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| , Syl$'etkanaukowaks. dr. hab.ZbigniewaWanata,prol'.UMK
Ks. dr hab.Zbigniewwanat urodziłsię 24'0l' 196l roku w Gdyni. Egzamindojrzałości
złożył
w TechnikumŁączności
w Gdańskuw roku 1981.Następniepodjąłstudiawyżs7'e
w
W1.dzialeElektrycznymPolitechnikiGdńskiej. Kolejny etapjego rozwoju intelekfua|ncgo
przypadana |ata1984-1990i związanyjest ze studiamifilozoficao-teologiczne\ł wyższym
seminariumDuchownymdiecezjichełmińskiej
w Pelplinie'studia te zostałyzwieńczonc\Ą'
roku l990 uzyskaiiemĘtufu zawodolvegomagishaw KatolickjmUniwersytecjeLubelskim
na podstawiepracydyplomowejnapisanejpod kierunkiembpa prof. dra hab.JanaSzlagi na
temat..Uzasadnienie
nakazuprzebaczeniachrześcijańskiego
r,| Ef 4. 32... w t}mżcroku
otrzymałświęcenia
pracę
kapłańskie
i rozpoczqł
\łjednejz parafiiw Toruniu'
duszpasterską
w latachszkolnych]990/1992byłkatechetą(nauczycielemleligii) w ZespoleSzkół Elektrycznychw Toruniu'Pżez kolejnelata(1992-1997)
w zakreodbyvałstudiaspecjalistyczne
sie teologiimo|a|nej\ł'KatoIickimUniwersytecie
Lubelskim.którc ukończył(l997 r.) obroną
rozprauynapisanejpod kierunkiemks' prof. dra hab.JarruszaNagómegona temat..Prawda
jako korelatsumieniaw świet|e
nauczarria
JanaPalł'ła
II.Aspektteologiczny''.
Pracęnauczycielaakademickiegorozpoczął.
na stanowiskuasystentajuż w trakcie
studiówspecjalistycznych
(w roku akademickim1995l|996\w Wydziale TeologiiKUL. W
roku 1997zostałskięrorł'any
do pracyrł'WyższymseminariumDucholtnymw Toruniujako
uykładowcateo|ogiimoralnej.w tym czasicprowadziłtez Ąęcia dydaktycznew Toruńskim
Inst)tucieTeologicznym(dawniejKolegium TeologiczrreDiecezji Toruńskiej)(lata 19972002)oraz w wyższym.seminarium
DuchownymzE|ornadzeniaDucha swiętegow Bydgoszczy(1999.2003).
Z początkiemloku akademickiego
2001/2002tozpocząłplacęw wydzialeTeologicznymUniwersytetuMikołajaKopemikaw Toruniu,gdzie w listopadzie2002
zostałzatrudnionyna stano\ł'isku
adiunktaw zakładzieTeologiiMoralneji KatolickiejNauki
Społecznej.
a po.iegoreorganizacji
w KatedrzeTcologii Mora|ncji Duchowości.
.feologicznym
zwia?aniesię z Wydziałem
Uniwers},tetu
MikołajaKopemikazaowo.
cowałomiędzy innymi pub|ikacjąrozprawy''Sumicniew blasku Prawdy.Polska teologia
sumieniaXX wieku.'.którą przedstawił
w przewodziehabilitacyjnym.
Kolokwium habilita.
I

c}.nc miałomiejscew dniu 2| czelwca2012 roku.w jęgo następst$'ic
Rada Wy'działu
TeologicznegoUMK podjęładecv7jęnadaniamu stopniadoktorahabi|itou'anego
nauk teologiczn1,ch.od roku 2017jest w tymżewydziale kierownikiemKatedryTeo]ogiiMoralnei i
I)uchowości'
2. Dorobcknaukouyks. drahab.ZbigniervWanata
Z satys|akcją
nalcżyzauwazyćtroskęKandydatado tytułunaukowegoprofesorao publikorr'aniervłasnvch
osiqgnięćbadarłczych.
które zarvieraIistapublikacjinaukolvychzarórr,no
pŹęd jak też po uzyskaniustopnianaukowegodoktorahabi|itowanego'
Picrwszy w.},kaz
(spzed habilitacji)zostałopisanyprzy prezentacjidorobkunaukortegow przewodziehabilitac}jn)'m'Slądna t]'mmiejscuchcęiedyniezauwaz]'ć
jego istnicnie.Kand!'datsNój dorobck
naukowyz[acznieposzerzyłpo pżeprowadzonym
przert,odzic
habilitacyjnym.
