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oCENA cAŁoKszTAŁTU DoRoBKU NAUKowEGo
KS. DR. HAB. ZBIGNIEWA WANATA, PROF. UMK W TORUNIU,
w ZwIĄzKU Z PoSTĘPoWANIEM w SPRAWIE NADANIA
TYTUŁU PRoFEsoRA NAUK TEoLoGIczNYcH
Ks. dr hab. Zbigniew wanat plzeplowadziłw 20|2 r. na Wydziale
Teologicznym Uniwers)Ąetu Mikołaja Kopemika w Toruniu przewód
habilitacyjnyz teologii. od tego czasu na tyle pomnożyłswój dorobek
naukowo.badawczy, odznaczył Się w zakresię organizacji \cLa
uniwersyteckiego
i wniósłwkładw rozwój kadr naukowych,żeRada Wydziału
TeologicznegoUMK wszczęław dniu 24 kwietnia 2019 r. procesw sprawie
nadaniaks. dr. hab. Z. wanatowi tytułprofesoranauk teologicmych.Jako
recenzentpowołany przez centralnąKomisję do Spraw Stopni i Tytułóww
postępowaniuo nadaniatytułu,przedstawiamrecenzjędorobku naŃowego,
która obejmuje: ocenępohabilitacyjnychpublikacji naukowychi monografii
profesorskiejoraz opinię o osiągnięciachorganizacyjnychi pracachna rzecz
rozwojukadrynaukowej.
1. Ocena autorskich arĘkulów naukowychw czasopismach
krajowych i zagranicznych
Racjąusprawiedliwiającą
postawieniena pierwszymmiejscutejrecenzji
pohabilitacyjnychaĄkutów naukowych jest ich mery,torycznyzwiązek
ZarównoZ tematykąpracyhabilitacyjnej'jak i z monografiąprofesorską
ks. Z.
Wanata. Wskazują one we wszystkich trzech obszarach tematycznych
moralnego,
[problematyka sumienia, sakmmentalny wymiar życia
zagadnieniabioetyczne]nie tylko na przemyślany
i konsekwentny rozwój
drogi naukowejProfesoraUMK' alę skupiająsię wokółjednegoz istotnych
problemówbadawczychzarówno polskiej teologii moralnejostatniegowieku,
jak ipolskiej humanistykiinauk społecznych.
Problememtym jest sumienię,badaneprzez ks. Wanata nie tylko w
poszczególnych pracach promocyjnych ldoktorskiej, habilitacyjnej i
profesorskiej], a|e takŻeuwzględnianew dydaktycei pracy duszpasterskiej.
jedenz najważniejszych,
W kwestii sumieniaks. Wanatsfuszniedostrzegł
choć
zaniedbanych, problemów moralnych współczesnejkultury. Dlatego
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konsekwentnie,
począwszyod doldoratu, w sposób metodycznyodkrywa
kontekst historycfny, antropologiczny, religijny i społeczny polskiej
synejdezjologii.Czyni to wprawdzie w ramach teologiimoralnej,ale poprzez
jej kontakt z myślą Jana PawłaII na temat sumienia oraz zwiękami z
klasycmą fi|ozofią otwiera horyzontybadawcze,które mogąi powinnybyć
podjęte
w wspołczesnej
obroniesumienia.
Dobrymwstępemdo takiejpracyjest skrupulatnieanalizowanaprzez ks.
wanata samoĘtyczna myślpolskich teologów. Charakterystycznejest
bowiem to, że w polskiej teologii moralnej prawie wszystkim, zwłaszcza
podręcznikowym ujęciom sumienia, towaruyszy krytyczna narracja
koleżeńska.
ograniczasię ona _ poza zauważonymi
brakami_ do posfulatów,
które na razie nie doczekatysię realizacjiw postaciwspołczesnychkoncepcji
sumienia.
Profesor(IMK wykorzystuje zwłaszczadwie oceny dorobku polskich
moralistów w kwestii sumienia.Pierwszy przedstawia J. Wichrowicz w
artykule określenicł sumienia w ostątnich publikacjach [,'Collectanea
Theologica,''1982r.] . Krytykuje tam Stępniaza jednostronnebiblijneujęcie
sumienia' olejnika za ogólnikowość, autorów podręcznikapod red.
Smoleńskiego za mało Ętycme podejściedo
sfer psychicznych w
działalności
sumienia.Takżeks. Rosik, autor}.tet
w dziedziniesumieniapo
drugiej wojnie światowej,poddany zostaje Ętyce za małą precyzję w
okeślaniusumienia.Nie zaspokajająwymogów Wichrowiczaujęciasumienia
p|ezęntowanepIzez
T' Stycznia, S. witka, J. A. K'loczowskiego, s.
Kaczmarka.
Większą uwagę zdaje się przywięywać ks. wanat do postulatów
zawartychw artykuleB. Inlendera'opublikowanyml0 lat pózniej i z tej racji
obejmującymszersząpanoramęstanowisk.Sympatię Wanatabudzi nie tylko
przez Inlenderapoz}.t}nvów
dostlzeżenie
w konkletnych ujęciachsumienia,ale
przede wszystkim próby odejścia
od tradycyjnychschematów,uwzględnianie
uwarunkowańpsychologicznychw fuŃcjonowaniu sumienia, zwracanie
_
uwagi na kontekstbiblijny, antropologicznyi _ co może najważniejsze
inspiracjeSoboruWatykanskiego
Ii.
Z perspektywymetodologicznejks. wanat zrvraca szczególnąuwagę
na antlopologiczno-teologiczne podstawy sumienia, autonomię i
rolę
czynników wolitywnychw działalności
sumieniaorazproblemmaksymalizacj
i
dobra i wzrosfu miłościw czynach inspirowanych sumieniem. warto
podkreślić'
że czyni tak nie ty|ez pozycjt opracowanejprzez siebiekoncepcji
sumienia, ile z koniecmości obrony podstawowychwartości ludzkich,
przed czym nie może uchylićsię teologiamoralna.
Jeślido tego dodamy,ze na tej drodze wspierasię naukąSoboru
WatykańskiegoII oraz przemyśleniami
Jana PawłaII, zawartymizwłaszczaw
Veritatis splendor' to w pełni trzeba docenić wysiłki zawarte w takich
aĄku'łach jak: Profetyczny wymiar sprzeciwu sumienia fTeo|ogtai Moralność

