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Ocena dorobku naukowego

ks. dra hab, Zbigniewa Wanata, prof, UMK,

lv aviązku f postęporvaniem o nadanię tytulu profcsora Dauk teologicznych

Ks. dr hab. Zbigniew Wanat, profesor UMK, lrodzony 24 styca a 1961 r. w Gdyni,

jęst tęologiem, który od czasu ukończenia studiów wyższych w 1990 r. poprzez rozprawę

doktorską z teo|o9ii (PrCNda jako koreląt snnienia w świetle nąucząnia Jąna Pąwłą II'

Aspekt teologiczl1y - Lublin 1997) oraz habilitacyjną (sumie ie w blasku Prawdy' Polska

teologią suh1ienia XX y,ieku - Tot]lń20\2) systematycznie rozwła kąg swoich zainteresowań

problematyką z dziedziny teologii rnoralnej. Ł4czy je z intensywną działa|nością

dydaktyczną, organizacyjną oraz duszpasterską praktyką' co stanowi istotny mot}v, który

skłania go do podejmowania kolejnych zagadnień szczegółowych, dzięki częmu jego

ręflęksja teologiczna nazx]Aczona jest silnie perspektywą praktyczną' co bynajmniej nie

odejmuję jęj nicfego z teoretycznych walorów' Akfualnie jest zatrudniony na Wydziale

Teologicznym IIMK w Toruniu, gdzie od 20l7 r. pełni funkcję kierownika Katedry Teologii

Moralnęj i Duchowości.

Niniejsfa ocena dolobku naukowego dotyczy publikacji, które ukazaty się po

habilitacji, zwłaszcza nronografii wskazanej jako najważniejsze osiągnięcie, a także opieki

naukowej i ksftałcenia młodych kadr oraz współpracy zagranicznej i popularyzacji nauki.

OCENA OSIAGNIEC NAUKOWO-BADAWCZYCH

Ks. dr hab. Zbigniew wanat, profesor UMK, posiada bogaty, pod względem

ilościowym i mer},torycznym, dorobek naukowo.bada,ł,łczy. Przed uzyskaniem stopnia

doktora habilito\^r'anego opublikowat jedną monografię' 28 tozpraw naukowych w formie

ańykułów, 12 recenzji naŃowych, 12 sprawozdań i 18 publikacji poprrlamonaukowych, był

redaktoremjednej monografii wieloautorskiej i 4 numerórv biuletynu katechetycznego'

Po habilitacji, w sposób znaczący powiększyl swój dorobek naŃowy, na który sklada

się ''książka profesorska'', 18 ańykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i

opracowaniach zbiorowych, redakcja 4 monografii \łieloautolskich, 17 lecenzji książek



zamieszczonych w ręnomowanych czasopismach' 7 recenzji wydawniczych opracowań i

monografii naukowych otaz lqcznie kilkadziesiqt recenzji artykułów naukowych napisanych

do czasopism teologicznych.

l . , ,Monogra f i ap ro fesorska"

Zasadniczą publikacją w dorobku naŃowym ks. dm hab' Z. wanata, prof. UMK, jest

tzw. ,,ksiqżka plofesorskd, pt. Hipokrates i sumienie. Teologiczny ąspekt fotmacji morulhej

pracowników shrżby zt|tolłią, wyd. Bernardinum, Pelplil 2019' 373 s. Najogólńej rzecz

ujmując, Autor stara się w niej wykazać' że pracownicy słrrzby zdrowia, pełniąc zaszczylną

misję '.sług życia'', będą w stanie otvocnie ją wypeInić' gdy będą właściwie uformowani od

strony moralnej .

we Wslępie do rozprawy Autor określa ce| swoich badań oraz podaje uzasadnienie dla

podjęcia tęgo zagadnierria. wyjaśnia, ie tytulowy Hipokates, to pracownik służby zdlowia'

który od czasów staroż}tnych dba nie tylko o techniczną stfonę wykonywanego zawodu, ale

także o jego etyczny poziom' Ten aspekt refleksji, niejako ukryty w nazwisku ojca medycyny,

dodatkowo podkreśla q4ułowe sumienie oraz podtyuł jednoznacznie \łskazujący na zadanię

fomacji moralnej' Ks. Z. wanat przekonuje, że współczesne przemiany kulturowe w

dziedzinie nrorahości sprawiają, Źe tŹeba niejako na nowo podejść, zarówno do kon}retnych

