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Podstawą napisania ręcenzji jest pismo ccntralnęj Komisji do Spraw stopni i Tytułów
skiero*.ane do Dzickana Wydziału Teologicznego UMK w Totuniu nr BcK.l.K-ll4l3/|9
oraz pismo dziekana Wydziafu Teologicaego w Wf BI/2019/2020

| , Syl$'etka naukowa ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata, prol'. UMK
Ks. dr hab. Zbigniew wanat urodził się 24'0l' 196l roku w Gdyni. Egzamin dojrzałości

złożył w Technikum Łączności w Gdańsku w roku 1981. Następnie podjął studia wyżs7'e w
W1.dziale Elektrycznym Politechniki Gdńskiej. Kolejny etap jego rozwoju intelekfua|ncgo
przypada na |ata 1984-1990 i związany jest ze studiami filozoficao-teologiczne \ł wyższym
seminarium Duchownym diecezji chełmińskiej w Pelplinie' studia te zostały zwieńczonc \Ą'
roku l990 uzyskaiiem Ętufu zawodolvego magisha w Katolickjm Uniwersytecje Lubelskim
na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Jana Szlagi na
temat ..Uzasadnienie nakazu przebaczenia chrześcijańskiego r,| Ef 4. 32... w t}mżc roku
otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczqł pracę duszpasterską \ł jednej z parafii w Toruniu'
w latach szkolnych ]990/1992 był katechetą (nauczycielem leligii) w Zespole Szkół Elek-
trycznych w Toruniu' Pżez kolejne lata (1992-1997) odbyvał studia specjalistyczne w zakre-
sie teologii mo|a|nej \ł'KatoIickim Uniwersytecie Lubelskim. którc ukończył (l997 r.) obroną
rozprauy napisanej pod kierunkiem ks' prof. dra hab. Jarrusza Nagómego na temat ..Prawda
jako korelat sumienia w świet|e nauczarria Jana Palł'ła II. Aspekt teologiczny''.

Pracę nauczyciela akademickiego rozpoczął. na stanowisku asystenta już w trakcie
studiów specjalistycznych (w roku akademickim 1995l|996\ w Wydziale Teologii KUL. W
roku 1997 został skięrorł'any do pracy rł'Wyższym seminarium Ducholtnym w Toruniujako
uykładowca teo|ogii moralnej. w tym czasic prowadził tez Ąęcia dydaktyczne w Toruńskim
Inst)tucie Teologicznym (dawniej Kolegium Teologiczrre Diecezji Toruńskiej) (lata 1997-
2002) oraz w wyższym.seminarium Duchownym zE|ornadzenia Ducha swiętego w Byd-
goszczy (1999.2003). Z początkiem loku akademickiego 2001/2002 tozpoczął placę w wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopemika w Toruniu, gdzie w listopadzie 2002
został zatrudniony na stano\ł'isku adiunkta w zakładzie Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki
Społecznej. a po.iego reorganizacji w Katedrze Tcologii Mora|ncj i Duchowości.

zwia?anie się z Wydziałem .feologicznym Uniwers},tetu Mikołaja Kopemika zaowo.
cowało między innymi pub|ikacją rozprawy ''Sumicnie w blasku Prawdy. Polska teologia
sumienia XX wieku.'. którą przedstawił w przewodzie habilitacyjnym. Kolokwium habilita.
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c}.nc miało miejsce w dniu 2| czelwca 2012 roku. w jęgo następst$'ic Rada Wy'działu Teo-
logicznego UMK podjęła decv7ję nadania mu stopnia doktora habi|itou'anego nauk teolo-
giczn1,ch. od roku 2017 jest w tymże wydziale kierownikiem Katedry Teo]ogii Moralnei i
I)uchowości'

