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RECENZJA
w postępowaniuo nadanietyfufuprofesora
ks. dr. hab.Zbigniewowi Wanatowi,profl UMK
Postępowanięo nadanie ks. dr. hab. Zbigniewowi Wanatowi, prof. UMK, zwanemu dalej Kandydatem,qftułuprofesora w dziedzinie nauk teologicznych wszczęła
Ra<laWydziałuTeologicaego UniwersytefuMikołaja Kopemika w Toruniu w dniu 24
kwietuia2019r.
Kandydat' ąodrLie z $ l8.2 rozporządzeniaMinistra Nauki i szkolnich{a wyższęgo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczęgółowegotrybu i warunków przeprowadzania czynnościw przewodzie doktorskim, w postępowaniuhabilitacyjnym oraz w
postępowaniuo nadaniebrtułuprofesora(Dz.U. z 2018 poz' 2ó1), przedstawiłdo recenzji następującemateriały:
1. autorefęratw języku polskim, przedstawiającyż7ciorysnaukowy' osiągnięcia
naukowe Kandydata oraz osiągnięciaw Zakresieopieki naukowej i kształce.
nia młodejkadry' w tym informacje o zakoitczonych przewodach doktorskich, w których Kandydat pełniłfunkcjęplomotora oraz o otwartych,a jeszcze nię Zakończonychprzewodachdoktorskich,jak również o recenzjachsporządzonychprzez Kandydata w przewodachdołlorskich, postępowaniachhabi|itacyjnych;a lakżę o działahościpopularyzującejnaukę. Jako informacje
dodatkowe łymieniono działalność
w towarzystwach naukowych, fimkcje
pełnionena macierzystej uczelni, formy współpracy niędzrynarodowejoraz
otrzymanenagrodyi wyrózrrienia UMK;

2. ankietę oceny osiągnięó naukowych osoby ubięgającejsię o nadanie q/tufu
profesorapo uzyskaniu stopnia doktorahabilitowanego,sporządzonąwedfug
Załącznikat 2 do wyżęjłymienionego rozporządzenia'ze wskazaniem,ktG
re z przedstawionychosiągnięćKandydat unaje zzla1ważniejsze1
3. informacje o recenzentachw przewodzie doktorskim i przewodzie habilitacyjnym oraz o recenzentachważniejszychprac Kandydata.
4. ł7brane publikacje Kandydata przed i po uzyskaniu stopnia doktora habili
towanego.
Do Wniosku Kandydat przedstawiłrównieżmonografieautorskie:
|. Hipoba|es i sumienie.Teologicny aspekJol,żiacjimofalnejprącowników słuzbyzdrowia. Pelp|tn.,Bemardinum2019' \łskazną jako tzw'
ksiąźk.prof€soNka;
2. Sumieniew blaskuPrawdy.ToIuń;wydawnictwonaukoweUMK 2012
oraz 5 monografiizbiorowych,których Kandydatbył bądźto redakto.
reą bcź wspóhedaktorem
naukowym:
|' Bioetyk!,personalistycznawobec wyzwań biomedycyny,rcd. Z.
wanat,Toruń:wyda\tnictwoNaukoweUMK 20l l .
2. Dar łcia' W 25 rocmicępublikacjiins|ruwi ,,Donumvitąe'',ręd.
Z' wanat' Torun:wydawnictwoNaukowęUMK 2012.
3. Rodzinąsercemcywi(izącjimiłości.
W dwudziestqrocmicępubli.
kacji Listu do rodzinśw.JąnąPawłaII, tęd.Z. Wana! l. Werbiń.
ski' Toruń:WydawnictwoNaukoweUMK 2014.
4. odleywaćdat Chiztu święlego,
red. S. Suwinski,Z, wan'J. Toruri:wydawuictwoNaukowęLttilK 2017.
5. Żyć laską Chrztu świę|ego,
red. S. Suwiński, z. wana! Toruń:
wydawnictwo
NaŃowę UMK 2017.
Analiza przedstawionychdokumentówi wykazów upoważniado jednoznacmego
stwierdzenią żepod względem forma|nym wniosek zosta| złożonyprrwidlowo i mo.
żębyć przedmiotomdalszego opracowaniaw formie niniejszej r€c€nzji, któręj podstawowym c€lęm jest potwierdzenie spełnieniawarunków zapisanychw art. 2ó ustawyo
stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule w zakesie sfuki fDz.
