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Ks. dr hab.Zbigniew Wanat,profesorUMK, lrodzony 24 styca a 1961r. w Gdyni,
jęst tęologiem,który od czasu ukończeniastudiów wyższychw 1990 r. poprzezrozprawę
doktorską z teo|o9ii (PrCNda jako koreląt snnienia w świetlenąucząnia Jąna Pąwłą II'
Aspektteologiczl1y- Lublin 1997) oraz habilitacyjną(sumie ie w blasku Prawdy' Polska
XX y,ieku- Tot]lń20\2) systematycznie
rozwłakąg swoichzainteresowań
teologiąsuh1ienia
problematykąz dziedziny teologii rnoralnej. Ł4czy je z intensywną działa|nością
praktyką'co stanowiistotnymot}v, który
dydaktyczną,
organizacyjnąoraz duszpasterską
skłaniago do podejmowaniakolejnych zagadnieńszczegółowych,dzięki częmu jego
ręflęksja teologiczna nazx]Aczonajest silnie perspektywą praktyczną' co bynajmniej nie
odejmujęjęj nicfego z teoretycznychwalorów' Akfualnie jest zatrudnionyna Wydziale
TeologicznymIIMK w Toruniu,gdzieod 20l7 r. pełnifunkcjękierownikaKatedryTeologii
Moralnęji Duchowości.
Niniejsfa ocena dolobku naukowegodotyczy publikacji, które ukazaty się po
habilitacji,zwłaszczanronografiiwskazanejjako najważniejsze
osiągnięcie,a takżeopieki
naukoweji ksftałcenia
młodychkadroraz współpracy
zagraniczneji popularyzacjinauki.
OCENA OSIAGNIEC NAUKOWO-BADAWCZYCH
Ks. dr hab. Zbigniew wanat, profesor UMK, posiada bogaty, pod względem
ilościowymi mer},torycznym,dorobek naukowo.bada,ł,łczy.
Przed uzyskaniem stopnia
doktora habilito\^r'anego
opublikowat jedną monografię' 28 tozpraw naukowych w formie
ańykułów,12 recenzjinaŃowych, 12 sprawozdańi 18 publikacjipoprrlamonaukowych,
był
redaktoremjednej
monografiiwieloautorskiej
i 4 numerórvbiuletynukatechetycznego'
Po habilitacji,w sposóbznaczącypowiększylswój dorobeknaŃowy, na który sklada
się ''książkaprofesorska'',18 ańykułów opublikowanychw czasopismachnaukowychi
opracowaniachzbiorowych, redakcja4 monografii\łieloautolskich,17 lecenzji książek

zamieszczonychw ręnomowanychczasopismach'7 recenzji wydawniczychopracowańi
monografiinaukowychotaz lqczniekilkadziesiqtrecenzjiartykułównaukowychnapisanych
do czasopismteologicznych.
l.,,Monografiaprofesorska"
Zasadnicząpublikacjąw dorobkunaŃowym ks. dm hab' Z. wanata,prof.UMK, jest
tzw. ,,ksiqżkaplofesorskd, pt. Hipokrates i sumienie. Teologiczny ąspektfotmacji morulhej
pracownikówshrżbyzt|tolłią,wyd. Bernardinum, Pelplil 2019' 373 s. Najogólńej rzecz
ujmując,Autor stara się w niej wykazać' żepracownicy słrrzbyzdrowia, pełniączaszczylną
misję '.sługżycia'',będąw stanieotvocnieją wypeInić'gdy będąwłaściwie
uformowaniod
stronymoralnej.
we Wslępiedo rozprawyAutor określa
ce|swoichbadańorazpodajeuzasadnienie
dla
podjęciatęgozagadnierria.