ploblemów erycznych' jak i do wychowania moralnego. Wprawdzie współczesna refleksja

etyczna' czy też bioetyczna, obejmuje niemal wszystkie zagadnienia z dziedziny

biomedycznej i wyczerprrjąco je omawia, to jednak automatycznie nie wpływa to na

kształtowanie się etosu pracowników służby zdrowia. Dlatęgo, ks. Wanat proponuje

teologicznq refleksję nad sumieniem jako centrum moralnych wybońw i decyzji oraz

krytyczne' a jednocześnie pełne nadziei spojEenie na wspólczesne działania pastoralne

sfu żące formacji sumienia.

Następńe Autol przeprowadza szczegółową chara]<terystykę dotychczasowej

literafury na temat mora|nej formacji pracowników słuzby zdlowia i stwierdfa' że albo

skupiajq się one jedynie na rozważaniach teologicznomoralnych, albo na kwestiach

duszpastęrskich. Poprzez swoją monografię ks. wanat uzasadnia potżębę integra|nego

ujmowania formacji sumienia i ukazuje rnoŹliwość scalenia dwóch ważnych nuńów reIleksji

teologicznęj, a mianowicie moralnego i pastomlnego.

W tym ce|ujako główną metodą badawczą posługuję się krytyczną analizą publikacji

źród|owych, zwłaszcza współczesnego nauczania Kościoła dotyczącego pracowników służby
zdrowia, oraz literafury przedmiotu. Pastoralne podejścię do omawianęgo tematu ujawnia się
w wykozystaniu zasady| widfieć - oceniać . dzialać, która prowadzi od opisu i oceny zjawisk



do przemyślanej odpowiedzi praktycznej. W omawianej monografii zrujduje to

odzwierciedIenie w kolejności i beści posfczególnych rozdziałów.

Pierwszym z omawianych zagadnień, które leprezentują opis i ocenę są współczesnę

przemiany kulfurowe, które stanowią kontekst wszęlkiej działalności wychowawczej i

formacyjnej, w tym służącej formacji moralnej. obok przemian, które w polskiej

rzeczywistości w specyficzny sposób r,vpł1tvają na postawy moralne i etyczne oceny' ks.

wanat uwzględnia szerszą perspekt1rłę kulturową' któla bardziej fundamentalnię' niejako u

samych podstaw, wpływa na nroralność indywidualną i społeczrrą, w t}m również na

moralność życia zawodowego. Chodzi mianowicie o ,,kryzys prawdy'' w formie relaty,rłizmu,

czy wtęcz jej negacji oraz o wspóIczesny sekularyzm i zanik poczucia gEechu. oba te

zjawiska bezpośrednio wpływają na postrzeganie sumienia ijego plaktycznę fin*cjonowanie.

Elementem odpowiedzi na oba zjawiska jest' zdaniem ks. wanatą konieczność

ukMnvania istoty sumienia, jego zwiqzku z prawdą rozpoznawaną, zarówno rozumem, jak i

wiarą religijną. czyni to, prezentujqc przemyślaną i zwartą inteĘretację sumienia opartą na

biblijno-teologicznej argumentacji. Prowadi go to do przedstawienia oryginalnego ujęcia

sumienia w perspekĘwie trynitamej poprzez odniesienię człowieka i jego sr-'rmienia do Boga

ojca, Jezusa jako syna Bożego i Ducha Świętego. Taka perspek5,wa interpretacji zapraszą

by ludzkie surnienie traktowaó jako Boźry dal i miejsce Jego życzliwęj obecności, która

pomaga człowiekowi kroczyć dIogami dobra ku ostatecznym plzeznaczeniom'

Jednyn f ważnych wniosków, które plyną z tęj pańii ksiqżki' jest konięcmość

planowania i prowadzenia moralnej formacji, która odwoluje się do tajemniczej obecności

Boga w ludzkim sumieniu jako łaski, która ofiarowana jest także za pośrednictwem

wspóInoty Kościoła. w ten sposób ten fragment rozlvajań uzasadnia potrzebę póŹniejszego

rozdziału rozwłającego perspekt1.wę eklezjalno.sakmmentalną formacji moralnej'

Niezmiernie waŹnejest podkreślenie przez Autora kwestii plofetycznego znaczenia sprzeci\\'tl

sumienia. Jest to szczególnie waŻne w odńesieniu do pracowników służby zdrowia. oń to

bowiem często stają wobec konfliktu między Bożym prawem, któIe stoi na straiy ludzkiego