U. Nr 65 poz. 595z 14 mąrcą2003 z późniejsrymizmianami),,.
Ustawodawcarłymaga'by Kandydat do qtufu profesoraposiadał:
a) osiągnięcianaukor,vęanacznie przękraczającęwymagania stawianew postępowaniuhabilitacyjnym;
b) doświadczeniew kierowaniu Z€społami badawczymi realizującymi projekty
finansowęw drodzękonkrrsów kajowych lub Zagranicmychlub odbyłstaze
w instytucjach naukowych, w tym zagrarricmych |ub prowadziłprace nau.
kowe w instytucjachnaukowych,w tym zagranicznych;
c) osiągnięciaw opieceuaukowej:

-

.

uczęstniczyłco najmniej laz w charaktęrzępromotora w przewodzię
doklorskim Zakończonymnadaniemstopnią
uczestłiczyłco najmniej raz w chaakterzp promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniemstopnia lub uczest.
niczy w charakterzepromotoraw otwartymprzewodzie doktorskim
uczestniczyłdwa razy w charakterzerecęnzęntaw przewodzie doktorskim lub przewodzie habilitacyjnym lub poĘpowaniu habilitacyjnym.

Analiza przedstawionychdokumentówi wykazów upoważniado jednoznacznego
stwierdzęnia,że Kaldydat wypełnia wszystkie wymagania ustawow€ potrz€bn€ do
nadaniatj.tułuprofesora.
Dalsza częśórecanzji -l'i".u ,p""""gotl*o uzasadnionąocenę,cry osoba ubięgającasię o nadanietyfufu prof€sora sp€łnia'' wyżejwymienionę ustawowęwymagania
oraz moje ,,stanowiskow sprawie nadania tyfułuprofesora'' ks. dr. hab. Zbigniewowi
wanatowi, profesorowiUniwęrs}.tętuMikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczegółowe
prz€ z Ustawodawcę'
odniesieniado ww. rr1mag8ńokreślonych
a) osiqzniecią naukaweznacznieprzelłaczajqce wymągąniastąwianew postępowaniu
habilitacyjnyn:
Ks. dł hab.Zbigniew wanat uzyskałstopielńdoltora habilitowanegow
20|2 r.' a wię 7 |at przed źoiLęnlem
ninięjszrgownioskuo tyfułprofeson
jęgo rozprawyhabilitacyjnejbyłamologmfiaSumieniew blasku
Przedmiotęm
Prawdy.PolEkll |eologiąsumieniaXX wieku,Torń: WydawnictwoNaukowe
UMK 2012. od zakończeniaprzewoduhabilitacyjnęgoIGrńydat w anaczą.
cym zakresiepowiększyłswój dorobeknaukowyi publikacyjny.zgodnie z
wykazempublikacjizamieszczonych
w Alkiecie ocenyosiągnięćnaŃowych
(...)'Kandydatopublikował
po uz7skaniustopniadoktomhabilitowanego:
- 27 aulorskichpolskojęzycanych
publikacji nauko.
i obcojęzycanych
\łychw czasopismach
kajowych' w tym l0 autorskichartykułównaukowychoftz 17ręcenzji(wykazA.I.l);
- l monografięautonkąoraz 4 monografienaŃowe jako ich reda}tor
lub wsŃłedaktornaukowy(wykazA.I.2);
- 10 wspołautorskich
publikacji naukowychi udziałóww opracowa.
(wykazA.1.3).
niachzbiorowych
publicysĘcanejKandydatprzedstawił
opńcz działalności
ńwnież swoją
aktywnośó
naŃową na wystąrieniachna krajowychi międzf,narcdowych
konfelencjachnaukowychw kraju i zagtanicą.Zgodniez ankieĘ po u2yskaniu
stopniadokton habilitowanego
Kandydataktywnybrałudziałw 1l takichwy.