2. Dorobck naukouy ks. dra hab. Zbignierv Wanata
Z satys|akcją nalcży zauwazyć troskę Kandydata do tytułu naukowego profesora o publi-

korr'anie rvłasnvch osiqgnięć badarłczych. które zarviera Iista publikacji naukolvych zarórr,no
pŹęd jak też po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habi|itowanego' Picrwszy w.},kaz
(spzed habilitacji) został opisany przy prezentacji dorobku naukortego w przewodzie habili-
tac}jn)'m' Sląd na t]'m miejscu chcęiedynie zauwaz]'ć jego istnicnie. Kand!'dat sNój dorobck
naukowy z[acznie poszerzył po pżeprowadzonym przert,odzic habilitacyjnym. Z zalączone.
go rł'ykazu publikacji dowiadujemy się. że składa się on z monografii (tzw. ksiązki profesor-
skicj). czterech monografii rr.ie|oautorskich (redakcja lub współredakcja). kilkunastu art}'ku.
łów. naukorł.ych. a takżc kiJkudziesięciu recenzji wydav.niczych monografii, prac zbiorowych
oraz a lkulów.

Zaintereso\\ania naukotvc ks. dra hab. Zbignierva wanata koncentrują się lrokół prob|e-
mat}ki moralnego ftlnkcjonorvania osoby. Jednym z $,ażniei szych jego osiągnięć badau'czych
jesl przedstawjcnię stanu badań nad polskq teologią sumienia XX wieku' Na podstarvic prze.
prowadzonych badań doszedł do \łniosku' żc dorobek ten nic jest szczególnie bogat). U\\aża.
żc rel)eksją badawczą objęto zasadniczo tylko drva zagadnienia: istotę i autonomię sumięnia'
Pełny obraz tcgo dorobku przedsta\\,ił w rozprawie ..sumienie w blasku Prawdy. Polska tco.
|ogia sumienia XX rvicku.. Toruń 20l]. slłiadom teco niedoboru podją| badania nad sunric-
nienr. któIc zdefiniował.iako osąd lozumu. przcz który osoba rozpoznaje moralnqjakość kon-
kJetnego c7ynu. któr} zamieza w}'konać. którcgo właśnie dokonuje lub którego dokonała.
Prz1 prezentacji rryników swych badań zrtaca uwagę na to. że sumienie ma nie tylko charali-
ler powszcchny. ale też odsłania związki człowieka z Panem Bogiem' Świadomośc zawiąz1-
rvanyclr relacji. podkreśla. ma szczególne znaczenie dla teologicznej interpretacji ludzkiego
sumienia. którego istotę upatruje rv \\,et!'nętzn},m dia|ogu ksaahujqcym |udzkic postępolla.
nie' Podkrcśla przy tym' że świadomość pełnionej przez sumienie roli domaga się refleksji
teolrlgicznej. oduołujqcej się do Bożego objawienia. Według niego takie odnicsienia nadają
mora|ności nową jaliość. wykaz,uje też. że dzięki niej człorł.iek jest u. stanie odkqtać glęb-
szy sens stawian}.ch ptzez sicbie pytań o doblo i o zło. a więc o to, co należy czynić. aby
osiqgnąć doskonałość. identylikowaną przez chrześcłan z życiem wiecznYm.

w kontekstach prortadzonych ana|iz nad mora|nością człowieka ks' dr hab. Zbignie*'
Wanat podkreśla również i to. żę moralność jest identyfikolvana z racjonalnym skierowanicm
ludzkiego czynu ku dobru rv jcgo pra\ł.dfie oraz z dobrowolnym dążcniem do poznanego ro-
zumcm samego dobm' Uważa. żę z takiego rozumowania \łYlasta potrzeba odwoły*'ania się
do podstawowych kategońi ńoralności' jakimi są dobro i wolność oraz plawda. w swych
badaniach najwięcej u\łagi poś$ięca prawdzje. Lau\\,a;.a. i.e człowiek chce,ją odkrywać przy
pomocy s\'ego rozumu' To 2 kolei pokaz-uje. że nie rozum ttł,orzy praudę o tym. co dobre.
a co zle. bo gdyby tak b}4o' to nie musiałby jei szukać' opieraiqc się na tych prfesłaŃach
twierdzi. Źc bcz podmiotowego poszukiwania pra\\,dy trudno mówić o obiektywnej ocenie
mora|ności ludfiich cą.nóu'' wynika to pżede \rsz]_stkinl Ze świadomych i wo|nych działań
czlowicka. Zwraca uwagę też i na to' są one za|eŹne od uybranego przedmiotu - materii czy-
nu ludzkiego. a takżc od zamierzonego celu. intencji okeślonego dfiałania. a w końcu od
okoliczności. u jakic|r ma ono miejsce.