(20|3)], Sunienie jako przymiot intelektuczy nakazpochodzącyod Boga [art.w
pracy zbiorowej: Humąnizm chrześcijańskiw medycynie,pod red. G.
_ kilka uwag o źródłclch
Swiąteckiej(2016)]' Problem sumienic.t
teoloqicznej
refleksji nad rozpoznaniem dobra i złą. zawarwm w pracy zbiorowej:
Pruestrzeń sumienią w Ąciu publicznyn' Materialy
sesji naukowej
zorganizowanejw Toruniu w dnictch18-19 listopada 2016 r, pod. red. R.
Wiśniewskiego
[20l7].
oceniając te artykuły,trzebapodkreślićzarówno precyzyjną metodę
argumentacji
w kwestiachsumienia,jak i niezłomnąwiemość
idei sulnienia,
która dzisiaj na skutek zapoznania antropo|ogiiadekwatnejnie znajduje
godnych siebie oblońców w etyce świeckiej.Wystarczy przyponnieć, co
mówi|i o sumieniu wielcy mistrzowiepodejrzliwości[Marks, Nietzsche i
Freud], aby
docenić odwagę takich teo|ogówjak ks. Z. wanat, który
konsekwentnie
broni adekwatnejsynejdezjologii.
Nawet za cenę krytyki przez
współczesnychpsychologów i socjologów, koniecznośćoblony plawdy
jest godnadocenienia.
moralnej'potwierdzonej
Bołm Autorytetem,
jest
Owocem takiej strategii
bardziej rozbudowana argumentacja
biblijnaniż antlopo]ogiczno-etyczna
w publikacjachpohabilitacyjnych
ks. Z.
wanata. w ten sposób rozstrzyga on spór między etyką wiary i autonomii
mola|nejna korzyść etyki wiary. Nawet tak podstawowę antropologicznie
cechy osoby, jak rozumnośći wolność,ujmowaneprzez zwolenników
autonomiimoralnejw perspekty.wie
racjonalistycznej,
w pracachks. Wanata
przybierają
zdecydowanie
teoIogiczny
wymiar.
jawi się pytanie, czy dzieje się tak na skutek
w tym kontekście
nasilającejsię decĘstianizacji kultury i sekularyzmu, czy z powodu
trudnościw adekwatnymujęciu naturyosoby ludzkiej.W drugimprzypadku
należałoby
uwzględnicuwarunkowaniapsychologiczno-biologiczno-społeczne
osoby ludzkiej oraz dostrzecjej wymiar ontologicmo-religijny.Ks. Wanat
zdecydowanieopowiadasię za tym' że tylko Bóg, który samjest Dobrem
możeodpowiedzieć
na pytanieo dobro.
jest widoczna na
Ta strategiaargumentacyjna
dwu następnych
pohabilitacyjnychpolach badawczychks. Wanata:sakamentalnym\łrymiarze
życia moralnegoi owocachżyciamoralnego- czyli świętości.
Sakramentalny
wymiar życia moralnegojest odsłanianyszczególrię w odniesieniudo dwu
sakramentów;pokuty i chrztu. Pierwszy jest szczegóIniebliski posłudze
spowiedniczejksiędzaWanatai seminaryjnymwykładomze spowiednictwa.
Drugi wynika z zaangażowaniaduszpastersko-teo|ogicmego Księdza
Profesoraw realizacjęprogramuduszpasterskiego
Kościoław Polsce.
Oceniając poz}tywnie publikacje na te tematy,trzeba podkreślić
wagę i znaczeniepraxis kapłańskiejw refleksji naukowejnad moralnością
saknmentalną Spełnianiepostugispowiedniczej daje teologowimoraliście
możliwośćwglądu w egzystencjalnedoświadczenie
takich ploblemów jak
grzech, współczesnyzanik jęgo poczucia, nawrócenie' sakramentalna
łaska