(tłykaz
darzeniachnaukoviych
A.lI'l.1A-B). oprócz lego byłorganizatorem
jednejmiędrynalodowejkonferencjinaukowej.Kandydarjest ównież członkiem radynaukowejrocznika,'Penpectiva''(od20l3 l.) orazcżonkiemzespołurecenzentów9 czsopism naukowych'co nz jeszrzr potwierdzajego zrrapolskichteologówmomliśów
(vykazA.||.l.2).
czącąporycjęw środowisku

Kandydat wylicza ró\,mieżjeden aealŁowany projekt badawcry ftranso.
wany pżez UMK w ramachdziałalności
stafutowęj(wykaz A.II. l .3).
I. oc€Da glórvnego osiągnięcia Kandydata:
Ksiąika Hipok|ates i sumienie.Teologicznyaspeh formacji moralnejpracownikówsłużby
zdrołla (Pelplin:wydawnictwoBemardinum2019 ss. 373)
stanowi swego rodzaju podsumowanieposzŃiwań naukowych Kandydata w
obszarzeludzkiego sumienią któr4 podejmowałpod ńznymi aspektamiod początku swojej kariery naukowej.Wydając nowe publikacje w tym zaklesie, za
kazdym razem poszerzałperspektywębaĄawcz4 bądźto pod Ętem m€I}.toryczrrym' źódłowym, bądźto interdyscyplinamym.W swoim doktoracie skupił się na nauczaniuJana PawłaII, w habilitacji na osiągnięciachpolskich teologów w XX wiekrĄ a w tzw. książceplofeso$kioj na całościow;mujęciu
forrnacji sumieniapracowników sfużbyzdrowia.
Mętodologicmę załozeniaksiqzki zostaływ sposób cz}'telny utazane we
wstępie.Autor sfusziie uznał,żeformacja moralna pracowników słuńy zlro.
wią która swoimi korzeniami sięga tzw. przysięgi Hipokatesą jest rzEcz'.vłi.
stościądynamicaną sĘd potrzebau\łzględnianiaw niej wspołczesnychuwa.
rurkov,tń' z:w|aszrzztych pżemian kult-rrowych,Ltóre wpł}.wająna sposób
postrzeganiai rozwiqzywania problemów etycanych.wskazując na rozwój rcfleksji bioetycanej,która jest odpowiedziąna nowe dylematy moralne związane z rczwojem współczesnychbadań i technologii medycznych i biologicznycĘ proponuje ręflęksję tęologictlą nad formacją moralną sfużbyzdrowia.
Bowiem ani samawiedza etycaa' ani kodeksy deontologicznei składaneprzy.
rzeczerttanileptzekadĄą się automatyczie na wysoki poziom etyczry środo.
wiska medycaęgo. stanowiąnatomiastwa'ny elementformacji' któĘ Kościoł
śaxasię wspięraćzarówno poprzez nauczaniemomlne,jak i działaniaduszpasterskie.
ljkazując akfualny stan badń' Kandydat zwrócił uwagęna dwa dominujące nurty oprącowań dotyczących formacji mora|nej pracowników służby
zdrcwia: jeden o charakterzeteologiczromoralnym, drugi duszpasterskim(pastoralnym),oraz wskazałna piĘ koniecmośćintegrahego ukazania formacji
moralnęj,uwzględniającęjoba wskazanęnwty. ZałoinD\eto stałosię główną
perspeĘwą badawcząw monografii profesorskiej.Metodą badawcząsłuzącą
realizacji tego ce1ustałasię Ę.tyczna analiza tekslow źódłowych oraz literafury pzedmiofu . wykotzy stanabazA źródłowaobejmujezarówno współczesne
nauczanieKościoładotycząceszercko rczumianych moralnych aspektówżycia
jak i |iczne wypowiedzi adresowanebezpośredniodo prachrześcłańskiego,
cowników shzby zlto,xia Ze względu na poszŃiwanie odpowiedzi dotyczącej praktyki życia cbrześcijńskiego konkretnej grupy zawodowej, rcfleksja
r,adszczeg()łow||i zĄgadnieniamiczyniona byław oparciu o znany w teologii
praktyczneji katolickiej nauce społeczrrejparadygrrratmetodologicany,a zaraz€m zasadępastoialną:widzięć _ oceniać_ działać.Takie podejściejest wy.
raźnieobecneszłzególnie w rozdziale pielwszym opisującymkontekst formacy1rlyoraz w tozlda|e piątym, w którym zostałyomówione konkretnedziałania słuząceformacji moralnej.