Ks' dr hab' Zbignielv Wanat w1'kazu:ę, że.Źród|em nowęi iakości nadawanej moralności
czło\\'ieka. klóm od$ołuje się do Bożego objawienia.5ą sakrament-v Kościoła. w}'iaśnia. że



pie.B,szym Z nich i tym samym najważniejszym jęst sakamcnt chŹtu. Podkręśla- że umożli-
wia on odkrycie \łasnej egzystencji \ł'kontckście Bożego \ł.idzenia człowieka. Z odkryciem
t'ym u,iąŻe zaproszenie osoby do udziafu w czymś radykalnie now.virl. czego następst\ł.em
rtinrry być określone postaw)' mora|ne. Z kolei przywołując sakrament małżeństwa zwraca
uwagę. żc t\\,olzy on podwa]iny życia małŻeńskiego. którymi są wolność i prawda' W1,jaśnia.
że \\ańości te umoŻIiwiają odkrycie pełnej prawdy o człowieku zdolnym do bezinteresownc-
go daru z sicbie i do budolrarria cFvilizacji miłości' Srvą urvagę skupia ró\ł.nieŻ na znaczenlu
dla ludzkicj moralności sakmmcntów małżeństwa oraz pojednania i pokuty- w kontekście
teologicznej refleksji nad ich znaczeniem dla rozwoju życia moralnego wiele uwagJ pośrtięca
również sakJamentowi pokuty i pojednania. Eksponuje zadanid oraz funkcje pełnionc przy
jego udzielaniu przcz spolviednika. Nie w}'k|ucza przy t)m znaczenia pozostałych sakramen-
tów d|a roz\łoju ludzkiej mora|ności. Przyrt'olujc leż ważną z chrześcijariskicgo punktu rvi-
d7enia pra$dę. że przy udzie|aniu każdego z sakramcntów Kościola z pomocą słabęmu czło-
rviekowi przychodzi Bóg. Podkreśla również' że ich przyjęcie stawia przed osobę wymóg
przyporządkou.ania własnego postępowaniu. własnych czynów Bogu. dlatego że to on jest
najrt1ższ1'm dobrem i ostatecznym ce|em ludzkiego zycia.

Tak ukierunkortaną problematykę badań nad moralnościq ks. dI hab. Zbigniew Wanat
pżenosi do praktycznego życia człowieka. który biemie bądź czynnie uczcstniczy w dcbacie
dotyczącęj kwestii bioetycznyclr i badan nad tak zwaną klauzulą sumienia' lJważa' że osobie
kierująccj się zalówno rczumem jak i \\'ialq latwiej przychodzi podjęcie właściwego osądu
rnora|nego nad prowadzon1'mi przez przedstawicic|i zaŃodów medyc,.nych badaniami nad
ludzkim życiem. UwaŹa też. Że to od stanu sumienia w znacznej mieźc zależy sposób obcho-
dzenia się z ludzkim życiem nieza|cŹnie od etapu jego rozwoju' Poczynione w toku badań
obserwacje zainspirowały go do poszukiwań nloż|i\łości podjęcia procesów formacji sumic-
nia praco\vników slużby zdrort'ia. Za istotny warunek powod7-enia tego przedsięrrzięcia urra-
Ża działania \ł}rastaiące z dośrviadczcń wolności. szczęścia i miłości'

]. Ksiqzka profesorska ks' dra hab' Zbigniew wanata
w autoreferacie załqczonym do dokumcntacji dotyczqccj postępowania w sprawic nada-

nia tvtułu nauko*.ego profesoń ks. dr hab' Zbigńew Wanat przedstawił inspiracje. które
skłoniły go do podjęcia badan nad potrzebą i przebiegiem formacji moralnej pracowników
służby zdrowia' W książce profesorskiej ''Hipokrates i sumienie. Teologiczny aspekt formacji
molalnei praco\ł'ników służby fdrowia.'omówił też założenia merytoryczne i metodologicz.
ne. jaliie przyjął rł. prowadzonych badaniach.