Z zalączone.
go rł'ykazupublikacjidowiadujemysię.żeskładasię on z monografii(tzw.ksiązkiprofesorskicj).czterechmonografiirr.ie|oautorskich
(redakcjalub współredakcja).
kilkunastuart}'ku.
łów.naukorł.ych.
a takżckiJkudziesięciu
recenzjiwydav.niczychmonografii,praczbiorowych
oraza lkulów.
Zaintereso\\ania
naukotvcks. dra hab.Zbigniervawanatakoncentrują
się lrokół prob|emat}kimoralnegoftlnkcjonorvania
osoby.Jednymz $,ażniei
szychjego osiągnięćbadau'czych
jesl przedstawjcnię
stanubadańnad polskqteologiąsumieniaXX wieku' Na podstarvicprze.
prowadzonych
badańdoszedłdo \łniosku'żcdorobektennic jest szczególniebogat).U\\aża.
żc rel)eksjąbadawcząobjętozasadniczotylko drvazagadnienia:
istotęi autonomięsumięnia'
Pełnyobraztcgodorobkuprzedsta\\,ił
w rozprawie..sumieniew blaskuPrawdy.Polskatco.
|ogiasumieniaXX rvicku..Toruń20l]. slłiadomteco niedoborupodją|badanianad sunricnienr.któIc zdefiniował.iako
osądlozumu.przcz który osobarozpoznajemoralnqjakość
konkJetnegoc7ynu.któr} zamieza w}'konać.którcgo właśnie
dokonujelub któregodokonała.
Prz1prezentacji
rryników swychbadańzrtaca uwagęna to.żesumieniema nie tylko charaliler powszcchny.ale teżodsłaniazwiązki człowiekaz PanemBogiem' Świadomośc
zawiąz1rvanyclrrelacji.podkreśla.
ma szczególneznaczeniedla teologicznejinterpretacji
ludzkiego
sumienia.któregoistotęupatrujerv \\,et!'nętzn},m
dia|oguksaahujqcym|udzkicpostępolla.
nie' Podkrcśla
przy tym' że świadomość
pełnionejprzez sumienieroli domagasię refleksji
teolrlgicznej.
oduołujqcejsię do Bożegoobjawienia.Wedługniegotakie odnicsienianadają
mora|ności
nowąjaliość.
wykaz,ujeteż.żedzięki niej człorł.iek
jest u. stanieodkqtać glębszy sensstawian}.ch
ptzez sicbie pytańo doblo i o zło.a więc o to, co należyczynić.aby
osiqgnąć
doskonałość.
identylikowaną
przezchrześcłan
z życiemwiecznYm.
w kontekstachprortadzonychana|iznad mora|nością
człowiekaks' dr hab. Zbignie*'
jest identyfikolvana
Wanatpodkreśla
równieżi to. żęmoralność
z racjonalnymskierowanicm
ludzkiegoczynu ku dobrurvjcgo pra\ł.dfie
oraz z dobrowolnymdążcniem
do poznanegorozumcmsamegodobm' Uważa.żęz takiegorozumowania\łYlastapotrzebaodwoły*'ania
się
do podstawowych
kategońińoralności'jakimi są dobro i wolność
oraz plawda.w swych
badaniachnajwięceju\łagipoś$ięca
prawdzje.Lau\\,a;.a.
i.e człowiekchce,jąodkrywaćprzy
pomocys\'ego rozumu'To 2 kolei pokaz-uje.
żenie rozumttł,orzypraudęo tym. co dobre.
a co zle. bo gdyby tak b}4o'to nie musiałbyjei szukać'opieraiqcsię na tych prfesłaŃach
twierdzi.Źc bcz podmiotowego
poszukiwaniapra\\,dytrudnomówić o obiektywnejocenie
mora|ności
ludfiich cą.nóu'' wynika to pżede\rsz]_stkinl
Ze świadomych
i wo|nychdziałań
czlowicka.Zwracauwagęteżi na to' sąone za|eŹne
od uybranegoprzedmiotu- materiiczynu ludzkiego.a takżcod zamierzonegocelu. intencjiokeślonegodfiałania.a w końcu od
okoliczności.
u jakic|rma ono miejsce.