odnosząc się rca|12Ąą1,
zanol.ieęDnego
cęlu warto podkreślić\łnikliwą
wieloaspektowąaltalĘ wŚpólczeslych uwarunkowań formacji morahej.
Autor syglalizuje zmiany, którę pojawiły się w polskiej rzeczywistościz
związku z aansformacjąustrojową.Zwraca uwagęna końecznośćidentyfikowania trudnościw wychowaniu mora|nym,które powinno dokonywaó się w
harmonijnejwspĘracy podstawowychśrodowiskwychowawczych: rodziny'
szkoły i wsŃ]noty religijnej. Wśród ważnych p}'tań, ldóTę prowokuje tęn
jest faktyczłly\ł?ływlekcji religii w szkole na ksŹahowa.
fragmentrozwłźjań
nie prawidłowychocen i dojrzałychpostaw mom'|nych.Natomiast ukazując
szerszy kontekśkulfurowy, który rłpływana ksztahowaniesię etosu poszozf,gólnych grup zawodorłycĘ Kandydat skupia się na dwócb zagadnieniach.
Pierwsz}m z nich jest wpływosłabienialub węcz negowaniaaacz€nia obiektywnej prawdy na rozwiązywanie problemów €tycanych. Dnrgim zagadnie.
niem jest pogłębiajqcesię zjawisko sekularyznu, który niejako s€paruje codziennąmomlnośćod deklarowanejwiary i skutecmie ograrriczahoryzont poszukiwania odpowiedzi na pytanie o dobro i żo jędynię do rozumu' któremu
człowięk i tak coraz mniej ufa. w tęn sposób Autor ukazuje złoŹonyklimat
kulturowy, który charakteryzujer€latywizrn mom|rryoraz zanik pocancia grzrchu. Podkrcślapruy tym, żEbez realistycznegoi akhulizowanego spojrzęniana
te okolicanościtrudnobędzie podjęćskuteczre działaniaformacyjne.
Idąc za powszechną opińą tęologów moralistów, ze formacja molalna
koncentrujesię na form&cji suEienir' Kandydat zwraca uwagę' żewsŃłczp.
sny ..kryzysprawdy'.wiąźrsię ze znianami w samymrozumieniusumienia.
Ponieważteońa stanowi furldamentdziałańFaktycalycĘ dlalego Autor wskazuje na koniecanśc po\łTofudo biblijlc.teo|ogiczuej intoĘret'cji śumienia.
w uproponowan}m przez ńego syntetyca|ym ujęciu podkeślićna'leł jasne
uporz4dkowanieanalizowanych treścistarego Testamentuprzede wszystkim
wokoł biblijnej kategońi serca omz Nowego TestameDfuwokól wypowiedzi
Jezusai św.Pawła.
Intersującymi oryginalnym dopełnieniembiblijnego fimdamenfuinterpretacji sumienia są rozwaiania prowadzonew perspekt}Tie trynitrrnej. w ich
świetleludzkię sumieniejeś daremBoga ojca' który pozwala uzgodnićwybo.
i mocy Ducha
ry i decyzje moralne z nauczaniemsyna Boż€go dzięki światłu
swiętego. Ten fiagment refleksji nad sumieniemrrzasadniapotrzebędowańościowaniaczynnika łaskiBożojw działaniachshvqcych formacji moralnej.
wano zwócić uwagę na zagadnienię zzmykĄją.ę tę częśćnaukowych
rozważaĄ a mianowicie na profetyczoe znaczenie spŹ€ciwu suEieDia. Ilu.
strujeono,jak Autor odnosi się w swoich rozważaniachnad sumieniemdo bie.
żących dyskusji i spońw zogniskowanych wokoł tzw. k|auzu|i sumieEir.
Podjęcie lej kwęśii jest szczęgó|niewaźnedla 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 pracowników sluźby zdrowia, których powołaniemjest sfułć życiu oraz pod.
keśleniu konieczrościich formacji moralnej w świętleEwangelii ź'ycia.w
tym fragmenci€ rozważań Kandydat w sposób analityczrry odwołałsię do
wspołczesnegonauczania Kościołana temat waltościżycia ludzkiego, ukazu.