Ks. dr hab. Zbignierł wanat w badaniach nad moralnością człorvieka ijej znaczeniem
skupił swą uwagę na moralności badan bioetycznych. w ich intęrpretacji i ętycaej occnic
odwołuic się do nauczania Kościoła katolickiego oraz założeń persona]izmu cbrześciiańskie-
go. Zauważa. żc w teologicznej inte.pretacji moralności szczególne znaczenie należy przypi-
sy$ać sumięniu cz|owieka- ponie\,\'aŻ ono umożliwia wgl4d we własnc życie orau ct}.czną
ocenę zaistniałej sytuacji. Tłumaczy' że aby mogło do tego dojść. konieczne jes starrianie
p}.tań o to. czemu prowadzone badania służą czy też. jakie są ich cele. stoi też na stanowisku.
że jeśli słuŻą one szukauiu mctod i środkó\ł chloniących ludzkie żyoie i umożliwiajqcych
leczenie człowieka' czy tęż pomagają w rozwiqzywaniu pojawiających się nowyclr proble.
mórv u'obszarze biomedycmym. to na|eży im przyklasnąć' Jeślijednak realizują inne ce|e. to
trzeba p1tać o ich waność morainą. swe stanowisko lrzasadnia teŹ i tym. że badań z zakresu
biomedycyny nic moŹna prorvadzić bez przekonania. że ich Źródłęm i celem jest człowiek'

w ksi4żce profesorskiej zwrócił uwagę na potrzebę teologicznego spojrzeńa na k$'estie
mora|ności człowieka. wyraża przy tym przekonanie. że człowiekowi do ż;cia moralnego
n1oże nie \\.Tstarczyć sama znajomość zasad moraln,vch. UwaŹa. że nadto potrzebuje on mo.



l\\!ó\f nafun' tanscendentnej. gd}z t}lko na tej drodze może odkryć abso|utną wartość nornr
moraln}'ch. Za ilustrację s\\ych pżekonań Posłuż}'ła mu obsenł'acja. z której \\ynika. żc cho.
ciaż praco\\.njc)' służby zdrowia uroczyście składają róż.ne przyfzeczenia. to jcdnak fakt ten
nic g\arantuje. Że sq onc przestrzegane' Przekonanie to zadecydowało o doborzc głóu.n)'clr
adresatów swych osiągnięć badawczych' Są nimi pracownicy służby zdrowia i zawodów spo.
krelvnionych. Za takim ich doborem przemalviało przede \ł'szystkim to. że \ł'łaśnie ta grupa
cicsz.v du4'm sPołecznym zaufaniem rtynikającynr z posiadanej wiedzy i profesjona|iznlu'
Zau\\aż}'ł ró$nieŹ. że la grupa spoleczna najczęściej staje przed islotnymi d)'lemataml moral.
n1nli zrviązan1'mi z |udzkim życiem. Znajomośc tych uwaruŃowań uświadomila mu. że spo.
lccfność ta najbardzici potrzebuje pomocy umozli*'iającej ll'łaściu.ą ocenę mora|ną spralr
dot1czqcych ludzkiego iycia izrviązanych z niq zajmo\\''an!.ch postaw moralnych' Kolejn1'm
argufuentem za formacją środorvisk służby ZdroNia są u.ystępujqce ciągle nou.e rr1zwania
ct1cznc. ktÓre dorźnic musZą ,/ostac ro7wią7}\'anL.'