Ks' dr hab' ZbignielvWanatw1'kazu:ę,
że.Źród|em
nowęiiakościnadawanejmoralności
czło\\'ieka.
klóm od$ołujesię do Bożegoobjawienia.5ąsakrament-v
Kościoła.
w}'iaśnia.
że

jęst sakamcntchŹtu. Podkręślapie.B,szymZ nich i tym samymnajważniejszym
żeumożliwia on odkrycie\łasnejegzystencji\ł'kontckście
\ł.idzenia
Bożego
człowieka.Z odkryciem
t'ymu,iąŻezaproszenieosoby do udziafuw czymśradykalnienow.virl.czego następst\ł.em
postaw)'mora|ne.Z kolei przywołując
rtinrrybyć określone
sakramentmałżeństwa
zwraca
uwagę.żct\\,olzyon podwa]inyżyciamałŻeńskiego.
którymi sąwolność
i prawda'W1,jaśnia.
że\\ańości
te umoŻIiwiają
odkryciepełnejprawdyo człowiekuzdolnymdo bezinteresowncgo daruz sicbiei do budolrarria
cFvilizacji miłości'
Srvąurvagęskupiaró\ł.nieŻ
na znaczenlu
dla ludzkicj moralności
sakmmcntówmałżeństwa
oraz pojednaniai pokuty-w kontekście
teologicznejrefleksjinadich znaczeniemdla rozwojużyciamoralnegowiele uwagJpośrtięca
równieżsakJamentowi
pokutyi pojednania.Eksponujezadanidoraz funkcjepełnioncprzy
jego udzielaniuprzcz spolviednika.
Nie w}'k|uczaprzy t)m znaczeniapozostałych
sakramentów d|a roz\łojuludzkiejmora|ności.
punkturviPrzyrt'olujcleż ważnąz chrześcijariskicgo
d7eniapra$dę.żeprzy udzie|aniukażdegoz sakramcntówKościolaz pomocąsłabęmu
człorviekowiprzychodziBóg. Podkreśla
również'że ich przyjęciestawiaprzed osobęwymóg
przyporządkou.ania
własnego
postępowaniu.
własnychczynów Bogu. dlategożeto on jest
najrt1ższ1'm
dobremi ostatecznym
ce|emludzkiegozycia.
Tak ukierunkortaną
problematykębadańnad moralnościq
ks. dI hab. Zbigniew Wanat
pżenosido praktycznego
życiaczłowieka.który biemiebądźczynnieuczcstniczyw dcbacie
dotyczącęjkwestiibioetycznyclri badannad tak zwanąklauzuląsumienia'lJważa'żeosobie
kierująccjsię zalówno rczumemjak i \\'ialqlatwiejprzychodzipodjęciewłaściwego
osądu
rnora|nego
nad prowadzon1'mi
przez przedstawicic|i
zaŃodów medyc,.nychbadaniaminad
ludzkimżyciem.UwaŹateż.Żeto od stanusumieniaw znacznejmieźczależysposóbobchodzeniasię z ludzkim życiemnieza|cŹnieod etapujego rozwoju'Poczynionew toku badań
obserwacjezainspirowały
go do poszukiwańnloż|i\łości
podjęciaprocesówformacjisumicpraco\vników
nia
slużbyzdrort'ia.Za istotnywarunekpowod7-enia
tegoprzedsięrrzięcia
urraŻadziałania
\ł}rastaiące
z dośrviadczcń
wolności.
szczęścia
i miłości'
]. Ksiqzkaprofesorska
ks' drahab'Zbigniewwanata
w autoreferacie
załqczonym
do dokumcntacjidotyczqccjpostępowania
w sprawicnadania tvtułunauko*.egoprofesoń ks. dr hab' Zbigńew Wanat przedstawiłinspiracje.które
skłoniłygo do podjęciabadannad potrzebąi przebiegiemformacjimoralnejpracowników
służby
zdrowia'W książceprofesorskiej
''Hipokratesi sumienie.Teologicznyaspektformacji
molalneipraco\ł'ników
służbyfdrowia.'omówiłteżzałożenia
merytorycznei metodologicz.
jaliie
ne.
przyjąłrł.prowadzonych
badaniach.