uczyŃowa, nie mówiąc o pięciu warunkachsakamentu pokuty. Ksiądz Wanat
przy opisach
w sposób twórczy, choć z na|eż'Ąą dyskrecją włalściwą
doświadczęnie
doświadczeń
spowiedniczych, wykorzystuje swoje
sakramentalno-duszpasterskie.
W jego polu znajduje się nie tylko praktyczne
podejście do sumienia frachunek sumienia przed spowiedzią], ale i
doświadczeniesakramentalnejmiłościpotężniejsze1
niżlgrzech [por. aĄkuł z
2006 r.: Kapłan spowiednik - sługa miłościpotężniejszejniżgłzech].
Po habilitacji ks' wanat dopełnia swój namysł nad
mocĄ
sakamenta|negonawrócenia w myślidwu ostatnichpapieży:Benedykta X\ł i
Franciszka. U Benedykta docenia troskę o kapłanów jako sząfcltzy sakrąmentu
mąłżeńshya[por. ,,Studia Theologica Varsaviensia'' 2016, nr 2' s. 31-57]'
natomiast od papieża Franciszka zapoŻyczapo1ęcie rałolucji czułościw
odniesieniudo księżyspowiedników.
Spowiednicza
rewolucja czułości polega,łabyna naśladowaniu
jaki
sposobu w
Bóg, pełenmiłosierdzia, odnosi się do grzesznego człowieka.
Ks. wanat zebrał nie ty]ko liczne wypowiedzi Franciszka na temat księży
wyjątkowo konkretnie pokazał na czym polega
spowiedników, ale