Dla ks' dra hab' Zbignicwa Wanata waŻnym kokiem \ł okeślaniu istol'Y formacii moral-
nr"-i pracortników służby zdro\\'ia jest określenie jej przedmiotu' Tłumaczy. Że jest nim ludz.
kic życie. które nie t}'lko trzeba piclęgnorvać. aIe też u$'a.zać za absolutnq i nienaruszoną rr'ar.
tość. Uważa. żc wartości tej cenę należ!'za ws7elką cenę bronić na kaŻdym etapie i)cia
człorr.ieka poc4nając od jego poczęcia az po naturalnq śmierć' Podkreśla. że takiego podej-
ścia do ludzkiego życia domaga się sam Jezus chociaib)'przcz to, Że s$.oimi sło\Ą'arni i czJ.
nami rt'skazvrvał na konieczność całościow.ego - rt' wymiarze natufalnym i rcligijn1'm ob-
chodzenia się z nimi. To ostatnię spostrzężenie uznaje za $.ażne dla formacji moralnej przede
wszystkim dlatego. że dostrfega W nim możliwość nadania życiu nowej jakości. którą chrze-
ści janic nazylva.ią życiem wiecznym (zmalt\\ychws1aniem).

Ks. dr hab. Zbignierv wanat \ł}kazujc tcż. że przywol1.rł'anie rviary w zmań\}chwstanje
n]ożc stać się kolejn}'m e|ementem formacji nroralnej pracox,nikórt. służby zdrorvia. W t1.m
nanr1'śle. rr.edfug niego. $.afną funkcję pełni świadomość o nalviąznvanych relacji z Bogiem
oraz o ich znaczeniu dla podejmowanych rt'codzienn)'m życiu decyzji i ltyborórr'. Tuierdzi.
że trcściq takiej fbrmacji winny być eĘvczne oceny ludzkiego działania i cgz'vstencji odkr).
wanej \Y kontckście przemian zachodzących w postrzeganiu fundamentów życia moralnego.
iak ró\\,'nicż Bożego prawa'

Dla zaproponowanego modelu formacji moralnej chaEkterystyczna jcst dominrcja zna-
czenia umiejętności odróżniania dobra od zła oraz popralvnego l-ormułowania odnoszonvch
do rt'aności |udzkiego z1cia osqdów sumienia' Proces jego formacii rvinien mieć odniesienia
do Bożego objawienia choćby dlatego. ic jcst ono dalem Boga. Z t}'m prrckonaniem wska7u-
jc na osobę Jezusa Chrystusa' Ltóry zarórtno swymi słorr.ami. jaLk leŹ c2ł'nami ukazal istotę
i zasady jego funkcjonowania. Ponadto w1raźnie zaakcęntował znaczenie potencjału i akt1'rl-
ności samego środou'iska medycznego. które samo może podejnrowac znaczące działania na
rzecz formacii ctycznei' Procesy te połączył z możliwościami koŹystania z osiągnięć wspóŁ
czesnych środków pruckazu. '|-o \^'ieloaspęktowe spojrzęnie na 1bmrac.ję etyczną pracowni.
ków służby zdrowia pozwala uznać. Że w omawiancj publikacji mamy do cz1'nienia z szer.l.
kim opraconaniem zagadnienia.

Propoz!'cję l.omracii moralncj praco$,nikó\\. sluŻb}' zdrorvia ks. dr hab. Zbilnie\ł' wanat
opiera na chrzcścijańskiej antropologii. Tłumaczy. że ona umożliwia czlorviekorti najpelniej-
sze pofnanie sensu ż}'cia. a także daje mu peu.ność. ic prąv iozwiąz}'$aniu trudn).ch sprarr
z pomocą przyclrodzi Bóg za pośrednictrtcm srvego ob-jarł'ienia i objaśniajqcego je nauc7anic
Kościoła katolickiego' W tym kontekście nie dziwi. ż€ ważnym ogniwen fbrmacj i moralnej
są sakamenty' w szczcgólności pokuty i pojednania oraz Eucharystjj' Na1omiast skuteczność
takicj formacji rłarunkuje wiarą w sakarnentalnq obecność Chrystusa. który udziela mocy do
pode.jmowania moraln}'ch decyzji dot}czącyc|r ż!'cia osobistcgo i zawodoucgo.



