
KATEDRA TEoLoGll lt|oRALNEJ sPoŁEcz|{E'
wYDzI,AŁu TEoLoGIl

KAToLlcKIEGo uNIWERSYTETU LuBELsKtEGo 'ANA PAWŁA II
A|. Racławickie 14 20.195 Lub|in skr. Docz' 129

Iś' prof. dr hab. Jerry Gocko, ptof' zw.
Kierownik Katedry Tmlogii Mora|nej społ€cmej
Katolicki Uniwersyct Lub€lski Jana Pawła Il

Adres prywatny: ul. Kalinowszczyzra 3; 20-129 Lublin
e-maif: Jerzy@Gocko.p l; rel. +48 668 737 737

RECENZJA

w postępowaniu o nadanie tyfufu profesora
ks. dr. hab. Zbigniewowi Wanatowi, profl UMK

Postępowanię o nadanie ks. dr. hab. Zbigniewowi Wanatowi, prof. UMK, zwa-
nemu dalej Kandydatem, qftułu profesora w dziedzinie nauk teologicznych wszczęła
Ra<la Wydziału Teologicaego Uniwersytefu Mikołaja Kopemika w Toruniu w dniu 24
kwietuia 2019 r.

Kandydat' ąodrLie z $ l8.2 rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnich{a wyż-
szęgo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczęgółowego trybu i warunków przepro-
wadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie brtułu profesora (Dz.U. z 2018 poz' 2ó1), przedstawił do recen-
zji następujące materiały :

1. autorefęrat w języku polskim, przedstawiający ż7ciorys naukowy' osiągnięcia
naukowe Kandydata oraz osiągnięcia w Zakresie opieki naukowej i kształce.
nia młodej kadry' w tym informacje o zakoitczonych przewodach doktor-
skich, w których Kandydat pełnił funkcję plomotora oraz o otwartych, a jesz-
cze nię Zakończonych przewodach doktorskich, jak również o recenzjach spo-
rządzonych przez Kandydata w przewodach dołlorskich, postępowaniach ha-
bi|itacyjnych; a lakżę o działahości popularyzującej naukę. Jako informacje
dodatkowe łymieniono działalność w towarzystwach naukowych, fimkcje
pełnione na macierzystej uczelni, formy współpracy niędzrynarodowej oraz
otrzymane nagrody i wyrózrrienia UMK;



2. ankietę oceny osiągnięó naukowych osoby ubięgającej się o nadanie q/tufu
profesora po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, sporządzoną wedfug
Załącznika t 2 do wyżęj łymienionego rozporządzenia' ze wskazaniem, ktG
re z przedstawionych osiągnięć Kandydat unaje zzla1ważniejsze1

3. informacje o recenzentach w przewodzie doktorskim i przewodzie habilita-
cyjnym oraz o recenzentach ważniejszych prac Kandydata.

4. ł7brane publikacje Kandydata przed i po uzyskaniu stopnia doktora habili
towanego.

Do Wniosku Kandydat przedstawił również monografie autorskie:

|. Hipoba|es i sumienie. Teologicny aspek Jol,żiacji mofalnej prącowni-
ków słuzby zdrowia. Pelp|tn., Bemardinum 2019' \łskazną jako tzw'
ksiąźk. prof€soNka;

2. Sumienie w blasku Prawdy. ToIuń; wydawnictwo naukowe UMK 2012
oraz 5 monografii zbiorowych, których Kandydat był bądź to redakto.
reą bcź wspóhedaktorem naukowym:

|' Bioetyk!, personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, rcd. Z.
wanat, Toruń: wyda\tnictwo Naukowe UMK 20 l l .

2. Dar łcia' W 25 rocmicę publikacji ins|ruwi ,, Donum vitąe'', ręd.
Z' wanat' Torun: wydawnictwo Naukowę UMK 2012.

3. Rodziną sercem cywi(izącji miłości. W dwudziestq rocmicę publi.
kacji Listu do rodzin św. Jąną Pawła II, tęd. Z. Wana! l. Werbiń.
ski' Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014.

4. odleywać dat Chiztu święlego, red. S. Suwinski, Z, wan'J. To-
ruri: wydawuictwo Naukowę LttilK 2017.

5. Żyć laską Chrztu świę|ego, red. S. Suwiński, z. wana! Toruń:
wydawnictwo NaŃowę UMK 2017.