życia' a prawem stanowionym przez człowieka' które wplowadza liczne i ńesprawiedliwe

wyjątki zezwalające na jego niszczenie.

w tym kontekścię uzasadniona i cenna jest refleksja nad tożsamością pracowników

sluzby zdrowia. Analizując współczesne nauczanie Kościola ks. wanat wskazuje na słuŹbę

życiu jako ich podstawowe porvołanie, którę mogą w pełni realizować fomujqc swoje

sumienia zgodnie z Ewangelią' W jej świet]e, ludzkie życie ja\ł'i się jako fundamentalny dar

Boga. staje się on godny troski i obrony na kazdym etapie i w kaŹdym stanie Medy, gdy



człowiek lozważy i przyswoi sobie płynące z Ewangelii życia pouczenie na temat sensu

cierpieńa, choroby i śmierci. Stąd fiagment zamykający rozdział poświęcony rozumieniu

dobĄ śmierci, która prowadzi do pelni życia.

Dwa ostanie rozdziały włączają czytelnika w nuń refleksji nad formacją molalną

pracowników służby zdrowia. Jest to ujęcię zdecydowanie plaktyczne i duszpasterskie. Na

dodatek, Autor podkreśla' że kwestie pastoralne nie powinny być ograniczone tylko do

wskazarria na rolę, czy zadulia samych duszpasterzy. Ich codzienna obecność wśród

pracowników służby zdrowia jako kapelanów, czy duszpaslęrzy tego środowiska jest

oczyrviście specyficzna i w pewnym sensie niezastąpiona, ale bynajmniej nie wyczerpuje

rvspółczesnego spojrzenia na duszpasterstwo. Ks. wanat uwaŹa, ile zwłaszcza w kontekście

Iozumienia wspólnoty ęklęzjalnej i roli laikatu potrzebne jest przesunięcie akcentów i nie

tylko uznanię roli świeckich, ale także pżyjęcia z wdzięcznością ich faktycznego

zaangażowania w działania służące nolalnej folmacji środowiska medycznego' To jest

bezsporuie nowatorskie spojrzenie na rozunięde dusfpasterstwa'

Aby taki projekt mógł być realizowany w praktyce należy, zdaJliem Autora,

zasygnalifowaną wcześniej przez ńego, potrzebę łaski Bożej dla owocnej formacji moralnej

uzupelnić o autentycznę życię sakramentalne' a także nŃladowanię rvzorów osobowych'

zwłaszcza lekarzy i pie|ęgniarek, których Kościół czci jako świętych i błogoslawionych.

wzory te, wańo częściej pŹywob.wać w ramach ogólnego duszpaste[stwa, m.in. dzięki

liturgii cyklicznie wspominającej świętych patronów i w ten sposób uzrrpełniać propozycję

duszpasterstwa specjalnego.

W korrtekście współczesnego rozwoju tecluologii komunikacyjnych, ks. wanat

wskazuje na potrzebę lepszego ich wykorzystania w celu prz9ka4.wania tręści formacyjnych.

Bez wqtpienia' wysunięte przez Autora postulaty są zaproszeniem do dyskusji' jak dziś

owocnie formować sumienia pracowników slużby zdrowia. Podsunowujące ujęcie rezultatów

w1,nikających z przeprorl'adzonej analizy Autor przedstawia w Zakończeniu.

Na|eży przyznać, że fionografia ks. dra hab. Z. wanata jest dzielem o dużej wańości

naukowej i bez wqtpienia nowatorskim. Niezaprzeczalną nowością jest takie ujęcie formacji

moralnej, które obejmuje zalówno aspękt teoretyczny (teologicznomoralny), jak i praktyczny

(pastoralny). Stanowi to niewątpliwie poważny wkład w lozwój refleksji teologicznej, która _

uwzględniając przen'iany współczesnego świata _ prowadzi do dojrzałej (owocnej) realizacji

życia chrześcłańskiego. Poniewaź rozważania poświęcone sumieniu i jego formacji mają

chalakter szęrokiej interpretacji teologicznej, to będąc dedykowane wprost pracownikom

służby zdrowia ijego dtrszpasterzom' mogą posłużyć także irrnym środowiskom zawodowym.