W podsumorvaniu port1żs4'ch spostrzeżeń za istotne osiągnięcie naukou'e omawianej
rozpralr'r ..prol.esorskicj.. ks. dra hab. Zbignie\\" wanata u\taiam włączenie moralności
czlou.ieka do procesóu'jcgo integalnego rozwoju. |nne z osiągnięć lączę ze wskazanicm po-
trzeby przyjęcia określonej antropologii ll'arunkujqcej rozrvój moralności oraz ro|i pelnionej
rr'tych procesach przez sumienie- Za osiągnięcie badawczc urt'ażam też i to. żc kierując s\łc
badania do okreś|onego środowiska wypracował model folmacji moralnej pracowników służ.
by zdrowia. który przy rłprouadzeniu drobnych korckt lbrmalnych moze dostarczać inspiracji
do jej podeimowania także \ł' innych kręgach społecznych' obserwacje te pozwalaią stwier-
dzić. że ocelliana publikacja w sposób znaczqcy poszerza dotychczaso\\'e teoret}cznc reflek-
sje lad fornacią moraln4' o ile dotąd zaz\ryczaj łqczonoją przedc B'szystkim z wicdzą (eolo-
giczną bqdŹ pastora|ną. to ks. dr hab. Zbigniew Wanat wypracolrał model oraz rvskazał Ibrmy
icj prouadzenia.

-1. Praca dyrlakty c:mo-organizacyjna ks. dra hab. Zbigniew Wanata
Ks. dr hab' Zbignierv Warrat nie ty|ko prorladzi zajęcia dydaktyczne ze sludentami i kie-

ruje pisaniem prac dyplomolych. a|c tcż akty\Ą'nie uczestnicz)' \\.plocesach kształcenia no-
rtyclr kadr nar.rkortych' Wypromort.ał jednego doktora. a akfualńe spla$uje opiekę naukouą
nad dwoma otwartymi przervodami doktorskimi. Ponadto recenzował trzynaście rozprau.dok.
torskiclr oraz ucfcstniczył w trzech pżewodach habiIitacyjnych (napisał dwie ręcenziL'llrrf
jedną opinię)' Jest też organizatolem kńjowych i międzynarodowych konferencji nauko\ł}clr.
,Ąktywnie uczestniczy również rt' w},darzeniach popularyzuiących naukę (Toruński Festi\łal
Nauki i sztuki). cz) też głosi okolicznościowc \q.kłady (Dni Papieskie w Toruniu). Jest
czlonkiem Stowarzyszania Teologów Moralistórv. w którym uczęstniczy w pracach Komisji
Rerviz1jnej. Należ)'też do Polskicgo '|.owarzystwa Teologicznego - oddzia| -'|.oruński oraz
slos'arzvszenia naukowego Bioethicists in Central Europe z siedzibą rv wiedniu (od 2010
roku)' Poza dorocznymi konferencjami organizorran}.mi przez to sto\raż)'szenic rca|izował
prz1 jego wsparciu projekt badart'c4' ..l|ipokrates i sumienie'.. współpracuje ró\ł.nież z Uni-
tvers),tetem śrv. Damazego u'Madrycie, gdzie rt roku 2018 kor4'stając z Programu Erasmus
poprorvadził serię wykładów. olrocem tego pob!.tu było nawiqzanie kontaktów nauko$-Tch
pomiędzy katedrą Teologii Moralnej Wydziału Tcologicznej tegoż Uniwersytetu i kicrouaną
przez siebie w Wydzialc Tcologicznym UMK katedrq Teologii Moralnej i Duchowości' El.ek-
tem tej rvspólpracy iest po\''''otany na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu zespół ba-
dawcz1' '.Bible. Ilermeneutics and Mora|ity.' (20l9). Jeszcze innym jego osiągnięcien .icst
udział rv pracach Rady Naukovej rocznika.'Pcrspectiva'. (od roku 2013).