Analiza przedstawionych dokumentów i wykazów upoważnia do jednoznacmego
stwierdzenią że pod względem forma|nym wniosek zosta| złożony prrwidlowo i mo.
żę być przedmiotom dalszego opracowania w formie niniejszej r€c€nzji, któręj podsta-
wowym c€lęm jest potwierdzenie spełnienia warunków zapisanych w art. 2ó ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakesie sfuki fDz.
U. Nr 65 poz. 595 z 14 mąrcą 2003 z późniejsrymi zmianami),,.

Ustawodawca rłymaga' by Kandydat do qtufu profesora posiadał:
a) osiągnięcia naukor,vę anacznie przękraczającę wymagania stawiane w postę-

powaniu habilitacyjnym;
b) doświadczenie w kierowaniu Z€społami badawczymi realizującymi projekty

finansowę w drodzę konkrrsów kajowych lub Zagranicmych lub odbył staze
w instytucjach naukowych, w tym zagrarricmych |ub prowadził prace nau.
kowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;

c) osiągnięcia w opiece uaukowej:



- uczęstniczył co najmniej laz w charaktęrzę promotora w przewodzię
doklorskim Zakończonym nadaniem stopnią

- uczestłiczył co najmniej raz w chaakterzp promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczest.
niczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim

. uczestniczył dwa razy w charakterze recęnzęnta w przewodzie doktor-
skim lub przewodzie habilitacyjnym lub poĘpowaniu habilitacyjnym.

Analiza przedstawionych dokumentów i wykazów upoważnia do jednoznacznego
stwierdzęnia, że Kaldydat wypełnia wszystkie wymagania ustawow€ potrz€bn€ do
nadania tj.tułu profesora.

Dalsza częśó recanzji -l'i".u ,p""""gotl*o uzasadnioną ocenę, cry osoba ubię-
gająca się o nadanie tyfufu prof€sora sp€łnia'' wyżej wymienionę ustawowę wymagania
oraz moje ,,stanowisko w sprawie nadania tyfułu profesora'' ks. dr. hab. Zbigniewowi
wanatowi, profesorowi Uniwęrs}.tętu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczegółowe odniesienia do ww. rr1mag8ń określonych prz€z Ustawodawcę'
a) osiqzniecią naukawe znacznie przelłaczajqce wymągąnia stąwiane w postępowaniu

habilitacyjnyn:

Ks. dł hab. Zbigniew wanat uzyskał stopielń doltora habilitowanego w
20|2 r.' a wię 7 |at przed źoiLęnlem ninięjszrgo wniosku o tyfuł profeson
Przedmiotęm jęgo rozprawy habilitacyjnej była mologmfia Sumienie w blasku
Prawdy. PolEkll |eologią sumienia XX wieku, Torń: Wydawnictwo Naukowe
UMK 2012. od zakończenia przewodu habilitacyjnęgo IGrńydat w anaczą.
cym zakresie powiększył swój dorobek naukowy i publikacyjny. zgodnie z
wykazem publikacji zamieszczonych w Alkiecie oceny osiągnięć naŃowych
(...)' Kandydat opublikował po uz7skaniu stopnia doktom habilitowanego:

- 27 aulorskich polskojęzycanych i obcojęzycanych publikacji nauko.
\łych w czasopismach kajowych' w tym l0 autorskich artykułów na-
ukowych oftz 17 ręcenzji (wykaz A.I.l);

- l monografię autonką oraz 4 monografie naŃowe jako ich reda}tor
lub wsŃłedaktor naukowy (wykaz A.I.2);

- 10 wspołautorskich publikacji naukowych i udziałów w opracowa.
niach zbiorowych (wykaz A.1.3).

opńcz działalności publicysĘcanej Kandydat przedstawił ńwnież swoją
aktywnośó naŃową na wystąrieniach na krajowych i międzf,narcdowych kon-
felencjach naukowych w kraju i zagtanicą. Zgodnie z ankieĘ po u2yskaniu
stopnia dokton habilitowanego Kandydat aktywny brał udział w 1 l takich wy.
darzeniach naukoviych (tłykaz A.lI'l.1A-B). oprócz lego był organizatorem
jednej międrynalodowej konferencji naukowej. Kandydar jest ównież człon-
kiem rady naukowej rocznika ,'Penpectiva'' (od 20l3 l.) oraz cżonkiem zespo-
łu recenzentów 9 czsopism naukowych' co nz jeszrzr potwierdza jego zrra-
czącą porycję w środowisku polskich teologów momliśów (vykaz A.||.l.2).



Kandydat wylicza ró\,mież jeden aealŁowany projekt badawcry ftranso.
wany pżez UMK w ramach działalności stafutowęj (wykaz A.II. l .3).