jąc je jako najbar<lziejpodstawowydar Boga oraz podejmująckwestię choro.
by. cieęienia i śmierci
w perspektywie
życiawiecznego.
jest
NiewąĘliwym nown ksiąilłJ
szeroke włączeńe w reflęksję teologicanomoralnąspojrzeńa pastoralnegoi 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 podejmujądziałaniaformacyjne. W aspekcie eklezjalnym ńe tylko ukazuję fofflację moraInąjako zadanie
duszpast€rstwa służbyzdrowią a|e nade wszystko akcenfujęznaczenię sakfamentów jako źrórJ1:a
BoĄ łaski warunkującejowocrre działaniaformacyjne.
Dopęłnieńem spojrzenia w p€Npekty\Mie nadprzyrodzonejjest wskazanie na
d|acfeńie wzorów osobowych poprzez odwołaniesĘ do przykładukonkret.
nych osób repręzęntującychśrodowiskomędyczne,zwłaszczaświętychi bło.
gosławionychlekarzy i pielęgniarck. lstotnym posfulaiem, który wybrzrnięwa
w tym fragm€ncie rozważańjest lepsze wykorzystaniemozliwościduszpasterst\ł" ogólnego, by szerzej ukazywaćwzory osobowe,m.in. szlachetrrychPolaków w sfużbie zfuowia oraz z większfm zalfuiem algażowaćw dzialania
formacyjnewiemych świeckich.
z.i'{łaszczaw ostatnim roz<lzialeksiążki zośałapodkreślonarola kstolików świeckichjako szczególny motyw nadziei w odniesieniudo formacji moralnej pracowników sŁażbyz'drońa. Kandydat odwołałsię fu do konlGetnych
dobE€ zorganizowanychdziałań,które i|ustrująeklezjalny znysł laikatu oraz
włączaniarozumu i wiary w działaniaksaałtująceęlos p-acowniumiejętność
ków słuzbyzdrowia. Zasygnalizowal teżpotzęĘ 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 obecnościtreściformacyjnych 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 całytok naŃowego dys.
kursu. Wpisuje się on dobrze w pożądanywę wsp('czesnej naucepolskiej uży.
teczny wymial badańtakżew odniesięniudo naŃ hrrmanistyczrrychczy teolo.
gicalych, z drugiej zaśsprawia, ż€ receDzowale studium nie jest tylko kolejnym przyczynkiem o wysokim stopniu uogólnienią ale mimo wsrystko moźE
być postrzeganejako uporządkowanekompendiumdoktryDalnei pastoralne,a
zamzern fomaryjne' dotycząceetycznych aspektów zawodu (powołania)pracowników sfużbyzdrowią w którym nieobcy jest wymiar prais' To niełatwe
sprzęgnięcie obu powyż]srychperspękryw postrzegam za niezwykle wa.rtc.
ściowei no\łatorskie.
Podsumowującuwagi dotycz4cetzw. ksiąźldpofesorskiej Kandydata' należystwierdfić"żestanowi ona orygins|ny i twórczJ. wk|'d w teologicmą refleksję nad jednym z podstawowychzadń, które shźąintegalnemu rozwojo.
wi osoby ludzkiej' jakim jest formacja moTalna.Bezpośrędniodotyczy ona
śIodowiskazawodowego pracowników służbyzdrowia' na których wskazuje
przywołanyw tytule Hipokrates. Trz€ba ównoczęśRlezA|!w\j.yć,i'ę wję|ęfAgadnień omówionych w ksiqirce' złłaszłzz teologiczna interpretacjasumienią
ale takf praktycao.duszpasterski€ ujęcie formacji moralnej, ma charakter

uniwęrsalny. Ukazane w sposob wieloaspektowy,a jednocześniesyntetycany
stanowiąnie tylko fachętę do osobistych przernyśleń,ale talrze do podjęcia
ko.kretnych działń.