Ks. dr hab.Zbignierłwanat w badaniachnad moralnością
człorviekaijej znaczeniem
skupiłswą uwagęna moralności
badanbioetycznych.w ich intęrpretacji
i ętycaej occnic
odwołuicsię do nauczaniaKościoła
katolickiegooraz założeń
persona]izmu
cbrześciiańskiego. Zauważa.żcw teologicznejinte.pretacjimoralności
szczególneznaczenienależyprzypisy$ać sumięniucz|owieka-ponie\,\'aŻ
ono umożliwiawgl4d we własncżycieorau ct}.czną
ocenęzaistniałej
sytuacji.Tłumaczy'że aby mogłodo tego dojść.
koniecznejes starrianie
p}.tańo to. czemuprowadzonebadaniasłużą
czy też.jakie są ich cele.stoi teżna stanowisku.
żejeślisłuŻąone szukauiumctod i środkó\ł
chloniącychludzkie żyoiei umożliwiajqcych
leczenieczłowieka'czy tężpomagająw rozwiqzywaniupojawiającychsię nowyclrproble.
mórv u'obszarzebiomedycmym.to na|eżyim przyklasnąć'
Jeślijednak
realizująinnece|e.to
trzebap1taćo ich waność
morainą.swe stanowiskolrzasadniateŹi tym. żebadańz zakresu
biomedycynynic moŹnaprorvadzić
bez przekonania.
żeich Źródłęmi celemjest człowiek'
w ksi4żceprofesorskiejzwróciłuwagęna potrzebęteologicznegospojrzeńana k$'estie
mora|ności
człowieka.wyrażaprzy tym przekonanie.że człowiekowido ż;cia moralnego
n1ożenie \\.Tstarczyć
samaznajomość
zasadmoraln,vch.
UwaŹa.żenadtopotrzebujeon mo.

gd}z t}lko na tej drodzemożeodkryćabso|utną
wartość
nornr
l\\!ó\f nafun'tanscendentnej.
Za ilustracjęs\\ychpżekonańPosłuż}'ła
mu obsenł'acja.
z której\\ynika.żccho.
moraln}'ch.
służbyzdrowiauroczyście
ciażpraco\\.njc)'
składają
róż.neprzyfzeczenia.to jcdnak fakt ten
nic g\arantuje.Żesq onc przestrzegane'
Przekonanieto zadecydowało
o doborzcgłóu.n)'clr
pracownicy
adresatówswychosiągnięćbadawczych'Są nimi
służby
zdrowiai zawodówspo.
przede\ł'szystkim
ta grupa
krelvnionych.Za takim ich doboremprzemalviało
to. że\ł'łaśnie
profesjona|iznlu'
sPołecznym
rtynikającynr
posiadanej
wiedzy
i
cicsz.vdu4'm
zaufaniem
z
Zau\\aż}'ł
ró$nieŹ.żela grupaspolecznanajczęściej
moral.
stajeprzedislotnymid)'lemataml
mu. żespo.
n1nli zrviązan1'mi
z |udzkimżyciem.Znajomośc
tych uwaruŃowańuświadomila
lccfnośćta najbardzicipotrzebujepomocy umozli*'iającejll'łaściu.ą
ocenęmora|nąspralr
postawmoralnych'Kolejn1'm
dot1czqcychludzkiegoiycia izrviązanychz niq zajmo\\''an!.ch
argufuentem
za formacjąśrodorvisk
służbyZdroNiasą u.ystępujqce
ciąglenou.err1zwania
ct1cznc.
ktÓredorźnicmusZą
,/ostac
ro7wią7}\'anL.'
Dla ks' dra hab'ZbignicwaWanatawaŻnymkokiem \ł okeślaniuistol'Yformaciimoraljej przedmiotu'Tłumaczy.Żejest nim ludz.
jest określenie
pracortnikówsłużbyzdro\\'ia
nr"-i
rr'ar.
kic życie.które nie t}'lkotrzebapiclęgnorvać.
za absolutnqi nienaruszoną
aIeteżu$'a.zać
tość.