I. oc€Da glórvnego osiągnięcia Kandydata:

Ksiąika Hipok|ates i sumienie. Teologiczny aspeh formacji moralnej pra-
cowników służby zdrołla (Pelplin: wydawnictwo Bemardinum 2019 ss. 373)
stanowi swego rodzaju podsumowanie poszŃiwań naukowych Kandydata w
obszarze ludzkiego sumienią któr4 podejmował pod ńznymi aspektami od po-
czątku swojej kariery naukowej. Wydając nowe publikacje w tym zaklesie, za
kazdym razem poszerzał perspektywę baĄawcz4 bądź to pod Ętem m€I}.to-
ryczrrym' źódłowym, bądź to interdyscyplinamym. W swoim doktoracie sku-
pił się na nauczaniu Jana Pawła II, w habilitacji na osiągnięciach polskich teo-
logów w XX wiekrĄ a w tzw. książce plofeso$kioj na całościow;m ujęciu
forrnacji sumienia pracowników sfużby zdrowia.

Mętodologicmę załozenia ksiqzki zostały w sposób cz}'telny utazane we
wstępie. Autor sfusziie uznał, że formacja moralna pracowników słuńy zlro.
wią która swoimi korzeniami sięga tzw. przysięgi Hipokatesą jest rzEcz'.vłi.
stością dynamicaną sĘd potrzeba u\łzględniania w niej wspołczesnych uwa.
rurkov,tń' z:w|aszrzz tych pżemian kult-rrowych, Ltóre wpł}.wają na sposób
postrzegania i rozwiqzywania problemów etycanych. wskazując na rozwój rc-
fleksji bioetycanej, która jest odpowiedzią na nowe dylematy moralne związa-
ne z rczwojem współczesnych badań i technologii medycznych i biologicz-
nycĘ proponuje ręflęksję tęologictlą nad formacją moralną sfużby zdrowia.
Bowiem ani sama wiedza etycaa' ani kodeksy deontologiczne i składane przy.
rzeczertta nile ptzekadĄą się automatyczie na wysoki poziom etyczry środo.
wiska medycaęgo. stanowią natomiast wa'ny element formacji' któĘ Kościoł
śaxa się wspięrać zarówno poprzez nauczanie momlne, jak i działania duszpa-
sterskie.

ljkazując akfualny stan badń' Kandydat zwrócił uwagę na dwa dominu-
jące nurty oprącowań dotyczących formacji mora|nej pracowników służby
zdrcwia: jeden o charakterze teologiczromoralnym, drugi duszpasterskim (pa-
storalnym), oraz wskazał na piĘ koniecmość integrahego ukazania formacji
moralnęj, uwzględniającęj oba wskazanę nwty. ZałoinD\e to stało się główną
perspeĘwą badawczą w monografii profesorskiej. Metodą badawczą słuzącą
realizacji tego ce1u stała się Ę.tyczna analiza tekslow źódłowych oraz litera-
fury pzedmiofu . wykotzy stana bazA źródłowa obejmuje zarówno współczesne
nauczanie Kościoła dotyczące szercko rczumianych moralnych aspektów życia
chrześcłańskiego, jak i |iczne wypowiedzi adresowane bezpośrednio do pra-
cowników shzby zlto,xia Ze względu na poszŃiwanie odpowiedzi dotyczą-
cej praktyki życia cbrześcijńskiego konkretnej grupy zawodowej, rcfleksja
r,ad szczeg()łow||i zĄgadnieniami czyniona była w oparciu o znany w teologii
praktycznej i katolickiej nauce społeczrrej paradygrrrat metodologicany, a zara-
z€m zasadę pastoialną: widzięć _ oceniać _ działać. Takie podejście jest wy.
raźnie obecne szłzególnie w rozdziale pielwszym opisującym kontekst forma-
cy1rly oraz w tozlda|e piątym, w którym zostały omówione konkretne działa-
nia słuzące formacji moralnej .



