miłosierdzia w nouczoniu społecznym Kościoła, Bernardinum, Pelp|in 2015, t. I, ss. 197;
Wzrastanie w miłosierdziu. Uczynki miło,ierdzia względem ciała w nauczaniu społecznym
Kośctoło, Bernardinum, Pelplin, t. ll, ss. 230.

7. zagadnienia społeczne - postulat ochrony praw ludzi pracy

W tej pŹestżeni naukowej przedmiotem analiz ks' szu|ista są prfede Wszystkim
kwestie spo,łeczne, zvąązane fe statusem ludzi pracy' W tym obszarze badawczym
powstały następujqce publikacje: Prowo do pracy, jako ochrona dobrą osoby w nąucząniu
społecznym Kościoło, ,,studia Pelplińskie,, xLv|/20L3' s' 235-250; Rola sprawiedliwej
płący w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka, ,,Studia Koszalińsko.
Kołobrzeski€,', nr 2 3 (2076), s.32l-33ai Kulturowa wartość prący, w| Młodzież i jej świat:
praca. ekologio, wychowąnie' małżeństwo i rodzina, red. J. Niewęgłowski, ToWarzystwo
Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2O\7, s. L3-28.



III' wniosek końcowy

Dokonując analizy dorobku naukowego ks. Janusza szu]ista zalówno w dfiedzinie
naukowo-badwczej, jak i dydaktyczno-oIgańzacyjnej, stwierdzam, źe ks. dr hab. |anusz
szulist osiągnął \ĄT.Inagane kwalifikacje naukowe, niezbędne do przyznania mu t}tułu
naukowego profesora. od chwili uzyskania samodzielności naukowej związanej
z przewodem habilitacyjnym powiększył znacznie swój dorobek naukor,ty a zarazem
pogłębił obszar swoich badań w dziedzinie katolickiej nauki społecznej' ,|ego twórczość
jest Wylazem głębokiej ana]izy Współczesnej nauki Kościoła w zakresie nauki społecznej
wobec współczesnych znaków czasu. Prezentowana pfzez r.iego synteza naukowa
jest bardzo dobŹe udokumentowana' zarówno w postaci źródeŁ jak i opracowań
naukowych.

Ks. Szulist jest rzetelnym pracownikiem naukowym. Proponuje nowe spojrzenie
na kwestie społeczne w perspeĘ.wie nauki Kościoła, które są jednocześnie głęboko
zakorzenione w Tradycji i Magisterium Kościoła' Wie]e podejmowanych kwestii należy
uznać za nowatorskie a ich Iozwiązania mogą służyć innpn, będąc inspiracją do
dalszych badań naukowych W podejmowanym obszarze badawczym. Należy dodać, że
do kwalifikacji ściśle naukortych dołączają się jeszcze kwalifikacje dydaktyczne
i organizacyjne.

Wobec powyższego stawiam pozytFir'ny wniosek do Rady Wydziału
Teologicznego UMK w Toruniu o prowadzenie da]szego postępowania w splawie
nadania ks. |anuszowi szulistowi naukowego tytułu profesora'

ękł:r.łez
Bp prol Jacek Kiciński cMF
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