wyjaśnia,ie tytulowyHipokates, to pracowniksłużby
zdlowia'
który od czasów staroż}tnych
dba nie tylko o technicznąstfonęwykonywanegozawodu,ale
takżeo jego etycznypoziom'Ten aspektrefleksji,niejakoukrytyw nazwiskuojcamedycyny,
q4ułowesumienieoraz podtyułjednoznacznie\łskazujący
dodatkowopodkreśla
na zadanię
fomacji moralnej' Ks. Z. wanat przekonuje,że współczesneprzemianykulturowe w
dziedzinie nrorahościsprawiają,Źe tŹeba niejako na nowo podejść,
zarówno do kon}retnych
ploblemów erycznych'jak i do wychowaniamoralnego.Wprawdziewspółczesnarefleksja
etyczna' czy też bioetyczna, obejmuje niemal wszystkie zagadnienia z dziedziny
biomedyczneji wyczerprrjącoje omawia, to jednak automatycznienie wpływa to na
kształtowaniesię etosu pracowników służbyzdrowia. Dlatęgo, ks. Wanat proponuje
teologicznq refleksję nad sumieniem jako centrum moralnych wybońw i decyzji oraz
krytyczne' a jednocześnie
pełnenadziei spojEenie na wspólczesnedziałaniapastoralne
sfużąceformacjisumienia.
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 rozważaniachteologicznomoralnych,
albo na kwestiach
duszpastęrskich.
Poprzez swoją monografięks. wanat uzasadniapotżębę integra|nego
ujmowaniaformacjisumieniai ukazujernoŹliwość
scaleniadwóch ważnychnuńów reIleksji
teologicznęj,
a mianowiciemoralnegoi pastomlnego.
W tym ce|ujakogłównąmetodąbadawcząposługuję
się krytycznąanaliząpublikacji
źród|owych,zwłaszczawspółczesnegonauczaniaKościoładotyczącegopracowników służby
zdrowia,oraz literafuryprzedmiotu.Pastoralnepodejścię
do omawianęgotematuujawniasię
w wykozystaniuzasady|widfieć - oceniać. dzialać,któraprowadziod opisui ocenyzjawisk

do przemyślanej odpowiedzi praktycznej. W omawianej monografii zrujduje to
i beściposfczególnychrozdziałów.
w kolejności
odzwierciedIenie
opis i ocenęsą współczesnę
Pierwszymz omawianychzagadnień,które leprezentują
wychowawczeji
przemianykulfurowe, które stanowiąkontekst wszęlkiej działalności
formacyjnej,w tym służącejformacji moralnej. obok przemian, które w polskiej
na postawy moralne i etyczne oceny' ks.
rzeczywistościw specyficzny sposób r,vpł1tvają
wanat uwzględnia szerszą perspekt1rłękulturową' któla bardziej fundamentalnię'niejako u
w t}m również na
indywidualnąi społeczrrą,
samych podstaw,wpływa na nroralność
życiazawodowego.Chodzi mianowicie o ,,kryzys prawdy'' w formie relaty,rłizmu,
moralność
czy wtęcz jej negacji oraz o wspóIczesnysekularyzmi zanik poczucia gEechu. oba te
wpływają
na postrzeganie
zjawiskabezpośrednio
sumieniaijego plaktycznęfin*cjonowanie.
Elementemodpowiedzi na oba zjawiskajest' zdaniem ks. wanatą konieczność
zarówno rozumem,jak i
ukMnvania istotysumienia,jego zwiqzkuz prawdąrozpoznawaną,
przemyślaną
i zwartąinteĘretacjęsumieniaopartąna
wiarąreligijną.czyni to, prezentujqc
argumentacji.Prowadi go to do przedstawieniaoryginalnegoujęcia
biblijno-teologicznej
sumieniaw perspekĘwietrynitamejpoprzezodniesienięczłowiekai jego sr-'rmienia
do Boga
zapraszą
ojca, Jezusajako syna Bożegoi Ducha Świętego.Taka perspek5,wainterpretacji
która
by ludzkie surnienietraktowaójako Boźrydal i miejsceJego życzliwęjobecności,
plzeznaczeniom'
pomagaczłowiekowikroczyćdIogamidobraku ostatecznym
Jednyn f ważnychwniosków, które plyną z tęj pańii ksiqżki'jest konięcmość
planowaniai prowadzeniamoralnejformacji,która odwolujesię do tajemniczejobecności
Boga w ludzkim sumieniu jako łaski, która ofiarowanajest także za pośrednictwem
wspóInotyKościoła.