Ponadto język publikacji jest komunikatywny, dlatego też książka może sfużyó

szerokinr kęgom odbiorców. Liczne przypisy są mer).torycznie poprawne' Należy podkeślić,

że we lvszystkich kategoriach sq'ojej twórczości ks. Z' wanat łqczy rzetelność bad,a'łłczq z

oryginalnym podejściem do zagadnień' które podejmuje. Do takich naukowych kompętencji

dochodzi się w wyniku wiele lat trwającej \\.$ężonej, rzetelnej mętodologicznie i

odpowiedzialnej nler)'torycznie pracy badawczej.

wnikliwa lektua ''książki profesorskiej'' pozwala na stwieldzenie' że jej Autor jest

doskonałynr znawcą przedmiottr badań. Problematyką sumienia zajmLrje się konsekwentnie od

czasu studiów doktoranckich w Katolickim Uniwels}'tecie Lubelskim. Wtedy wyraźnie

zainspirowany nauczaniem Jana Palvła II, zu'łaszcza jego ęncykliką Veritatis splendor, w

pracy doktorskej ukazał korelację sumienia i prawdy moralnej. Idąc tym tropem. \\ rozprawie

habi]itac}'jnej' przedstawił kytyczną analizę XX-rviecznych publikacji na tenat sumienia i

osiągnięć polskiclr noralistólv XX wieku' Naton ast obecnic skupił się na zagadnieniu

praktycznyn, jakim jest moralna fonnacja' którcj głównynr aspektem jest ulbm1o\r/anie

prartego. rr'rcż|irtego i perrnego sumieIlia'

Recenzowana pozycja stanowi dojrzałą pracę naukową' Wyrvody są pŹemyślane i

\ływażone' poszczególne wypowiedzi sq uzasadnione i logiczne. Sam sposób na acji, w

której nrnóstwo argumentów i ęlementów zaczerpniętych z wielu Źródeł' zostało ułożonych w

spójnyrt schemacie, jest uporządkolvany i konsekwentny. Srvoją rozprawą ks' dr hab. Z'

wanat wzbogacił polskq literaturę tęologiczną o dzieło zródłowe, stanowiącę niezbędną

ponroc dla każdego' kto będzie podejnrował szeroko lozunianą problematykę formacji

nolalnej zę szczególnyn urvzględnielriem Ionrracji pracowników służby zdrowia.

2. Rozprarvy i artykrrły

w twórczości naukowej ks' dra hab. Z. wanata moŹna wyróinić kilka nrrtórv

badawczych, któIe znalazły srvoje odzwierciedlenie rv ]icznych rozprawach i ańykułach

naukowych.

Pżedn]iotem szczególnego zainteresowania kandydata do t).tułu prof-esola jest

problemaĘka dotycząca sumięnia. W swoich ańykułach prezentuje on dojrzałą refleksję

etyczną Dad sunieniem, w której dominuje argumentacja biblijno-teologiczrra olaz w}.rażne

w)'czulenie na bieżqcę kwestię nroralnę' Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do ż}avo

dyskutowanych kwestii społecznych ibioetycznych' Należy podkreślić konsekwentne

podejnrowanie kwęstii zmian w postrzeganiu samej istoty sumienia i wpływu tego zjawiska

na praktykę Źycia nlolalnego.



obok problematyki sumięnia' można rv dorobku naŃotym ks. wanata, rłryodrębnić

jeszcze ki1ka ważnych obszarótv' które wskazują na różnorodność jego badawczych

zaintcresowair. Poczesne n'tiejsce rvjego poszukirvaniach badawczych stanowi sakramentalny

\\ymiar życia clrrześci.jańskiego. Intęręsuje go zwłaszcza ploblematyka sakramentlt

po.jednania i pokuty. Fakt' że skupia się w nich na osobie spowiednika i jego zadaniach'

śrviadczy o umiejętl1yl11 łączenirr badań z dydaktyczną działalnością, w ramach któIej

przygoto\\.uje do posługi sporviedrrika plzyszłych kapłanów' W swojej teologicznej refleksji

urvzględnia papieskie nauczanie' a także odwołuje się do najnorł'szej litelatury pŹedmiotu.