Ks. dr Zbigniclt'Wanat od drtóch kadenc,ji (od roku 2012 -)jest czlonkicn Komisii occ.
niająccj UMK. W roku 2012 fostał powolywany do Wydziałoivej Rady ds' D1'daktyki i Efek-
tów Ksztalcenia oraz do W1'działo*ej Rad1 ds. Jakości Kształcenia u. Wydzia|e 1.cologicz-
n}'m. w roku akademickim 20l6/20l7 był kierolvnikicm podyplomou'cgo sludium w zakresie
bioetyki na wydfiale Teologicznym UMK. a od roku 20l7jest kierosnikiem katedĄ.Tcolo-
gii Moralncj i Duchoności.

Tę u'ielorvymiarorvą działalność naukowo.dydaktyczno-organizac/ną ks. dra hab. Zbi-
gniewa Wanata doccnit} '}ł'ładze Uni\\ęn)tetu' Za działalność na tzecz IJczc|ni otrzymał na.
grody Rcktora l]MK: III stopnia, dwa wyróŻnienia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie nau-
kowo-badawczej (rok 2012 i 2014) oraz, w.vróżnienie za osiqgnięcia uzyskanc w dziedzinie
naukowo-badawczej i organizacyjnej w roku 2017.

5. Wkład w rozwój badań naukort'ych ks. dra hab. Zbigńew Wanata
Przedmiotem badan ks. dr' hab. Zbigniewa Wana1a jest moralne fuŃcjonowanje człowie-

ka rr.codzicnnoścj. W swej rcflcksji naukowcj nad moralnością lvykazal się dużą unliejętno.



ścią rozgraniczenia wlaściwych kompetencji. WiąŹe je z poznaniem czerpanym z poszukiwalt
pra\'.'d), pŹez |udzki rozum oraz jej poznanic czerp,dne z wiary' Biorąc pod uwagę uwalun-
kovania społeczno-ku|turo\łe ludzkich zacho*ań podejmuje próby teologicznego opisania
ich u,ażności. W srłym opisie skupia się na formacji człolvicka, to zrracz} na dzialaniach
umoŹliwiając}ch nabycie zdo]ności do stałego podejmo\ł'ania \łysiłku zmieniania siebic na
lepsze (chodzi o węwllętŻne jego llnkcionowanie) oraz o |unkcjonowanie w Źyciu społecz-
nym (chodzi o Zewnętrznc funkcjonowanie) na ka7dym etapie życja. wskafał też podstawy
tak rozumianej formacji. widfi je w przjętych: antropo|ogii oraz świecie waności. oba te
lilar)' uwafa za fundament procesów formacji moralnej. Z\Ą'raca ló$nież uwagę na to. że jej
widocznynr w}.razem jesl kierowanie się sumieniem w codziennym postępowaniu człorvicka.
Wobec takiego rozumienia formacji nie dziwi' że 1ak wielc uwagi poświęca objaśnianiu istoty
sumienia orau jego funkcjonolvaniu w Iudzkim żvciu.

Kolejnym osiągnięciem badawczym ks. dra hab. Zbigniewa wanata jest rłJ'pracotlanie
rl. miarę całościowej koncepcji formacji moralnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowni-
kórł' szeroko rozumianej służby zdrowia' Rzecz}.\^,'is1ość tę stala się poznaó iopisać
7 pęrspekty\ły zalólvl]o myślcnia racjonalnego jak też teo|ogicmego. Wyprotadzane przez
niego wnioski tybiegajq daleko poza teologiczne objaśnianic rzeczywistości zv'cia spolecz-
nego' -lakie łączenie obu kategońi poznania nadaje norvą jakość prortadzon1m badaniom.
Wychodząc z zatoi!ęnia. że każdy człowięk - na swój sposób kierujc się sumienicm' pod-
krcś|a. że zmieńające się warunki życia. Uszczegóławiając wskazuje na pojawiające się przed
pracounikami służby zdrowia nouc rtyz.rł'ania. a w konsekwencji *ystawiajq ich sumicnia na
szczególną próbę. Te s)tuacje domagają się wsparcia d|a tej grupy zawodowej'