Uważa.żc wartościtej cenę należ!'za ws7elkącenę bronić na kaŻdymetapiei)cia
poc4nając od jego poczęciaaz po naturalnqśmierć'
człorr.ieka
Podkreśla.
żetakiegopodeji czJ.
ściado ludzkiegożyciadomagasię samJezuschociaib)'przczto, Żes$.oimisło\Ą'arni
- rt' wymiarzenatufalnymi rcligijn1'm obnami rt'skazvrvał
na konieczność
całościow.ego
chodzeniasię z nimi. To ostatnięspostrzężenie
uznajeza $.ażnedla formacjimoralnejprzede
wszystkimdlatego.żedostrfegaW nim możliwość
nadaniażyciunowejjakości.którąchrzejanic
nazylva.ią
życiemwiecznym(zmalt\\ychws1aniem).
ści
Ks. dr hab.Zbigniervwanat\ł}kazujctcż.żeprzywol1.rł'anie
rviaryw zmań\}chwstanje
n]ożcstaćsię kolejn}'me|ementem
formacjinroralnejpracox,nikórt.
służbyzdrorvia.W t1.m
rr.edfug
nanr1'śle.
niego.$.afnąfunkcjępełniświadomość
o nalviąznvanychrelacjiz Bogiem
oraz o ich znaczeniudla podejmowanych
rt'codzienn)'mżyciudecyzjii ltyborórr'.Tuierdzi.
żetrcściq
takiej fbrmacjiwinny być eĘvczneocenyludzkiegodziałaniai cgz'vstencji
odkr).
wanej\Y kontckście
przemianzachodzących
w postrzeganiu
fundamentówżyciamoralnego.
Bożegoprawa'
iak ró\\,'nicż
jcst dominrcjaznaDla zaproponowanego
modeluformacjimoralnejchaEkterystyczna
czeniaumiejętności
odróżnianiadobraod złaoraz popralvnegol-ormułowania
odnoszonvch
do rt'aności
|udzkiegoz1cia osqdówsumienia'Procesjego formaciirvinienmiećodniesienia
do Bożegoobjawieniachoćbydlatego.ic jcst onodalemBoga.Z t}'mprrckonaniemwska7ujc na osobęJezusaChrystusa'Ltóry zarórtno swymi słorr.ami.
jaLkleŹ c2ł'namiukazalistotę
jego
i zasady
funkcjonowania.
Ponadtow1raźnie
znaczeniepotencjału
i akt1'rlzaakcęntował
nościsamegośrodou'iska
medycznego.
które samomożepodejnrowac
znaczącedziałaniana
rzeczformaciictycznei'Procesyte połączył
koŹystaniaz osiągnięćwspóŁ
z możliwościami
'|-o
czesnychśrodkówpruckazu. \^'ieloaspęktowe
etycznąpracowni.
spojrzęniena 1bmrac.ję
ków służby
zdrowiapozwalauznać.Żew omawiancjpublikacjimamydo cz1'nieniaz szer.l.
kim opraconaniemzagadnienia.
Propoz!'cjęl.omraciimoralncjpraco$,nikó\\.
sluŻb}'zdrorviaks. dr hab.Zbilnie\ł'wanat
opierana chrzcścijańskiej
antropologii.Tłumaczy.żeona umożliwiaczlorviekortinajpelniejsze pofnaniesensuż}'cia.a takżedaje mu peu.ność.
ic prąviozwiąz}'$aniutrudn).chsprarr
je nauc7anic
z pomocąprzyclrodziBóg za pośrednictrtcm
i objaśniajqcego
srvegoob-jarł'ienia
Kościoła
katolickiego'W tym kontekście
nie dziwi. ż€ ważnymogniwen fbrmacji moralnej
pokutyi pojednaniaoraz Eucharystjj'Na1omiastskuteczność
sąsakamenty'w szczcgólności
takicjformacjirłarunkuje
wiarąw sakarnentalnq
obecność
Chrystusa.który udzielamocy do
pode.jmowania
moraln}'ch
decyzjidot}czącyc|r
ż!'ciaosobistcgoi zawodoucgo.