Potlafi na bieżqco podejmorvać dyskusyjne tematy teologiczno-moralne omf komentować

aktualne programy duszpasterskie.

w polu naukow),ch Zaintercso\ł'ali ks' Z. wanata zrajdują się także aktua]ne klvestie

bioetYozne stanoNiące pŹedmiot społecznej debaty. opublikolvał na ten temat wie]e

altykr ów. Dotycz4 one szeroko rozumianE problematyki wallości ludzkiego życia, od

poczęcia do naturalnej śnierci. w splawie i yitro, enta]..azji, czy odporviedzialnego

rodzicielstrva bloni narLki Kościoła' powołu.jqc się na liczne dokumenty Stolicy

Apostolskiej oraz inne opraco\łJania' ale nie poprzestaje bynajmnicj na przyponrnieniu tej

nauki. owszem' ukazuje jej teologiczne. a także głęboko hrrmanistyczne przesłanie'

wnikliwego naświetlenia doczekały się w tlvórczości ks' Z' wanata zagadnienia

związar,te z rtjęciem życia chrześcijańskiego w perspektyrvie cnót moralnych, teologalnych i

porvołania do śrviętości. Także w tym obszarze tęnlatycfnyn można zauważyć aktualizację i

nawiązyrvanie do naucf ania współczesnych papięży'

3. Recenzje i redakcje

Ks. Z' wanat ma na swoim koncie ró\^'nież 17 recenzji zamieszczonych W

lenomowanych czasopisnlach naukorvych' stanowią one rvnikliwe studia analityczno-

konstrukty\ł'ne onuwianych pozycji' Jest także autolem 7 recenzji wydarvnicfych książek'

które ukazały się rv druku' Ponadto, sporządzil kilkadziesiąt lecenzji i jest nadal akt1.wnym

autorem reccnzji naukolv.vch artykułóW pisanych do czasopism teologicznych, takich jak:

,,Family Forurn", .,Roczniki Teologiczne", ,,Sosnorvieckie Studia Teologiczne", ,,Studia

Gdańskie,., ',studia Pęlplińskie.', ',Fontm Teologiczne'', ,.studia Nauk Teologicznych PAN''.

,,Śląskie studia Historyczno-Teologiczne',, czy,,Teologia i Moralność'..

Na osobnq uwagę zasługuj4 jego prace redakc1.jne' Jest redaktorem czteręch książek:

Dar życiu. |f 25 rocznicę publikacji i]1s!|.Llkcii ,'Donln1vitąe,' (.forlń 2012)' Rodzina sercen

cyl|'ilizacji n1ilości' Iy d1|1ldziestt! rocznicę pllblikacji Listu do rodzin św- Jana Pauta ]I, ted.



Z' wanaq 1. werbiński (Toruń 2014)' odkryłąć dąr Chtztu świętego, rcd' S. Suwillski' Z.

Wanat (Toruńf}|1), Żyć łaskq Chrztu ś:viętego, ręd. S. Suwński, Z. Wanat (Torui 2017).

w ogólnym podsumowaniu dorobku publikatolskiego ks. dra hab. z. wanata' a więc

obejmujqcego zarównojego ',ksiązkę profesorską',, jak i rozprawy, artykuły i recenzje, należy

stwierdzić, że cechują go ewidentne zalety poznawcze i edukacyjne, co śrviadczy o

teoretycznych uzdolńęniach autora i jego laukowej kompetencji. omówione zasadoicze

nurty naukowych zainteIesowań ks. dra hab. z. waJ6ta, znalazly odzwierciedlenie w

publikacjach, z L1órych większość stanowią oryginalne i twórcze prace. wszystkie one

znajdujq się na szlaku poszukiwń teologii moralnej otwartej na dialog z naukami

humanistycznymi.

Prace naukowe ks. dra hab. z. wanata pisane są zrozumialym i przystępnym

językiem. Publikowane są w powaŹnych, punktowanych polskich teo|ogicznych

czasopismach naukowych (,,studia Nauk Teologicznych PAN'', ,,Tęologia i Moralność'',

,,Studia Theologica varsaviensia',, '^teneum Kapłańskie'', ,,Studia odańskie''). Należy mięć

nadzieję, że po uzyskaniu t}.tułu profesora ks. z. wanat poszerzy nie tylko spektrum polskich

czasopism naukowych, w których będzie publikował, a|e ta+<żę, :ęszcze bardziej, zaznaczy

s$'oją obecność w czasopismach obcojęzycznych' Generalnie należy stwieldzić' że jego

książki i ańykuły dowodzq nie tylko dużej wiedzy i erudycji, ale spełniają także wymagania

metodo|ogiczne' Jego wkład w polską teologię, w tym zakresie, jest bez wątpienia

niezaprzeczalny, zwłaszcza dzięki publikacjonr, którę w sposób więloaspęktowy odnoszą się

dosumienia.