odnosząc się rca|12Ąą1, zanol.ieęDnego cęlu warto podkreślić \łnikliwą
wieloaspektową altalĘ wŚpólczeslych uwarunkowań formacji morahej.
Autor syglalizuje zmiany, którę pojawiły się w polskiej rzeczywistości z
związku z aansformacją ustrojową. Zwraca uwagę na końeczność identyfiko-
wania trudności w wychowaniu mora|nym, które powinno dokonywaó się w
harmonijnej wspĘracy podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny'
szkoły i wsŃ]noty religijnej. Wśród ważnych p}'tań, ldóTę prowokuje tęn
fragment rozwłźjań jest faktyczłly \ł?ływ lekcji religii w szkole na ksŹahowa.
nie prawidłowych ocen i dojrzałych postaw mom'|nych. Natomiast ukazując
szerszy kontekś kulfurowy, który rłpływa na ksztahowanie się etosu poszozf,-
gólnych grup zawodorłycĘ Kandydat skupia się na dwócb zagadnieniach.
Pierwsz}m z nich jest wpływ osłabienia lub węcz negowania aacz€nia obiek-
tywnej prawdy na rozwiązywanie problemów €tycanych. Dnrgim zagadnie.
niem jest pogłębiajqce się zjawisko sekularyznu, który niejako s€paruje co-
dzienną momlność od deklarowanej wiary i skutecmie ograrricza horyzont po-
szukiwania odpowiedzi na pytanie o dobro i żo jędynię do rozumu' któremu
człowięk i tak coraz mniej ufa. w tęn sposób Autor ukazuje złoŹony klimat
kulturowy, który charakteryzuje r€latywizrn mom|rry oraz zanik pocancia grzr-
chu. Podkrcśla pruy tym, żE bez realistycznego i akhulizowanego spojrzęnia na
te okolicaności trudno będzie podjęć skuteczre działania formacyjne.

Idąc za powszechną opińą tęologów moralistów, ze formacja molalna
koncentruje się na form&cji suEienir' Kandydat zwraca uwagę' że wsŃłczp.
sny ..kryzys prawdy'. wiąźr się ze znianami w samym rozumieniu sumienia.
Ponieważ teońa stanowi furldament działań FaktycalycĘ dlalego Autor wska-
zuje na koniecanśc po\łTofu do biblijlc.teo|ogiczuej intoĘret'cji śumienia.
w uproponowan}m przez ńego syntetyca|ym ujęciu podkeślić na'leł jasne
uporz4dkowanie analizowanych treści starego Testamentu przede wszystkim
wokoł biblijnej kategońi serca omz Nowego TestameDfu wokól wypowiedzi
Jezusa i św. Pawła.

Intersującym i oryginalnym dopełnieniem biblijnego fimdamenfu interpre-
tacji sumienia są rozwaiania prowadzone w perspekt}Tie trynitrrnej. w ich
świetle ludzkię sumienie jeś darem Boga ojca' który pozwala uzgodnić wybo.
ry i decyzje moralne z nauczaniem syna Boż€go dzięki światłu i mocy Ducha
swiętego. Ten fiagment refleksji nad sumieniem rrzasadnia potrzebę dowańo-
ściowania czynnika łaski Bożoj w działaniach shvqcych formacji moralnej.

wano zwócić uwagę na zagadnienię zzmykĄją.ę tę część naukowych
rozważaĄ a mianowicie na profetyczoe znaczenie spŹ€ciwu suEieDia. Ilu.
struje ono,jak Autor odnosi się w swoich rozważaniach nad sumieniem do bie.
żących dyskusji i spońw zogniskowanych wokoł tzw. k|auzu|i sumieEir.
Podjęcie lej kwęśii jest szczęgó|nie waźne dla praco*ników shżby zdrowia'
którzy aajdują się na pierwszej linii dramatycmych magali jak to okleślał
św. Jan Paweł !l _ między cyń|izAcją i,rcia a cywilizacją śmierci.

z tej ftcji kolejny rozdzial posłuffł przypormięńu o toisamości pra-
cowników sluźby zdrowia, których powołaniem jest sfułć życiu oraz pod.
keśleniu konieczrości ich formacji moralnej w świętle Ewangelii ź'ycia. w
tym fragmenci€ rozważań Kandydat w sposób analityczrry odwołał się do
wspołczesnego nauczania Kościoła na temat waltości życia ludzkiego, ukazu.



jąc je jako najbar<lziej podstawowy dar Boga oraz podejmując kwestię choro.
by. cieęienia i śmierci w perspektywie życia wiecznego.