port1żs4'chspostrzeżeń
W podsumorvaniu
za istotneosiągnięcienaukou'eomawianej
rozpralr'r..prol.esorskicj..
ks. dra hab. Zbignie\\" wanata u\taiam włączeniemoralności
czlou.iekado procesóu'jcgointegalnegorozwoju.|nnez osiągnięćlączęze wskazanicmpooraz ro|i pelnionej
trzebyprzyjęciaokreślonej
antropologiill'arunkujqcej
rozrvój moralności
rr'tych procesachprzez sumienie-Za osiągnięciebadawczcurt'ażam
teżi to. żc kierującs\łc
badaniado okreś|onego
środowiska
wypracował
modelfolmacjimoralnejpracownikówsłuż.
inspiracji
by zdrowia.który przy rłprouadzeniu
drobnychkorcktlbrmalnychmozedostarczać
do jej podeimowania
także\ł'innychkręgachspołecznych'
obserwacjete pozwalaiąstwierteoret}czncreflekdzić.żeocellianapublikacjaw sposóbznaczqcyposzerzadotychczaso\\'e
sjelad fornaciąmoraln4'o ile dotądzaz\ryczajłqczonojąprzedcB'szystkimz wicdzą(eologicznąbqdŹpastora|ną.
to ks. dr hab.ZbigniewWanatwypracolrałmodelorazrvskazałIbrmy
icj prouadzenia.
-1. Pracadyrlakty
c:mo-organizacyjna
ks. drahab.ZbigniewWanata
Ks. dr hab' ZbigniervWarratnie ty|koprorladzizajęciadydaktyczneze sludentamii kienorujepisaniemprac dyplomolych. a|c tcżakty\Ą'nie
uczestnicz)'\\.plocesachkształcenia
jednegodoktora.a akfualńe spla$uje opiekęnaukouą
rtyclr kadr nar.rkortych'
Wypromort.ał
naddwomaotwartymiprzervodami
trzynaście
rozprau.dok.
doktorskimi.Ponadtorecenzował
(napisałdwie ręcenziL'llrrf
torskiclroraz ucfcstniczyłw trzechpżewodachhabiIitacyjnych
jednąopinię)'Jestteżorganizatolem
konferencjinauko\ł}clr.
kńjowych i międzynarodowych
,Ąktywnieuczestniczyrównieżrt' w},darzeniach
popularyzuiących
naukę(ToruńskiFesti\łal
Nauki i sztuki). cz) teżgłosiokolicznościowc
\q.kłady(Dni Papieskiew Toruniu).Jest
czlonkiemStowarzyszania
TeologówMoralistórv.w którym uczęstniczyw pracachKomisji
-'|.oruński
'|.owarzystwa
Rerviz1jnej.Należ)'teżdo Polskicgo
oraz
Teologicznego- oddzia|
(od
rv
slos'arzvszenianaukowegoBioethicistsin Central Europez siedzibą wiedniu
2010
przez to sto\raż)'szenicrca|izował
roku)' Poza dorocznymikonferencjami
organizorran}.mi
prz1jego wsparciuprojektbadart'c4'..l|ipokratesi sumienie'..współpracujeró\ł.nież
z Unitvers),tetem
śrv.Damazegou'Madrycie, gdziert roku 2018 kor4'stającz ProgramuErasmus
poprorvadził
serięwykładów.olrocem tego pob!.tubyłonawiqzaniekontaktównauko$-Tch
pomiędzykatedrąTeologiiMoralnejWydziałuTcologicznejtegożUniwersytetui kicrouaną
przezsiebiew WydzialcTcologicznymUMK katedrqTeologiiMoralneji Duchowości'
El.ektem tej rvspólpracyiest po\''''otany
na Wydziale TeologicznymUMK w Toruniuzespółbadawcz1''.Bible. Ilermeneuticsand Mora|ity.'(20l9). Jeszcze innymjego osiągnięcien.icst
(odroku 2013).
udziałrv pracachRadyNaukovej rocznika.'Pcrspectiva'.
(od roku 2012-)jest czlonkicn Komisii occ.