II. OCENA OSIAGNIEC W ZAKRESIE OPIEKI NAUKOWT].I

I KszTAŁcENtA MŁoDEJ KADRY

oprócz działalności naukowo-badawczej, której owocem są omówione publikacje,

waŹnym po|em działania kandydata do tytułu naukowego profesolą jest jego praca

dydaktyczna i ksŹałcęnie młodej ka&y.

Ks. Z. wanat, Po uzyskaniu stopnia doktora nauk teologicznych' od wfześnia 1997 r.

\łykłada teologię moralną w wyżs4.rn Semina um Duchownym w Toruniu. Ponadto, w

latach l997-2002 wykładał tęologię moralną w Toruńskim hstytucie Teologiczn1'rn (dawniej

Kolegium Teologiczrre Diecezji Toruńskiej). Równocześnie, w latach 1999-2003 w ramach

zajęć zleconych wykładał teologię moralną szczegółową w wyższym Seminarium

Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Poza tym, w roku akademickim



2001/2002 prowadził zajęcia z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1 listopada 2002 r. jest zatrudniony na stanolvisku adiunl(ta w Katedrze Teologii

Moralrrej i Ducbowości (dawniej: Zak.lad Teologii Momlnęj i Katolickiej Nauki Społecznej)

na Wydziale Teologicznyn UMK' Natomiast od 2017 roku pełni fuŃcję kierownika Katedry

Teologii Moralnej i Ducho.rvości' Prowadzi zajęcia z teologii mońlnej szczegóło*'ej, bioetyki

z elemcntami eko]ogii' metodologii teologii noralnej, zagadnień moralnyclr małżeństlva i

rodzitly' teorii i praktyki spowiedzi oraz wykłady nronograficzne.

Ks' dr lrab. Z' wanat l1,la Zmczny udział w pronrolt'aniu nowych kadl naukowych' od

pocz4tku swojej działalności naukowęj prowadzi semina un dyplonrowe i seminarium

nagisterskie z tęologii morainej oraz seminariunr dokto.anckie' Dotychczas pod jego

kieruŃiem polvstało 29 prac magisterskich i 23 licencjaty zawodowe. Recenzował 41 prac

nagisterskicl,t i 7 licencjatów zarvodowych.

Ks' Zbigniew wanat jest promotorem jednego doktoratu, który został obloniony w

201ó loku (ks. mgl lic. Andrzej Piernikarczyk, Blogoslau,iona Marią Marta Wiecka jako vzór

śl|,iętości osób Peł]1iqcych Llzieła n1iłosierdzia). Jest także plomotorem dlt'óch otwartych

przewodórt' doktorskich (ks. mgr Dariusz Kułakorvski, Duchotyość n1ałżeńska według

1ateridłóI1, fornucyj ych slo11,afzyszenią Wier ych ',Spotk1nią Mąłżeńskie,,i ks' mgr

Wojciech Retman' Posługa dttchowa osobonl przeb1w,ttjącyn| ł hospicjum ł Don1ll sue

Ryder).

Tfzy fvy lJczest11icz}4 w postępowaniu habilitacyjnym' Przygotował dwie lecenzje

dorobku naukowo-dydaktycznego (ks' dr Adan Sikora; ks. dr Jan Kalniuk) oraz jędną opinię

r,v postępowaniu habilitacyjrrym, jako członek komisji habilitacyjnej (ks' dr A' Pryba).

Jest autorem recenzji 13 doktoratów (ks. mgr lic. Krzysztofa Nacfka, ks. mgra lic.

Marka Zbarackiego. o' mgra 1ic. Norbcrta Ariela Cebuli oFM, o. mgra lic. Bańłomjeja

Stypy' r,rrgra lic. Parvła Adama Makowskiego. ks' mgra lic. Krzysztofa Stanibu]y. mgr lic'

Lidii Szymanskiej. ks. mgra lic' Sebastiar'u Konrada Kijaka. mgr lic. Anny Małgorzaty

Strany' mgr lic. Małgorfaty Pyć, mgra lic. Parvła Bieńkorvskiego' mgr lic' Aleny Androsik,

mgr lic. Magdaleny Tafelskiej). w ten sposób ks' dr hab' Z. Wanat spełnia wymagany ustawą

warunek stawiany kandydatom do tytufu profęsorskiego dotyczqcy opieki naukorvej i

ksztalcenia młodej kadry.