II. ocena pozoslalych osiągnięćnaukowych
Po tej dośćszczegółowejocenie tzw. książki profesorskiej, która jednoanacznie ukazaławysoką jakośćwalsŹafu naukowegoKandydata' możnajuż
zrracmie ogó|niej przyjrzeć się jego pozostałymosiągnięciomi dorobkowi naukowernuod uzyskania habilitacji. Jego analiza wskEzuj€ na ciągłyrozwój na.
ukowy i <lalszeĘstalizowanie się zainteresowali poglądów i sposoMw interprctacji Autora. Dośćszeroko ukieruŃowane zaint€resowania Kandydata_ na
co przyjdzie z*rócić jeszczc uwagę_ z jedn€j sbony nie odbiły się najakoścr
badń i głębiczynionej refleksji, z drugiĄ aś poz:wo|iĘmu pokazaćkompetencjęw wielu kwestiach istotnych dla dyskursu teologicmomora]negoi bioetycaego.
omawiany dorobekjest znac^y nie tylko w seDsieilościowym,ale ta.kze
jakościowym.Nie lekcewaźĘccałościtego dorobku, wy<lajesię, ź€ wańo
skoncentrowaćsię nade wszyslko na publikacjach ściśl9
naukorłychi rozpra.
wach.Nie sposóbje jednak wszys&ie z osobnaschamlrleryzować,stqdich walor zostanie zaprezentowanyz podziałemna szelsze obszary badawcze,które
możnadostrzec w naukowej twóIczościKandydata. N.B. już mozliwośćich
wyodrębnieńa wskazuje na wspomnianeuprzednio szęrokięspecfrlu prowadzonych przez niego badń naukowychoraz potwieńza' z€ nię jęst on ,,specja|isĘ od jednego temafu''.
NięwąĘliwie głównym przedmiotem twórczości naukowej Kandydata"
jest prob|ematykr sunienia' podjętaobok omówionej wyżejtzw. książkipro.
fesorskiejm.in. w naśępujących
tekstach:słż1iehiejako ptzwiot inteleklu czy
,ląlKE pochodzący od Boga?; obrcna 4,cia ludzhego jako kwestia pruwego
sumiehia ofuz Problem sumienia - kilka uwag o zródłach teologicznejrcJleklji
nad rozpoznąniemclobrąi zła. w plb|*acJach tych zwraca on uwagęumiejętne łączeniezdroworoEądkowogo namysłuetycznegoz argumentacjąreligijną
oBz \łyczucie aktualnychproblemów społecznych.warto w tym miejscu pod.
keślić,żeks. dr hab. wanat jest w tej chvłilijednym z rrajwybitrriejszychteo.
|ogów sumienia w Polsce, twórczo rozwijając dorobek naukowy w tym zak]esię swoich mistrzów ks. prof SewerynaRosika i ks. prof JanuszaNagómego.
Innym nurtem badawczym Kandydata jest saknmentologia monrlnr,
zwłaszczzw z*rcsie sakramenfupokuty i pojednania.od proczątkudrogi naukowej pub|ikowałon artyhły z lej dziedziny, konc€ntruj ąr' się D,łłaszLzĄnad
osobąspowiednika i j ego zńańan| t*żr pod kątem formacyjnym.wiele jego tekśóww tym przedmiociejest cenionychjako Y/ysokiejjakościpomoce w
formacji kapła4skieji spowiedniczej.Refleksja naukowa Kandydataw tej ma.
tęrii odznaczasię z jednej strony silnym osadzeniemw Magisterium Kościoła,
z drugiej zaścharakteryzujesię swoistym dynamizrnemdzięki ciągłejaktualizacji wykorzystywanychźródełi ich interpretacjiw kontekścieprzemian spolecano.kultuowych o.az osiągnięćwspołczesnychnauk o człowieku. wśród
wiodących tękstów trzeba wyrnienić monografie. Ttoska Benedyka XyI o ka.
płanóv jaka szafarzy sakramen|umiłosierdzią Spowiednikjako uczestnik fe-

u,owi czułości.Na mątginesie encyk]iki ,,Eyan4elii Gąudium" Pąpieżą
Frąnciszką oraz baldzo licane recenzje publikacji poświęconychtematyce
spowiedzi. Pokafują one' żeKandydat nie tylko na bieĘco śledzirozwój wiedzy na ten tęmat'ale potrafi się od razu do ńej ustosulkować,co cTy Eo poź?danymekspeńemw Ę dzie&ńie. obok publikacji na tematsakramentupokuty, należywspomniećo dwóch monogr'afiachwieloautorskichpoświęconych
sa.kramentowicbrztu, które były fwiązarrez 1050.roczricą Chrztu Polski omz
o rozważaoiachna temat saknmentu małź€ństwa.Te ostatnie są dowodem
włączeniasię w niekiedy burzliwą dyskusjęnaukową którą wywołałaadhortacja papieza Franciszka 'ńmońs laetitia'': .9earchingfor People and Accompanying themon their Jou|ney Bąck Notes o the mąryins of the Pąstoral Guide.