jest ona naśladowaniem
wzoru Boga Ojca
Chrystusowapostawa czu,łości;
jako
przez Jezusa, JeśliJezus
Dobry Pasterzma staćsię wzorem czułości
kapłanskiejw konfesjonale,to kaplańska uważnoścmusi iść w parze z
miłością
konfesjonał
nie może staćsię narzędziemtortul. Ks. wanat z dużą
wnikliwościąodkrywa w myśliFranciszka całągamę pozytywnych cech
spowiedniczych,sfusznie dostrzegającw nich szansęna odnowępraktyki
spowiedniczej,
a ptzezIo przezryciężenieĘzysu spowiedzisakramentalnej.
2. Ocena monografii profesorskiej
Monografiaprofesorska poświęconateologicznymaspektomformacji
moralnej pracowników słuŹbyzdrowla |Hipokratesi sumienie' Teologiczne
aspehy formacji moralnej pracowników służbyzdrowia, beruardinum,Pelplin
20I9, ss. 373], jest owocem długoletniego,
równo|egłego
zainteresowania
dwoma zagadnieniami:sumieniemi etyką służbmedycmych.Co prawda
znaczącepublikacjeksiążkowe,
dającepodstawydo kolejnych Szczebliawansu
naukowego,poświęconezostablsumieniu,to jednak w dorobku naukowym
ProfesoraUMK, zarówno przed habi|itacjąjak i po niej mozemy znależć
znacząceoplacowaniapoświęcone
bioetycekatolickiej.PowstawaĘ one na
ogół z okaz1i okrągĘchrocznic powstaniaważnych dokumentów Urzędu
NauczycielskiegoKościoła'
którympoświęcano
takżesympozjanaukowe.
Ten rodzaj upamiętnianiama tę dobrą stronę,żezwykle mobilizuje
prelegentówdo kytycznej analizy konteksfuhistorycznego,stawiaprzednimi
wyzwaniazwiązanez rozwojemmedycyny,zsttuszado szukania odpowiedzi
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na kł{ykę ze strony bioetyków laickich. Taki charakter ma również
redagowana przez ks. wanata placa zbiorowa: Dar źycia. W 25. rocznicę
publikacji instrukcji <Donum vitąe>, I|'ydawnicnvo Naukolve UMK, Toruń
20] 2, ss, 262, Autor zaprosiłdo współpracy wybitnych teologów moralistów,
którzy aktualizują bioetyczną refleksję kato|icką w szeroko pojętym polu
prokreacji.
Ten sam walor mają artykułyz dziedziny bioerycznej pisane przez Z'
Wanata po habilitacji. Poświęconeone zostały prok:reacji[Dar Ącia ludzkiego
cud milości Bożej czy cud bionedycyny? (artykuł opublikovąny we
wspomnianej wyżej rocznicowej praql zbiorowej pod redakcją ąutorą),
odpowiedzialnemu rodzicielstwu [Odpowiedzialne rodzicielstwo w dobie
absolutyzowania
wolności' w.. Rodziną sercem cywilizacji nitoścL ||/
dwudziestą rocznice publikacji <Listu do rodzin> św.Jąn<lPąwłą II, red. Z.
ł/'ąnąt,I. Werbiński, Toruń 20!4' s. 67.86], problematyce śmiercii umierania
[Problematyka śmierci i umierąnią w Nowej Kclrcie Prącowników Służby
Zdrowią, w: Etycme, medyczne i prawne dylemaĘ wokot śmierciuózgu, red. |ł.
Sinkiewicz, R. Grctbowski, Dom llydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2017, s.