oceniając dzialalność naukowo-dydaktyczrą ks. Z. wanata, należy podkeślić, że

tematyka i metoda prowadzonych przez niego wykładów i seninariórv Znanrionuje

w}'kłado*cę wysokiej klasy' Potrafi on harmonijrrie łqczyć uzdolnienia metodologiczne z



nery'toryczną wiedzą' Do tego znajomość językólv obcych pozwala mu obficie korzystać z

obcojęzycznej 1itelatury filozoficznoteologicznej. Nie dziwi więc, że wykłady ks' Z. Wanata

cieszą się dużyn uznanien studęntów i doktorantórv. Prorvadząc zaś zajęcie dydaktyczne i

sernina um naŃowe inspiruje i fonrruje intelektualne zainteresowania studentó$. nawiqzuJąc

z nimi rólvnocześnie przyjazny i poz}'tywny ko11takt nalLkowy. Napisane podjego kierunkiem

prace licencjackie, magisterskie i rozpnwę doktorską cechuje Źete]ność naLikowa-

I. wsPÓŁPRĄcA ZAGRĄNICZNA

I DZIAŁALNoŚĆ PoPULARYZUJĄCA NAUKĘ

Ks. Zbigniew wanat jako kandydat do rytułu profesorskiego wykazał się

uniejętnościq współpracy naukorvej z ośrodkami zagranicznyn]i oraz faangażowanrem lv

działalność popularyzującą naukę' owocem kontaktów z ośrodkami zagranicznymi jest n.in.

międzynarodowa konl.erencja naukowa zorganizorvana z okazji z okazji 1050 locznicy ckztu

polski na temat: Cł'.f est ślNięty _ dąr i \,yzwanie (Toruń,)'I-22 kwietnia 2016).

W Bmach realizacji projektu naukowęgo ''Hipokrates i sumienie,' dwuklotnie

prolvadził swoje badania na Wydziale Teologicznym Uniwersytętu Wiedeńskiego (2015'

2a1,7) oraz lra Uni\ł'ersylecie Medycznym rv Wiedniu (2017)' Było to możliwe dzięk

człoŃostwu w stowarzyszenill naukorvym Bioethicists i Central Europe z siedz|bą w

wiedniu' Pob}'t na Ul wels}tecie Koście]nym ś\r/' Danazogo w Madrycie w ramach

Prograrnu Emzmus+ (2018) zao\ł'ocorvał nawiązaniem wspólpracy między kierowaną przez

siebie katedrą Teologii Moralnej i Duchowości na wydziale Teologicznym UMK w Toluniu i

jej odpowiednikien w Madrycie.

Z kolei w ramach działalności popularyzujqcej naŃę należy wskazać na dwa

podstawowe lodzaje aktyrvności ks. Z. Wanata, a mianowicię: czymy udział w konferencjach

naŃowych oraz zaangażowanie l' ich organizację' Podczas ośmiu sesji i konferencji

rtygłaszał referaty pośrvięcone r,n'in' kwęstii sprueci\łu sumienia. problematyce sakmmentll

pokuty' oblonie życia ludzkiego, czy towarzyszeniu małżonkom w kyzysach' Przewodniczył

dwóm sesjon naukotrym i uczestniczył lv dlt'óclr panelach. Były to konfęrencje o zasięgu

ogólnopolskin (Zakopane, Licheń' Warszarva, Lublin, Gdańsk' Toruń, Nysa), jedna mjała

miejsce w Brattvag w Nonł'egii.

lnnym polern popularyzatolskiego zaangażowania ks. Z. wanata jest pełniona przez

niego od kilkunastu jat funkcja lvydziałolvego koordynatora Torlńskiego Festiwa|L! NaLlki i

s't ti, który organizuje Uniwers)'tet Mikołaja Kopemika. wańo takżę rt'spomnieć o takich



jednostkowych wydarzeniach, jak wystqpienie z okMji Dnia Papieskiego popularyzującę

nauczalie Jana Pawła lI, czy też wykłady nt. moralnego nauczania Kościoła dla

klauzurowych sióstr Karmęlitanek Bosych, a także wystąpienie podczas XIII Dnia

Papieskiego w Toruniu vll Lo im. waldy szuman w Toruniu' pt. Bl. Jan Paweł II _ Papież

dialog z nlodyni (Toruń. 22.l0.20l 3).