Ks. dr Zbigniclt'Wanatod drtóch kadenc,ji
niająccjUMK. W roku 2012fostałpowolywanydo Wydziałoivej
Rady ds' D1'daktykii Efektów Ksztalceniaoraz do W1'działo*ej
Rad1 ds. JakościKształceniau. Wydzia|e1.cologiczsludiumw zakresie
n}'m.w roku akademickim20l6/20l7 byłkierolvnikicmpodyplomou'cgo
bioetykina wydfiale TeologicznymUMK. a od roku 20l7jest kierosnikiemkatedĄ.Tcologii Moralncji Duchoności.
ks. dra hab. ZbiTę u'ielorvymiarorvą
działalność
naukowo.dydaktyczno-organizac/ną
gniewaWanatadoccnit}'}ł'ładze
Uni\\ęn)tetu'Za działalność
na tzecz IJczc|niotrzymałna.
grodyRcktoral]MK: III stopnia,dwa wyróŻnieniaza osiągnięcia
uzyskanew dziedzinienau(rok 2012 i 2014)oraz,w.vróżnienie
kowo-badawczej
za osiqgnięciauzyskancw dziedzinie
naukowo-badawczej
i organizacyjnej
w roku 2017.
5. Wkładw rozwój badańnaukort'ych
ks. drahab.Zbigńew Wanata
jest moralnefuŃcjonowanjeczłowiePrzedmiotembadanks. dr' hab.ZbigniewaWana1a
ka rr.codzicnnoścj.
W swejrcflcksji naukowcjnad moralnością
lvykazalsię dużąunliejętno.

ściąrozgraniczenia
wlaściwych
kompetencji.
WiąŹeje z poznaniemczerpanymz poszukiwalt
pra\'.'d),
pŹez |udzkirozumorazjej poznanicczerp,dne
z wiary' Biorąc pod uwagęuwalunkovania społeczno-ku|turo\łe
ludzkich zacho*ań podejmujepróby teologicznegoopisania
ich u,ażności.
W srłym opisie skupia się na formacjiczłolvicka,to zrracz}na dzialaniach
umoŹliwiając}ch
nabyciezdo]ności
do stałegopodejmo\ł'ania
\łysiłkuzmienianiasiebic na
lepsze(chodzio węwllętŻnejego llnkcionowanie)oraz o |unkcjonowanie
w Źyciu społecznym (chodzio Zewnętrznc
funkcjonowanie)
wskafał
na ka7dymetapieżycja.
teżpodstawy
tak rozumianejformacji.widfi je w przjętych: antropo|ogiioraz świeciewaności.
oba te
lilar)' uwafa za fundamentprocesówformacjimoralnej.Z\Ą'raca
ló$nież uwagęna to. żejej
jesl kierowaniesię sumieniemw codziennympostępowaniu
widocznynrw}.razem
człorvicka.
Wobectakiegorozumieniaformacjinie dziwi' że1akwielc uwagipoświęca
istoty
objaśnianiu
jego
sumieniaorau
funkcjonolvaniu
w Iudzkimżvciu.
Kolejnym osiągnięciem
badawczymks. dra hab. Zbigniewawanatajest rłJ'pracotlanie
rl. miaręcałościowej
koncepcjiformacjimoralnejze szczególnymuwzględnieniem
pracownikórł' szeroko rozumianejsłużbyzdrowia' Rzecz}.\^,'is1ość
tę stala się poznaó iopisać
7 pęrspekty\ły
jak teżteo|ogicmego.Wyprotadzaneprzez
zalólvl]o myślcniaracjonalnego
niego wnioski tybiegajq dalekopoza teologiczneobjaśnianic
rzeczywistości
zv'ciaspolecz-lakie
nego'
łączenieobu kategońipoznanianadajenorvąjakośćprortadzon1mbadaniom.
Wychodzącz zatoi!ęnia.
żekażdyczłowięk- na swój sposób kierujcsię sumienicm'podkrcś|a.
żezmieńającesię warunkiżycia.Uszczegóławiając
wskazujena pojawiające
sięprzed
pracounikamisłużby
zdrowianouc rtyz.rł'ania.
a w konsekwencji*ystawiajqich sumicniana
szczególnąpróbę.Te s)tuacjedomagają
się wsparciad|atej grupyzawodowej'
Analiza przedłożonego
do oceny dorobkunaukortegoukazujewraz|iwość
ks. dra Zbignie\ł'a
Wanatana alitualneproblemyzrtiŁane z lozumieniemmoralności
i odnoszcniem
-jej
do zagadnieńbioetycznych.