w ten sposóbten fragmentrozlvajańuzasadniapotrzebępóŹniejszego
rozdziału rozwłającego perspekt1.węeklezjalno.sakmmentalnąformacji moralnej'
przezAutorakwestiiplofetycznegoznaczeniasprzeci\\'tl
NiezmierniewaŹnejestpodkreślenie
sumienia.Jest to szczególniewaŻnew odńesieniudo pracownikówsłużbyzdrowia.oń to
bowiemczęstostająwobeckonfliktumiędzyBożymprawem,któIe stoi na straiy ludzkiego
życia'a prawemstanowionymprzez człowieka'które wplowadzaliczne i ńesprawiedliwe
wyjątkizezwalające
najego niszczenie.
w tym kontekścię
pracowników
uzasadnionai cennajest refleksjanad tożsamością
sluzby zdrowia.AnalizującwspółczesnenauczanieKościolaks. wanat wskazujena słuŹbę
życiujako ich podstawoweporvołanie,którę mogą w pełni realizowaćfomujqc swoje
sumieniazgodniez Ewangelią'W jej świet]e,
ludzkie życieja\ł'isięjako fundamentalny
dar
Boga. staje się on godny troski i obrony na kazdymetapiei w kaŹdymstanieMedy, gdy

człowieklozważyi przyswoi sobie płynącez Ewangelii życiapouczeniena tematsensu
rozumieniu
cierpieńa, choroby i śmierci.Stąd fiagmentzamykającyrozdziałpoświęcony
dobĄ śmierci,
któraprowadzido pelniżycia.
Dwa ostanie rozdziały włączajączytelnika w nuń refleksji nad formacją molalną
Na
pracownikówsłużbyzdrowia.Jest to ujęcięzdecydowanieplaktycznei duszpasterskie.
dodatek,Autor podkreśla'że kwestie pastoralnenie powinny być ograniczonetylko do
wśród
wskazarriana rolę, czy zadulia samych duszpasterzy.Ich codzienna obecność
jest
pracowników służbyzdrowia jako kapelanów, czy duszpaslęrzytego środowiska
ale bynajmniejnie wyczerpuje
oczyrviście
specyficznai w pewnym sensieniezastąpiona,
rvspółczesnego
spojrzeniana duszpasterstwo.
Ks. wanat uwaŹa,ile zwłaszczaw kontekście
Iozumieniawspólnotyęklęzjalneji roli laikatu potrzebnejest przesunięcieakcentówi nie
tylko uznanię roli świeckich,ale także pżyjęcia z wdzięcznościąich faktycznego
medycznego'To jest
zaangażowania
w działaniasłużącenolalnej folmacji środowiska
bezsporuienowatorskiespojrzeniena rozunięde dusfpasterstwa'
Aby taki projekt mógł być realizowany w praktyce należy, zdaJliem Autora,
przez ńego, potrzebęłaskiBożejdla owocnejformacjimoralnej
zasygnalifowaną
wcześniej
uzupelnićo autentycznężycię sakramentalne'
a takżenŃladowanię rvzorów osobowych'
zwłaszczalekarzy i pie|ęgniarek,których Kościółczci jako świętychi błogoslawionych.
wzory te, wańo częściejpŹywob.waćw ramachogólnego duszpaste[stwa,
m.in. dzięki
patronówi w ten sposób uzrrpełniać
propozycję
liturgii cykliczniewspominającej
świętych
duszpasterstwa
specjalnego.
W korrtekście
współczesnegorozwoju tecluologii komunikacyjnych,ks. wanat
wskazujena potrzebęlepszegoich wykorzystaniaw celu prz9ka4.waniatręści
formacyjnych.
Bez wqtpienia'wysunięteprzez Autora postulatysą zaproszeniemdo dyskusji'jak dziś
owocnieformowaćsumieniapracownikówslużbyzdrowia.Podsunowująceujęcierezultatów
w1,nikających
z przeprorl'adzonej
analizyAutor przedstawia
w Zakończeniu.