27-461.
W tym kontekście
oceniana monognfiaprofesorska
kS. Z. Wanata,

będąc owocem dyscypltnyrozumu w kwestiach bioetycznych,jęst także
świadectwemuczciwości
serca ^Utora.Sumienie spotykasię tu z żarliwą
obroną Ącia ludzkiego,pojętegood poczęciado naturalnejśmierci.
Niemałe
znaczenie ma także praktyka spowiedntcza,gdzie dylematy bioeĘczne
konfrontowane
są z prawdąo ludzkim sumieniuijego prawościąW istocie
mamy do czynieniaz wyraźnie postulowanymprzez Franclszka_ jeś|i nie
pierwszeństwem
praktyki przed teorią_ to na pewnorównoległąi wzajemną
inspiracjąpraktykispołeczno.indyrvidualnej
i refleksji teoretycznej.
Owocem tej inspiracji jest monografiaprofesorskaze wszech miar
oryginalna,przydatnaduszpastersko,metodyczniekonsekwentna
i precyzyjnie
ujmująca najbardziejdyskutowanekwestie deontologiczne.Wydaje się' że
stałosię tak, ponieważAutor zdecydował
się skonfrontować
dwa typy refleksji:
deontologicmąi pastoralną'Pozwoliłomu to ująćholistyczniechrześcijańską
kategoliępowołalia,którą zwykle stosujesię do pracownikówsfużbyzdrowia.
Jeślidodamy' Ze popŻez połączenieobu wspomnianychtypów refleksji
dochodzi do skonfrontowaniatakiej zdolnościjak sumieniez podstawową
wańością irycia, to' zyskuje na tym Zarówno bioetykakato|icka,jak i
samoświadomość
oraz formacjaduszpasterska
ludzi medycyny.
Taki cel mógł zostać osiągniętydzięki tak samo prostemu'jak i
skutecmemu zabiegowikonstruującemu
plan pracy.Najogólniej ujmując da
się go opisaćjako poszukiwanieodpowiedziduszpasterskich
na wynikającąze
współczesnegokryzysu mora|negoteoretycznąi praktyczną bezradnośc
dzisiejszychnastępcówHipokratesa(por. roz' I)' Wyzwania wynikającez tej
bezradności
zostają skonfrontowane najpierw z typowo chrześcijańskim,

bardzomądrzepogłębionym
biblijnie i trynitamie'pojęciemsumienia(por.roz.
1/,/,jak i podstawowymi wartościami
życia ludzkiego(narodziny, choroba,
cierpieniei śmierć
[por' roz. III]. lJkonkretnione chrześcijańskosposoby
odpowiedzina wyzwania znajdujemyw dwu ostatnichrozdziałachrozprawy
profesorskiejks. Z. Wanata, poświęconym eklezjalno-sakamentalnym
metodom formac1i(por' roz. IV) oraz wybranym środkomi sposobomformacji
moralnej,które _ wedfugAutora nie pozwalają zwątpić w zr,vycięstwo
cywilizacji izycta(por. roz. V).
Taka drogametodologicznapozwala nie tylko konfrontowaćteorię z
praktyką ale nadzwyczajskutecznieodsłaniaodpowiadającewyzwaniom
naszych czasów tradycyjneelementymoralnościchrześcijańskiej.
Przykłady
skutecznegowydobytvaniaprawdyz doświadczenia
społecznego
majdujemyw
rozdzia|epierwszym,gdzie współczesneuwarunkowania |ormacji moralnej
Zostająpokazanew najbardziejbolesnych miejscachtej formacji,mianowicie
w rodzinie' szkole i wspóInocie religijnej,Jeślido tego dodamy- co prawda
plakatowoujętą- ale przecieźz
mającą realny wpływna formacjęmoralną
polską