NiewąĘliwym nown ksiąilłJ jest szeroke włączeńe w reflęksję teolo-
gicanomoralną spojrzeńa pastoralnego i praktyca]ego, na co prqjdzie Zwńcić
jeszcze uwagę, czego w-razrfi są dwa kolejne rozdziaty pracy. w t€n sposób
Kandydat zapmsza do dyskusji zarówno teologów podejmujących kwestie
duszpasterskie' jak i księł, którzy na co dzi€ń podejmują działania formacyj-
ne. W aspekcie eklezjalnym ńe tylko ukazuję fofflację moraIną jako zadanie
duszpast€rstwa służby zdrowią a|e nade wszystko akcenfuję znaczenię sakfa-
mentów jako źrórJ1:a BoĄ łaski warunkującej owocrre działania formacyjne.
Dopęłnieńem spojrzenia w p€Npekty\Mie nadprzyrodzonej jest wskazanie na
d|acfeńie wzorów osobowych poprzez odwołanie sĘ do przykładu konkret.
nych osób repręzęntujących środowisko mędyczne, zwłaszcza świętych i bło.
gosławionych lekarzy i pielęgniarck. lstotnym posfulaiem, który wybrzrnięwa
w tym fragm€ncie rozważań jest lepsze wykorzystanie mozliwości duszpaster-
st\ł" ogólnego, by szerzej ukazywać wzory osobowe, m.in. szlachetrrych Pola-
ków w sfużbie zfuowia oraz z większfm zalfuiem algażować w dzialania
formacyjne wiemych świeckich.

z.i'{łaszcza w ostatnim roz<lziale książki zośała podkreślona rola kstoli-
ków świeckich jako szczególny motyw nadziei w odniesieniu do formacji mo-
ralnej pracowników sŁażby z'drońa. Kandydat odwołał się fu do konlGetnych
dobE€ zorganizowanych działań, które i|ustrują eklezjalny znysł laikatu oraz
umiejętność włączania rozumu i wiary w działania ksaałtujące ęlos p-acowni-
ków słuzby zdrowia. Zasygnalizowal też potzęĘ refleksji nad lepszym wyko.
rzystaniem nowych techno|ogii komunikłcyjnych, które mogłyby w jakimś
stopniu pomóc w formacji dokonującej się nade wszystko w bezpośrednich
osobistych relacjach. Wskazanie na wybrane przykłady obecności treści for-
macyjnych na ,pyfiorł'ym kontynencie'' moż€ być poz}tywnym impulsem dla
osób odpowiedzialnych.

wańo w t}m miejscu raz jeszcze podkeślić praktyczno.apliklcyjtry
charrkter &nalŁ, który towafiyszy Autorowi pŹez cały tok naŃowego dys.
kursu. Wpisuje się on dobrze w pożądany wę wsp('czesnej nauce polskiej uży.
teczny wymial badań także w odniesięniu do naŃ hrrmanistyczrrych czy teolo.
gicalych, z drugiej zaś sprawia, ż€ receDzowale studium nie jest tylko kolej-
nym przyczynkiem o wysokim stopniu uogólnienią ale mimo wsrystko moźE
być postrzegane jako uporządkowane kompendium doktryDalne i pastoralne, a
zamzern fomaryjne' dotyczące etycznych aspektów zawodu (powołania) pra-
cowników sfużby zdrowią w którym nieobcy jest wymiar prais' To niełatwe
sprzęgnięcie obu powyż]srych perspękryw postrzegam za niezwykle wa.rtc.
ściowe i no\łatorskie.

Podsumowując uwagi dotycz4ce tzw. ksiąźld pofesorskiej Kandydata' na-
leży stwierdfić" że stanowi ona orygins|ny i twórczJ. wk|'d w teologicmą re-
fleksję nad jednym z podstawowych zadń, które shźą integalnemu rozwojo.
wi osoby ludzkiej' jakim jest formacja moTalna. Bezpośrędnio dotyczy ona
śIodowiska zawodowego pracowników służby zdrowia' na których wskazuje
przywołany w tytule Hipokrates. Trz€ba ównoczęśRle zA|!w\j.yć, i'ę wję|ę fA-
gadnień omówionych w ksiqirce' złłaszłzz teologiczna interpretacja sumienią
ale takf praktycao.duszpasterski€ ujęcie formacji moralnej, ma charakter



uniwęrsalny. Ukazane w sposob wieloaspektowy, a jednocześnie syntetycany
stanowią nie tylko fachętę do osobistych przernyśleń, ale talrze do podjęcia
ko.kretnych działń.