Ks. dr hab' Z. Wanat angdiuje się także w funkcjonowanie komisji wydziałowych

su'ojęj Uczelni. Uchwałą nr l22 senatu UMK z30.10.2072 został powołany w skład Komisji

oceniającej UMK na czas trwania kadencji organów kolegialnych, tj. na lata 20|2-2016 i

2016'2020. W latach 2012-2016, a tatże w obecnej kadencji 20|6-20f0 jest członkiem

Wydziałowej Rady ds. Dydaktyki i Efęktów Ksdałcenia na Wydziale Teologicznym oraz

członkiem Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Teologicmym. W roku

akadenickim 2016/2017 był kierownikiem podyplomowego sfudium w zakresie bioetyki na

Wydziale Teologicznym UMK, a od roku 2017jęst kięrownikiem katedry Teologii Moralnej i

Duchowości.

Ks' Z. wanat angaŹuje się także w dzialalnośó ogólnopolskich organizacji

teologicznych. od ponad dwudziestu lat jest członkiem Stowarzyszania Teologów

Moralistów (dawniej sekcja Polskich Teologów Moralistów). Jako wieloletni członek

stoważyszenia został wybrany do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019. Jest takŹe

człoŃiem Polskiego Towalzystwa Teologicznego, oddziafu Toruńskiego olaz członkiem

stowaŻyszenia naukowego Bioethicists in cenlrąl Europe z siędzibą w wiedlriu (od 2010

roku). od 2013 roku na|eży do rady naukowej rocznika ,,Perspectiva,'.

To zaangażowanie w prace ucze]ni i na forum zęwnętrznym dowodzi niebywalej

dyspozycyjności ks. Z. wanata. Świadczy też o dużym zaufaniu' jakim darzą go pracownlcy

naukowi. Nie dziwi zatem fakt, że ks. Z. wanat trzykotnię (20|3,20|5 i 2018) otrzymał

wyróŻnienie Rektora I-MK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej, zaś w

20ló r. Nagrodę Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzińe olgarrizacyj nej.

Cała działa]rrość dydaktyczno.organizacyjna ks. &a hab. z. wanata, polegajqca na

głoszeniu wykładów, prowadzeniu seminariów, uczestniczęniu w konferencjach, kształceniu

kadry naukowej oraz udział w międzynalodowych zespołach badawczych daje obraz

dynamiki twórczej kandydata do t}tułu plofesola i jego ogromnej dyspozycyjności

intelektua|nej i badawczej. Przekonuje też' Źe w gronie polskich teologów moralistów zajmuje

on pocz}'tne miejsce ijest cenioną osobistościq.

l 0



rv. WNIOSEK KONCOWY

W wyniku analizy dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i orgarfzac)alnego

otrzymujemy obmz znaczących osiągnięć naukowych ks. dra hab' Zbigniewa wanala' prof

UMK. wysoka ocena jego kwalifikacji' jako twóiczego w dziedzińe teologii moralnej

badacza' jest bezspoma. Ks. Z. wanat wzbogacił rodzimą t€ologię o waźne dokonarria,

zespalajqc ją w dużej mierze z dorobkiem europejskiej myśli teologicznej. Dokonania te

stwaŹaj ą dobrą plogn ozę na p yszłość'

Mając na uwadze znacznie wzbogacony po habilitacji dorobek naukowy ks. Z.

wanata, w którym dominuje omówiona monogmfią omz oryginalny chalaktel pozostałych

pLrblikacji, przy jednoczesnej rczległej działalności dydaktycznej i olganizacyjnej oraz w

zakesie opieki naukowej i kształcenia młodej ka&y, stwiefdzam, że ks. dr hab. Zbigniew

wanat, posiada w}.rnagane kwalifikacje i zdecydowanie zasługlje la ptzyntanie mu t'tułu

prcfesora. spełnia tym samym wszystkię warur d sta\'iane kandydatom do t),tułu profesom, o

których mówi alt. 26.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach aukowych i tytule

ąukoyrym oraz o stoptliąch i u,tule y, zcrkresie sztuh (Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595). Wnoszę

zatem o dopusfczenie ks. Z. Wanata do dalszych ętapów postępowania w cęlu uzyskania

t!'tułu Drofęsoń.
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