transformację

ustrojową

to

poszukiwanie

odpowiedzi

duszpasterskich staje się
wyjątkowo konkretne. Bardzo szczęśliwie
perspekty.wa
ta zostaje poszerzonao mechanizmykryzysu kulturowegow
Europie w postaci myś|enia
postmodemistycznego
i sekularnego.
Pozytyrvny owoc refleksji ks. Wanata przynosi rozdziat II, w którym
Autor ukazuje bogactwobiblijnego doświadczenia
sumieniaijego maczenię
dla |ormacji moralnej.Tylko na pierwszyrzut oka mogłobysię wydawać,ze
ocieramysię tu o biblicyzm,który nie możebyć przekonującyw dyskusjize
współczesnymi zwolennikamic1tvilizacji śmierci.Ks. Wanat przekonująco
wykazuje fałsz takiego twierdzenia. Zwłaszcza tr}.nitamaperspektywa
formacjisumieniaodnajdujeswój blask w czasach,gdzie racjonalnydyskurso
sumieniuprawiezanikł,co trzebaprzypomniećzwolennikomautonomiiwiary'
Wierzyli oni, że oparcie chrześcijańskiejargumentacji etycznejtylko na
rozumie zapewni jej moi|iwość dia|ogu z ludźmi niewierzącymi.W
konsekwencjiokazałosię,że- po pierwsze- niewierzącynie sązainteresowani
nasząpostawadialogowo-racjona|ną
a_podrugie. samistracilizaufaniedo
rozumowej algumentacji etycznej, zadowalając się postmodemistyczną
dowolnością
i nieokeślonością
sumienia.Dlatego bardzopoątywnie należy
ocenić przypomnianeprzez ks. Z. Wanata biblijne opracowaniemoralności
biblijnej w ujęciu ks. J. Nagófnego,w któĘ doszłado głosu trynitama
interpretacja
sumieniajakoświadka,
stróżai sędziego.
odsłanianiembogatychi skutecznychchrześcijańskich
metod i środków
formacji sumienia pracownikówsłużbyzdrowia zajmujesię kS. wanat w
ostatnichdwóch rozdziałachswojejrozprawy.Jestich tak dużo,że stlą rueczy
Autorowi nie starczaczasu i sił, aby pogłębićte z nich, które najbardziej
skutecznie odpowiadają na
współczesnykryzys etosu medycznego.
Interesujące są uwagi poświęconewzolcom osobowym [Jezus,Maryja,
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w formacjimoralnejpracowników słuŹbyzdrowia,niewykorzystanemu
święci]
potencjałowikatolików świeckichczy wreszcie szansom jakie niosą
współczesneśrodkispo,łecznego
przekazu'
lch skorelowaniez przedstawionymiw poprzednichrozdzi,ałach
pracy
wyzwaniamimoralnymi,a przede wszystkimpowiązaniez treściami
formacji
moralnej sumienia wymaga,łoby
nowego projektu badawczego,w którym
metody formacji byĘby oddzielone od środków, podstauy nadziei
skorelowanez bib|ijno-sakramentalnym
w)rmiaremsumienia,a rola świeckich
w perspektywieudziałuświeckich
odczy.tana
w funkcjikapłańskiej,
kró|ewskiej
i prorockiejChrystusa. Możnaiwić nadzieję'ż:e znajdziesię następcaks.
Wanata,który podejmiezainicjowaneprzezniegodzieło.
3, Praca organizacyjnai promowaniekadry naukowej
Niezalężnieod nieustającejaktywnościduszpasterskiej,która jest
zarówno
realizacją powołania kapłńskiego, jak i zyznym polem
doświadczeniadla etyka chrześcijańskiego,
ks. Z. Wanat jest skutecmym
promotoremnowej kadry naukoweji gorliwym pracownikiemna poziomie
Uniwers}tetu Mikołaja Kopernika oraz.Wydziatu
Teologicznego.Po
uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego uczestniczył w trzech
postępowaniach
habilitacyjnych, za każdymrazem przygotowującrecenzje
dorobkunaukowegoi rozpraw naukowych.
zdĘył teŻ przygotować recenzje trzynastu doktoratów. W roku
akademickim?016l|7 byłkierownikiempodyplomowegostudiumw zakesie
bioetyki na Wydziale TeologicznymUMK, a od roku 2017 kieruje Katedrą
Teologii Moralnej i Duchowości. Prowadzącseminariumdoktorancko_
magisterskie, jest promotoremjednego obronionego doktoratu oraz
promotoremdwóch otwartychprzewodów doktorskich.Na jego seminarium
powstałoprawie trzydzieści
prac magisterskichoraz ponaddwadzieścia
prac
licencjackich.
Ks. dr hab. Z. wanat jęst poszukiwanympre|egentempodczas
sympozjów organizowanychzar6wnoprzez teologówjak i przedstawicie|i
innych dziedzin nauki. Jako byĘ przewodniczącyStowarzyszeniaTeologów
Moralistów od wielu lat obserwuję aktywną działalność
prelegenckąks.
wanata wśródpolskich teo|ogów.Z właściwym
sobie spokojem,kulturąi
taktemks' wanat poza wygłaszaniem
referatów, bierze udziałw dyskusjach,
grupach roboczych, a także jest niezwykle otwarty na działalność
organizacyjnąStowarzyszen
ia.
Pośród innych towarzystw i gremiów naukowych, na których
występowałw ostatnich latach ks wanat są: Gdtlńskie Spotkania z Eryką
Lekarską
CoIloquia Torunensicl' Spotkania Formacyjne Prowincji św.