Analiza przedłożonego do oceny dorobku naukortego ukazuje wraz|iwość ks. dra Zbi-
gnie\ł'a Wanata na alitualne problemy zrtiŁane z lozumieniem moralności i odnoszcniem -jej
do zagadnień bioetycznych. Zagadnienia te bada w kontekście szeroko rozumianej problema-
t}'ki \raftości ludzkicgo ąvcia poczynając od poczęcia aż dojego naturalnej śmierci. w s\łJch
publikacja podkeśla. ie zaró\łno ctyka jak tcż bioetyka kryją rł sobie wiele różnorodnych
nurtów myślo\ł}ch. które są walunkowane koncepcjami antropologicznymi. różnymi zasada-
mi i sposobami argumentowania. W jego rozumieniu takięj argumentacji dostarc,.a ró\\.nież
tcologia. Jej \^]aściwością jest wskaz-1.wanie na jedność osoby. dzięki której możliwejcst po-
strzeganic jcj jako całości. To z kolei sprawia' i żę ludzki roz,um ijego wo|a łączą się z
wszystkimi u'ładzami - cielesnymi i zmysłowymi. Na tych założeniach podcjmuje również
refleksję nad współczesnymi zagadnieniami bioetycznymi. Pcłny wykaz pub|ikacji. w których
podejmuje te zagadnienia znajdziemy w autoref'eracic Kandydata.

Rozumicjąc potrzebę wspomagania tych. którzy borykają się z dylematami mora|nymi. ks.
dr hab' Zbignierv Wanat proponuje podjęcie formacji moralnej' Wprawdzie odnosi ją do pra.
cowników służb)' zdrowia' ale przy wprowadzeniu drobnych kolekt w prfedłożonyń rt1odelu
nroże on równieŹ służyć pomocą szersz1łn kręgom społecznym. Szacunęk budzi też sposób
dzielenia się srrymi osiągnięciami badawczymi. a także respekt \ł.obec osiągnięć innych ba-
daczy. Ks. dr hab. Zbigniex.wanat ma też świadomość tego. że prowadzone przez siebie ba-
dania naukowe nie są wyłączną ijedyną receptą rozwiązującq moralne problemy ludzi.

ó. Wnioski
osiqgnięcia naukowe ks. dra hab. Zbignic\,! wanata uważam za portażn1 u'ktad

w dorobek polskiej myśli teo|ogicznej i społecznej' W moim odczuciu wykazał się duŹymi
kompetencjami warsztatowymi. pasją badawczą oraz męrytorycznym rozwiąf) t\anicm sta.
Ńianych problemów. Jestem przekonany. że wyniki prowadzonych pżez niego badań ottł'ie-
rają norte perspektyw1' oglądu Źycia społecznego, u'którym szczególnego wsparcia oczekują
środowiska naz\ł'ane ..pracownikami służby fdrowia''' Uważam ń\a'nież' że oceniany dorobek



naukowy posiada znamiona inteldyscyplinarności. Może on służyć nie tylko środowiskom
wierzących pracorłników shżby zdrowia" ale też i qm' kórzy nie identńkują się z chrześci.
jaństw€m.

Biorąc pod uwagę całoksztah osiągnięć badawczych oraz dydaktyczrro-organizacyjnych
ks. dra hab. Zbigniew wanata stwierdzarn, że po uzyskaniu stopnia naŃowego doktora habi-
litowanego wniósł znaczuy wklad w rozwój polskiej myśli teologiczno.społęcmej. Uważam'
że oceniany dorobek naukowy spetnia wszystkie w1maganią jakie stawia się kandydatom
ubiegającym się o uzyskanie t}tułu naukowego profesora, o których mowa w Ustawie o tyfule
naukowym i stopniach naukowych r dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tltule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Waz z uzupęłnieniami zawartymi
w Ustawie z dnia 27 |ipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyŹszym orazjej nowęlizacją z dnia
18 marca 201 I r.

wobec powyzszego skladam wniosek do Rady Wy<lziału Teologicznego Uniwersyetu
Mikołaja Kopemika w Toruniu o podjęcie kolejnych koków umoż|iwiających nadanie ks. dr.
hab' Zbigniewowi waDatowi tytułu naukowego profesora.

Klaków' 08.12. 20i9 r.