linesfor Erhortation Amoris Laetilid of the Polish Episcopal Confełence.
włźnęmiejsce w naukowejtwórczościKandydataz^jmujeprobl€mltyka
bioetycz!8. Takżęten nult badanjest twórczym rozwinięcięm zainteresowali
naukowychrozwijanych juŹ przed babilitacją.Kandydat prezenfujesię tu jako
uważtryi akB.wny uczestnik wspołczesnychsporów bioetycalych, charakteryzujący się analitycaym odniesieniemdo Magisterium Kościoław tym zakresie. Przykłademtakiego podejściabadawczegosątekŚy. Dar 4xia ludzhego _
cud miłościBożejczy cud biomedycyny?;odpowiedzia|nerodzicielshło w dobie absolulyzowaniawolnościotaz ProblematykĄśńierci i umieruhia w Nowej
Kąrcie Pracowników SlużbyZdrowia'
obok wyzej wskazanych obszarów badawczych, nale{ zwrrlcić uwagę
takżena obecnośćimych 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. Tematykata zawartajest w następujących publ!}ź(jrc,h:Zwyczaym
świę|ość:
swiadectwo wiary; Sprawiedliwość
dzięk miłościw śvietleencykliki
Benedyha W Deus Cari|ąs est; Chrześcijanskaroztropność'Potzualna czy
porzucana?' The TimelessNature of the Moral Message of St.John paul II,s
Pilgrimages lo Croatią. Jak juz wspomniano' publikacje te dobze ilustrują i
potwieńzają szeroki zakręszainteresowarileologiczrrychKandydata.
Zanykając tę cześćoceny osiągnięćnaukowych Kandydatą wańo uwypuk|ićtaki jego rvieloletrriąwspóĘracę z licanymi redakcjamiczasopism teologicznych w charakterze r€c€nze a oraz cżonkostwo w radzie naukowej
rocalika ''Perspectiva''.Efektem Ę współpmcyjest kilkadziesiąt rcceĘi ańy.
kułów dla czasopismteologicanych:,,Family Forum'', ''Rocaniki Teologiczne'.'
,'Sosnowieckiesfudia TeologicTle.',,,sfudiacdańskie..,,,StudiaPelplińskie'',
',ForumTeologicme'',,'studiaNauk Teo|ogjcaychPAN''. ''Ś|qskiesfudiaH!
storycano-Teologicane,',,,Teologia
i Moralność''.
b)doświądczenie w kkrowaniu zesoołami bądąwczwlti realizujqcyli projelay firunsowe w drodze konkursów !<rajowychlub zagłanicznych lub odbyła staże w iwtylu.
cjach nąukowych' w tym za?rąnicznych lub prowadzit prace nąukowe w nstyIucjach naukowych, w tym zagrąnicznychi
Jeili chodzi o spełnienie powyższych wymagalń oheślonych przfz |JŚAwodawaę nalery przęde wszys&im zwrócić uwagę na uczestnictwo Kandydata

w dwóch projęktachnaŃowych o charakt,erzemiędzynarodowymrcalizowanych w Hisfpani i Auslriii Bible, Herme eutics and Morality oftzr|nansorł?ny
ze środkówstatutowychUMK projekt l1Ęokfgtes i sumienie.
Koncepcja i ręalizacja projektu Bible, He|meneuticsakd Morulily od!|osi
się bezpośredniodo dokumenfuPapieskiej Komisji Biblijaej ',Bib|ia i ńoral.
ność'Biblijne korzenie zachowali cbrześcijanskich''(2008)' w którym zaproponowano konketną metodologię wykorzystania Biblii w rcfleksji mora|nej.
Działaniom tym należy nadać wymiar interdysc}?linamy, odwołującsię za.
róuno do osiągnięćnauk filozoficzrrych (etyka' antropologiafilozoficalą filozofia kultury, filozofia tomistyczna)'jak i nauk społecznychi teologicalych
żę zapropoDowanatam mę.