II. ocena pozoslalych osiągnięć naukowych

Po tej dość szczegółowej ocenie tzw. książki profesorskiej, która jedno-
anacznie ukazała wysoką jakość walsŹafu naukowego Kandydata' można już
zrracmie ogó|niej przyjrzeć się jego pozostałym osiągnięciom i dorobkowi na-
ukowernu od uzyskania habilitacji. Jego analiza wskEzuj€ na ciągły rozwój na.
ukowy i <lalsze Ęstalizowanie się zainteresowali poglądów i sposoMw inter-
prctacji Autora. Dość szeroko ukieruŃowane zaint€resowania Kandydata _ na
co przyjdzie z*rócić jeszczc uwagę _ z jedn€j sbony nie odbiły się najakoścr
badń i głębi czynionej refleksji, z drugiĄ aś poz:wo|iĘ mu pokazać kompe-
tencję w wielu kwestiach istotnych dla dyskursu teologicmomora]nego i bioe-
tycaego.

omawiany dorobek jest znac^y nie tylko w seDsie ilościowym, ale ta.kze
jakościowym. Nie lekcewaźĘc całości tego dorobku, wy<laje się, ź€ wańo
skoncentrować się nade wszyslko na publikacjach ściśl9 naukorłych i rozpra.
wach. Nie sposób je jednak wszys&ie z osobna schamlrleryzować, stqd ich wa-
lor zostanie zaprezentowany z podziałem na szelsze obszary badawcze, które
można dostrzec w naukowej twóIczości Kandydata. N.B. już mozliwość ich
wyodrębnieńa wskazuje na wspomniane uprzednio szęrokię specfrlu prowa-
dzonych przez niego badń naukowych oraz potwieńza' z€ nię jęst on ,,specja-
|isĘ od jednego temafu''.

NięwąĘliwie głównym przedmiotem twórczości naukowej Kandydata"
jest prob|ematykr sunienia' podjęta obok omówionej wyżej tzw. książki pro.
fesorskiej m.in. w naśępujących tekstach: słż1iehie jako ptzwiot inteleklu czy
,ląlKE pochodzący od Boga?; obrcna 4,cia ludzhego jako kwestia pruwego
sumiehia ofuz Problem sumienia - kilka uwag o zródłach teologicznej rcJleklji
nad rozpoznąniem clobrą i zła. w plb|*acJach tych zwraca on uwagę umiejęt-
ne łączenie zdroworoEądkowogo namysłu etycznego z argumentacją religijną
oBz \łyczucie aktualnych problemów społecznych. warto w tym miejscu pod.
keślić, że ks. dr hab. wanat jest w tej chvłili jednym z rrajwybitrriejszych teo.
|ogów sumienia w Polsce, twórczo rozwijając dorobek naukowy w tym zak]e-
się swoich mistrzów ks. prof Seweryna Rosika i ks. prof Janusza Nagómego.

Innym nurtem badawczym Kandydata jest saknmentologia monrlnr,
zwłaszczz w z*rcsie sakramenfu pokuty i pojednania. od proczątku drogi nau-
kowej pub|ikował on artyhły z lej dziedziny, konc€ntruj ąr' się D,łłaszLzĄ nad
osobą spowiednika i j ego zńańan| t*żr pod kątem formacyjnym. wiele je-
go tekśów w tym przedmiocie jest cenionych jako Y/ysokiej jakości pomoce w
formacji kapła4skiej i spowiedniczej. Refleksja naukowa Kandydata w tej ma.
tęrii odznacza się z jednej strony silnym osadzeniem w Magisterium Kościoła,
z drugiej zaś charakteryzuje się swoistym dynamizrnem dzięki ciągłej aktuali-
zacji wykorzystywanych źródeł i ich interpretacji w kontekście przemian spo-
lecano.kultuowych o.az osiągnięć wspołczesnych nauk o człowieku. wśród
wiodących tękstów trzeba wyrnienić monografie. Ttoska Benedyka XyI o ka.
płanóv jaka szafarzy sakramen|u miłosierdzią Spowiednik jako uczestnik fe-



u,owi czułości. Na mątginesie encyk]iki ,, Eyan4elii Gąudium" Pąpieżą
Frąnciszką oraz baldzo licane recenzje publikacji poświęconych tematyce
spowiedzi. Pokafują one' że Kandydat nie tylko na bieĘco śledzi rozwój wie-
dzy na ten tęmat' ale potrafi się od razu do ńej ustosulkować, co cTy Eo po-
ź?danym ekspeńem w Ę dzie&ńie. obok publikacji na temat sakramentu po-
kuty, należy wspomnieć o dwóch monogr'afiach wieloautorskich poświęconych
sa.kramentowi cbrztu, które były fwiązarre z 1050. roczricą Chrztu Polski omz
o rozważaoiach na temat saknmentu małź€ństwa. Te ostatnie są dowodem
włączenia się w niekiedy burzliwą dyskusję naukową którą wywołała adhorta-
cja papieza Franciszka 'ńmońs laetitia'': .9earching for People and Accompa-
nying them on their Jou|ney Bąck Notes o the mąryins of the Pąstoral Guide.
lines for Erhortation Amoris Laetilid of the Polish Episcopal Confełence.