Zagadnieniate badaw kontekście
szerokorozumianejproblemat}'ki\raftości
ludzkicgoąvciapoczynającod poczęciaażdojego naturalnejśmierci.
w s\łJch
publikacjapodkeśla.ie zaró\łnoctykajak tcż bioetykakryją rł sobie wiele różnorodnych
nurtówmyślo\ł}ch.
które są walunkowanekoncepcjamiantropologicznymi.
różnymizasadami i sposobamiargumentowania.
W jego rozumieniutakięjargumentacjidostarc,.a
ró\\.nież
jest wskaz-1.wanie
tcologia.Jej \^]aściwością
jedność
na
osoby.dzięki którejmożliwejcstpostrzeganicjcj jako całości.
To z kolei sprawia'i żę ludzki roz,umijego wo|a łącząsię z
wszystkimiu'ładzami- cielesnymii zmysłowymi.Na tych założeniach
podcjmujerównież
refleksjęnadwspółczesnymi
zagadnieniami
bioetycznymi.
Pcłnywykaz pub|ikacji.w których
podejmujete zagadnienia
znajdziemyw autoref'eracic
Kandydata.
Rozumicjącpotrzebęwspomagania
tych.którzy borykająsię z dylematamimora|nymi.
ks.
dr hab' ZbigniervWanatproponujepodjęcieformacjimoralnej'Wprawdzieodnosiją do pra.
cowników służb)'
zdrowia'ale przy wprowadzeniu
drobnychkolektw prfedłożonyńrt1odelu
nrożeon równieŹsłużyć
pomocąszersz1łnkręgomspołecznym.
Szacunękbudzi teżsposób
dzieleniasię srrymi osiągnięciamibadawczymi.a takżerespekt\ł.obecosiągnięćinnychbadaczy.Ks. dr hab.Zbigniex.wanatma teżświadomość
tego.żeprowadzoneprzez siebiebadanianaukowenie sąwyłączną
ijedynąreceptąrozwiązującq
moralneproblemyludzi.
ó. Wnioski
osiqgnięcia naukowe ks. dra hab. Zbignic\,! wanata uważamza portażn1u'ktad
w dorobekpolskiej myśliteo|ogiczneji społecznej'W moim odczuciuwykazałsię duŹymi
kompetencjami
warsztatowymi.
pasjąbadawcząoraz męrytorycznymrozwiąf)t\anicm sta.
Ńianych problemów.Jestemprzekonany.żewyniki prowadzonych
pżez niegobadańottł'ierająnorteperspektyw1'
ogląduŹyciaspołecznego,
u'którym szczególnegowsparciaoczekują
środowiska
naz\ł'ane
służby
fdrowia'''Uważamń\a'nież'żeocenianydorobek
..pracownikami

naukowy posiada znamiona inteldyscyplinarności.Może on służyćnie tylko środowiskom
wierzącychpracorłnikówshżby zdrowia"ale teżi qm' kórzy nie identńkują się z chrześci.
jaństw€m.
Biorąc pod uwagę całoksztahosiągnięćbadawczych oraz dydaktyczrro-organizacyjnych
ks. dra hab. Zbigniew wanata stwierdzarn,żepo uzyskaniu stopnianaŃowego doktorahabilitowanegowniósł znaczuy wklad w rozwój polskiej myśliteologiczno.społęcmej.Uważam'
że oceniany dorobek naukowy spetnia wszystkie w1maganią jakie stawia się kandydatom
ubiegającymsię o uzyskanie t}tułunaukowegoprofesora,o których mowa w Ustawie o tyfule
naukowym i stopniachnaukowych r dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tltule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Waz z uzupęłnieniamizawartymi
w Ustawiez dnia 27 |ipca2005r., Prawoo szkolnictwiewyŹszymorazjej nowęlizacjąz dnia
18marca201I r.
wobec powyzszego skladam wniosek do Rady Wy<lziałuTeologicznego Uniwersyetu
Mikołaja Kopemika w Toruniu o podjęciekolejnych koków umoż|iwiającychnadanieks. dr.
hab' Zbigniewowi waDatowi tytułunaukowegoprofesora.

Klaków' 08.12.20i9 r.