(patrologią teologia moralna).Trzeba za]uwdiryć,
jest
rozwijanie intega]nej biblijnej hertodologia' której ostateczrym celem
meneu{ki moralności(hęrrnęneutykiteologicmomoralnej)'nie mstałajeszcze
sprawdzonaw pmktyczny sposób w Iozwiązywaniu problemów etycalych i
moralrrych,co nadajebadaniompodjętymprzy realizacji powyższegoprojektu
wymial pionięrski.
W ramachjego realizacji Kandydatjako kięro*nik Katedry Teologii Moralnej podjąłwspołpraę z KatedrąTeologii Moralnej Uniwersyt€hr św.Dama.
zego w Madrycie oraz odbył st!ż naukowy w ramach Ploglamu Erasmus + na
tamtejszymuniwe6'.tecie, co zainicjowałowspóĘmcę między katedramiTeologii Moralnej na obu wydziałach'a takżestałosię przyczynkiem do utworzęnia zespołubadawczegotęologó\Mi uaukowców róznych specjalności(biblistów, eĘków i moralistów), podęjmującegonaukowąrefleksję nad moralnym
przesłaniemBiblii. Uńwersytet św.Damazego stałsię ńwnoczęśniepartner€m zagranicaym projektu.
z
Z kolei pojekt naukowy ,'lłipol<rates
i sumięnie''łącrysię bezpośrednio
przygotowanięmksiązki profesorskiej.ważnymjego ogniwem był dłukrohy
pobl studyjny (2015 i 20|7) połąłzonyz kwerenĄ naukową na wydziale
Teologicznym Uniwers}'t€fu wiedeńskiego oraf na Uniwers}.tecieMedycznym
w Wiedniu, w cłm niemałązasfugęma uczestnictwoKandydataw stowarzyszęniunauko\,lymBioethicists in cenhal Eu|ops z siedzibąw więdniu.
c) osiągnięcia w oDiece nąukowej - uczestniczyłco n.ąjmnĘ raz w charakterze promotorą w pfzeylodzie dol<torskimzakończorylm nadaniem stopnią otaz raz w charakterze 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
hąbi l i tacyj nym lu b p ostępow ąni u hll bi Iitącyj nymi
Kandydat podaje w Alkiecie (A.5.2), żF był plomotorem !ł jednym fAkończonym przrwodzie doktorskim (ks' mgl Andzej PiernkarczyĘ BłogosławionaMaria Marta Wieckajako wzór świętości
osób pełąiqclch dziełami.
łosierdzia,obrcia20l6) na wydziale Teologicanym tMK oraz jest promotorem w dwóch otwartych przev{odach(ks. mgl Dariusz Krrłakowski,DrrcłowośćmaŁensktły,edłuqmąteriałówformacyjnych Stowaffysze ia Wiernych
,,spotfu ią Mąłżeńskie"oraz ks. mgr Wojciech Retmarq Posługą duchową
osobomWebWąqcW '| hospicju,nw Do. u Sue Ryder)' Kandydat był równięż rccenzentem 13 rozp|aw dokorskich oraz w 2 przewodachhabilitaoyj-

nych.Przygotowdteżl opinięw postępowaniu
habilitacyjnym.wartopodke.
ślić'że lGndydal jako ręcenzentz'{Jrf'$zĄnybył prez wszyŚkie anaczące
ofuki teologicznew Polsce,co świadczy
o jego wpobionej pozycji w środowiskunaukowlm.
wskazan€ osĘnięcia w zakresieopieki naukowejw pehi spehiają waprzezUstawodawcę
runkiokreślone
w posĘpowaniuo nadanietyhrłuprofeso.

Konk|uzjr: stanowiskoręcenzentaw sprawie nadaniatyhrłuprofesora
ks. dr hab. zbigniewa wanatĄ prof. UMK.
Po zapormaniusię ze Złożonymwnioski€m i załącz kami, recenzentwyrażaswoje
przekonanie,żE złożarywniosek jest komplehy pod względem formalnym i meryto.
rycznym oruz' że odpowiadawymogom stawianym w art. 26 ustaPy o stopniachnau.
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 postępowaniuo nadanietytufuprofesora
w dziedzinie nauk techniczttych. W zwiqzku z powyższym' recenzent udziela swoje
poparcie dla wniosku o nadanieks. dr hab. Zbigniewowi Wanatowi, prof. UMK tltufu
profesoranauk teologicznych.
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