Franciszkl. Regulamiekomentujenauczaniemoralne papieży,Zabieraglos na
tematekologii,towarzyszeniaduszpasterskiego
osobomżyjącymw zwirykach
niesakramentalnych,
prowadziwykładydla norweskiejpolonii i głosi referat
na MiędzynarodowejKonferencjiNaukowejnt. ,,In Serachof the truth.From
Nicolas Copemicusto BenedictXV[.
Wszystko to nie przeszkadza Profesorowi UMK w zaangaŻowan|u
organizacyjnym
na poziomieUniwęrs}tetui Wydziału.W 2Ol6 r. był wraz z
ks. dr. hab. S. Suwińskim kierownikiem naukowym międzynarodowej
_
konferencjinaukowejz okazjl 1050rocznicy ChrŹu Po|ski [Chrzestświęty
dar i wyzwaniel.Od kilkunastulat na Wydziale TeologicznymUMK ks.
Wanat pełni funkcję koordynatoraToruńskiego FestiwaluNauki i Sauki.
Bierze udział w pracach Wydziałowej Rady ds. DydakĘki i Efektów
Kszta,łcenia
na Wydziale Teologiczrym UMK a w latach20t2-2016był w
składzie Komisji oceniającej UMK na czas trwania kadencji organów
kofegialnych12012-20| 61.
Poza przynależnością
do Stowarzyszenia
Teologów Moralistów' jest
członkiem PolskiegoTowazystwa Teo|ogicznego,
oddziafuToruńskiegooraz
członkiemBioethicists In Central Europe z siedzibą w ||'iedniu. W ramach
tegoStowarzyszeniamiałmożliwość
pob}tunaukowegow Wiedniuw ramach
realizacji projektubadawczegoHĘokrates i sumienie. W ramachprogramu
Erasmusabra'łz kolei udziałw wykładachna Uniwers}tecieKościelnymśw.
Damazegow Madrycie. Ta działalność
z jednej stronypozwalaks. wanatowi
zaprezentować
za granicą dorobekpolskiej teologii moralnej,z drugiej zaś
owocuje poszerzeniemjego horyzontów naukowych oraz nawiąz1.waniem
współpracy toruńskichteologów z kolegami zagranlcznymi.
4. Wniosekkońcowv
l. W świetle przedstawionegodorobku naukowego, wkładu w
promowaniekadr naukowychi aktywności
organizacyjno- naukowe.j,ks. dr
hab' Z' Wanat,pro| UMK, po habilitacji(2012)w |>atd,zo
znaczący sposób
pomnozyłswój dorobeknaukowy.
2' Iednoznaczniepozytywną cechą tego dorobku jęst
twórcze
wy korzystanie
wyników poprzednich projektów badawczych'
skoncentrowanych
wokół problematykisumieniaw polskiejteologiimoralnej.
3. Ks. dr hab.jest jednym Z niekwestionowanych
znawców historycznej
hermeneutyki sumienia w monografiach, podręcznikach, artykułach
teologicznychi ujęciachkatechizmowychdla szkól w Polsce w XX w. Znając
zarówno blaski jak i cienie polskiej synejdezjologiikatolickiej, posiadaklucz
do ocenywielu zjawisk społecznych.
Poprzez skojarzeniesumieniaz obroną

o

źrycia, ks. Wanat odnalazł niezwykle skuteczny sposób obrony cywilizacji
Ęcia'
5. W swojejrozprawieprofesorskiejtwórczo połączyłteologięmoralną
z teologia pastoralną wyodrębnił najbardziej naglące wyzwania moralne w
obronie cywilizacji zycia' odsłoniłbogactwo biblijno.teologicmejnauki o
sumieniu,
Biorąc pod uwagę wszystkie rrTmienione wyżej oceny dorobku
naukowego,organizacyjnegoi dydakĘcznego' stwierdzam' że ks. dr hab.
Zbignie,łvWanat, prof. UMK, spe|nia wymagania określonew arĘku|e
26 ustawy z dnia 14 marca 2003 r, o stopniach naukowych i
tytule
naukowym oraz o stopniach i tytu|ew zakresie sztuki. Nadanie mu tytułu
profesoranauk teologicznychjest w pelni uzasadnione.
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Ks. prof. dr hab. IreneuszMroczkowski
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