włźnę miejsce w naukowej twórczości Kandydata z^jmuje probl€mltyka
bioetycz!8. Takżę ten nult badan jest twórczym rozwinięcięm zainteresowali
naukowych rozwijanych juŹ przed babilitacją. Kandydat prezenfuje się tu jako
uważtry i akB.wny uczestnik wspołczesnych sporów bioetycalych, charaktery-
zujący się analitycaym odniesieniem do Magisterium Kościoła w tym zakre-
sie. Przykładem takiego podejścia badawczego sątekŚy. Dar 4xia ludzhego _
cud miłości Bożej czy cud biomedycyny?; odpowiedzia|ne rodzicielshło w do-
bie absolulyzowania wolności otaz ProblematykĄ śńierci i umieruhia w Nowej
Kąrcie Pracowników Slużby Zdrowia'

obok wyzej wskazanych obszarów badawczych, nale{ zwrrlcić uwagę
także na obecność imych zagadnień w publikacjach Kandydata" S1tuują się
one w obszarze t€ologii moralnej fundaEeutrlDej i 'retologii kato|ickiej' a
dotyczq m.in. ksztahowania postaw moralnych w perspektywie ce|u życia
ludzkiego. Tematyka ta zawarta jest w następuj ących publ!}ź(jrc,h: Zwyczaym
świę|ość: swiadectwo wiary; Sprawiedliwość dzięk miłości w śvietle encykliki
Benedyha W Deus Cari|ąs est; Chrześcijanska roztropność' Potzualna czy
porzucana?' The Timeless Nature of the Moral Message of St. John paul II,s
Pilgrimages lo Croatią. Jak juz wspomniano' publikacje te dobze ilustrują i
potwieńzają szeroki zakręs zainteresowari leologiczrrych Kandydata.

Zanykając tę cześć oceny osiągnięć naukowych Kandydatą wańo uwy-
puk|ić taki jego rvieloletrrią wspóĘracę z licanymi redakcjami czasopism teo-
logicznych w charakterze r€c€nze a oraz cżonkostwo w radzie naukowej
rocalika ''Perspectiva''. Efektem Ę współpmcy jest kilkadziesiąt rcceĘi ańy.
kułów dla czasopism teologicanych: ,,Family Forum'', ''Rocaniki Teologiczne'.'
,'Sosnowieckie sfudia TeologicTle.', ,,sfudia cdańskie.., ,,Studia Pelplińskie'',
',Forum Teologicme'',,'studia Nauk Teo|ogjcaych PAN''. ''Ś|qskie sfudia H!
storycano-Teologicane,',,,Teologia i Moralność''.

b)doświądczenie w kkrowaniu zesoołami bądąwczwlti realizujqcyli projelay firun-
sowe w drodze konkursów !<rajowych lub zagłanicznych lub odbyła staże w iwtylu.
cjach nąukowych' w tym za?rąnicznych lub prowadzit prace nąukowe w nstyIu-
cjach naukowych, w tym zagrąnicznychi

Jeili chodzi o spełnienie powyższych wymagalń oheślonych przfz |JŚA-
wodawaę nalery przęde wszys&im zwrócić uwagę na uczestnictwo Kandydata



w dwóch projęktach naŃowych o charakt,erze międzynarodowym rcalizowa-
nych w Hisfpani i Auslriii Bible, Herme eutics and Morality oftzr|nansorł?ny
ze środków statutowych UMK projekt l1Ęo kfgtes i sumienie.

Koncepcja i ręalizacja projektu Bible, He|meneutics akd Morulily od!|osi
się bezpośrednio do dokumenfu Papieskiej Komisji Biblijaej ',Bib|ia i ńoral.
ność' Biblijne korzenie zachowali cbrześcijanskich'' (2008)' w którym zapro-
ponowano konketną metodologię wykorzystania Biblii w rcfleksji mora|nej.
Działaniom tym należy nadać wymiar interdysc}?linamy, odwołując się za.
róuno do osiągnięć nauk filozoficzrrych (etyka' antropologia filozoficalą filo-
zofia kultury, filozofia tomistyczna)' jak i nauk społecznych i teologicalych
(patrologią teologia moralna). Trzeba za]uwdiryć, żę zapropoDowana tam mę.
todologia' której ostateczrym celem jest rozwijanie intega]nej biblijnej her-
meneu{ki moralności (hęrrnęneutyki teologicmomoralnej)' nie mstała jeszcze
sprawdzona w pmktyczny sposób w Iozwiązywaniu problemów etycalych i
moralrrych, co nadaje badaniom podjętym przy realizacji powyższego projektu
wymial pionięrski.

W ramach jego realizacji Kandydat jako kięro*nik Katedry Teologii Mo-
ralnej podjął wspołpraę z Katedrą Teologii Moralnej Uniwersyt€hr św. Dama.
zego w Madrycie oraz odbył st!ż naukowy w ramach Ploglamu Erasmus + na
tamtejszym uniwe6'.tecie, co zainicjowało wspóĘmcę między katedrami Teo-
logii Moralnej na obu wydziałach' a także stało się przyczynkiem do utworzę-
nia zespołu badawczego tęologó\M i uaukowców róznych specjalności (bibli-
stów, eĘków i moralistów), podęjmującego naukową refleksję nad moralnym
przesłaniem Biblii. Uńwersytet św. Damazego stał się ńwnoczęśnie partne-
r€m zagranicaym projektu.

Z kolei pojekt naukowy ,'lłipol<rates i sumięnie'' łącry się bezpośrednio z
przygotowanięm ksiązki profesorskiej. ważnym jego ogniwem był dłukrohy
pobl studyjny (2015 i 20|7) połąłzony z kwerenĄ naukową na wydziale
Teologicznym Uniwers}'t€fu wiedeńskiego oraf na Uniwers}.tecie Medycznym
w Wiedniu, w cłm niemałą zasfugę ma uczestnictwo Kandydata w stowarzy-
szęniu nauko\,lym Bioethicists in cenhal Eu|ops z siedzibą w więdniu.

c) osiągnięcia w oDiece nąukowej - uczestniczył co n.ąjmnĘ raz w charakterze promo-

torą w pfzeylodzie dol<torskim zakończorylm nadaniem stopnią otaz raz w charakte-
rze promotora pomocniczego w przewodzie dolłorskim zakończonym nadaniem

stopnig lub uczestniczy w charakterze promotora w otwąrty przewodzie doldorskim
orąz dwa rązy w charakterze recenzentą w przewodzie dolaorskim lub przewodzie

hą b i l i t acyj ny m lu b p o s t ę pow ąn i u hll b i I it ą cyj nym i

Kandydat podaje w Alkiecie (A.5.2), żF był plomotorem !ł jednym fA-
kończonym przrwodzie doktorskim (ks' mgl Andzej PiernkarczyĘ Błogo-
sławiona Maria Marta Wiecka jako wzór świętości osób pełąiqclch dzieła mi.
łosierdzia, obrcia20l6) na wydziale Teologicanym tMK oraz jest promoto-
rem w dwóch otwartych przev{odach (ks. mgl Dariusz Krrłakowski, Drrcło-
wość maŁensktł y,edłuq mąteriałów formacyjnych Stowaffysze ia Wiernych
,,spotfu ią Mąłżeńskie" oraz ks. mgr Wojciech Retmarq Posługą duchową
osobom WebWąqcW '| hospicju,n w Do. u Sue Ryder)' Kandydat był rów-
nięż rccenzentem 13 rozp|aw dokorskich oraz w 2 przewodach habilitaoyj-



nych. Przygotowd też l opinię w postępowaniu habilitacyjnym. warto podke.
ślić' że lGndydal jako ręcenzent z'{Jrf'$zĄny był prez wszyŚkie anaczące
ofuki teologiczne w Polsce, co świadczy o jego wpobionej pozycji w śro-
dowisku naukowlm.

wskazan€ osĘnięcia w zakresie opieki naukowej w pehi spehiają wa-
runki określone przez Ustawodawcę w posĘpowaniu o nadanie tyhrłu profeso.

Konk|uzjr: stanowisko ręcenzenta w sprawie nadania tyhrłu profesora
ks. dr hab. zbigniewa wanatĄ prof. UMK.

Po zapormaniu się ze Złożonym wnioski€m i załącz kami, recenzent wyraża swoje
przekonanie, żE złożary wniosek jest komplehy pod względem formalnym i meryto.

rycznym oruz' że odpowiada wymogom stawianym w art. 26 ustaPy o stopniach nau.
kowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakesie sztuki (Dz. U. Nr 65
poz. 595 z 14 marca 2003 z późn' zmianąn, w postępowaniu o nadanie tytufu profesora
w dziedzinie nauk techniczttych. W zwiqzku z powyższym' recenzent udziela swoje
poparcie dla wniosku o nadanie ks. dr hab. Zbigniewowi Wanatowi, prof. UMK tltufu
profesora nauk teologicznych.

Przemyśl' l lutego 2020 r.

wf, dr hąb, ]e7y Gacko sDB
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