Na|eżyprzyznać,że fionografia ks. dra hab. Z. wanata jest dzielem o dużejwańości
jest takie ujęcieformacji
naukoweji bez wqtpienianowatorskim.Niezaprzeczalną
nowością
jak i praktyczny
moralnej,które obejmujezalówno aspęktteoretyczny(teologicznomoralny),
(pastoralny).
Stanowito niewątpliwiepoważnywkładw lozwój refleksjiteologicznej,
która_
_ prowadzido dojrzałej(owocnej)realizacji
przen'ianywspółczesnego
uwzględniając
świata
życiachrześcłańskiego.
Poniewaźrozważaniapoświęcone
sumieniui jego formacjimają
chalakterszęrokiejinterpretacjiteologicznej,to będącdedykowanewprost pracownikom
służby
zdrowiaijego dtrszpasterzom'
mogąposłużyć
takżeirrnymśrodowiskom
zawodowym.

Ponadtojęzyk publikacji jest komunikatywny,dlatego też książkamoże sfużyó
poprawne'Należypodkeślić,
szerokinrkęgom odbiorców.Liczne przypisysąmer).torycznie
z
bad,a'łłczq
żewe lvszystkichkategoriachsq'ojejtwórczościks. Z' wanat łqczyrzetelność
do zagadnień'które podejmuje.Do takich naukowychkompętencji
oryginalnympodejściem
dochodzi się w wyniku wiele lat trwającej \\.$ężonej,rzetelnej mętodologiczniei
pracybadawczej.
nler)'torycznie
odpowiedzialnej
pozwalana stwieldzenie'żejej Autor jest
wnikliwa lektua ''książkiprofesorskiej''
od
się konsekwentnie
sumieniazajmLrje
znawcąprzedmiottr
badań.Problematyką
doskonałynr
czasu studiów doktoranckichw Katolickim Uniwels}'tecieLubelskim. Wtedy wyraźnie
zainspirowany nauczaniem Jana Palvła II, zu'łaszczajego ęncykliką Veritatis splendor, w
pracydoktorskejukazałkorelacjęsumieniai prawdymoralnej.Idąctym tropem.\\ rozprawie
przedstawiłkytyczną analizęXX-rviecznychpublikacji na tenat sumieniai
habi]itac}'jnej'
osiągnięćpolskiclr noralistólv XX wieku' Naton ast obecnic skupił się na zagadnieniu
praktycznyn,jakim jest moralna fonnacja' którcj głównynraspektemjest ulbm1o\r/anie
prartego.
rr'rcż|irtego
i perrnego
sumieIlia'
i
Recenzowanapozycja stanowidojrzałąpracęnaukową'Wyrvody są pŹemyślane
poszczególnewypowiedzi sq uzasadnionei logiczne. Sam sposób na acji, w
\ływażone'
w
z wielu Źródeł'zostałoułożonych
którejnrnóstwoargumentówi ęlementówzaczerpniętych
i konsekwentny.Srvojąrozprawąks' dr hab. Z'
spójnyrt schemacie,jest uporządkolvany
wanat wzbogaciłpolskq literaturętęologicznąo dziełozródłowe,stanowiącęniezbędną
ponroc dla każdego'kto będzie podejnrowałszeroko lozunianą problematykęformacji
zdrowia.
Ionrracjipracownikówsłużby
nolalnej zę szczególnyn urvzględnielriem
2. Rozprarvyi artykrrły
w twórczościnaukowej ks' dra hab. Z. wanata moŹna wyróinić kilka nrrtórv
badawczych,któIe znalazłysrvoje odzwierciedlenierv ]icznych rozprawachi ańykułach
naukowych.
Pżedn]iotem szczególnego zainteresowaniakandydata do t).tułuprof-esolajest
problemaĘkadotyczącasumięnia.W swoich ańykułachprezentujeon dojrzałąrefleksję
olaz w}.rażne
etycznąDad sunieniem,w której dominujeargumentacja
biblijno-teologiczrra
w)'czuleniena bieżqcękwestięnroralnę'Jestto szczególniewidocznew odniesieniudo ż}avo
dyskutowanychkwestii społecznychibioetycznych' Należy podkreślićkonsekwentne
podejnrowanie
kwęstiizmian w postrzeganiusamejistoty sumieniai wpływutego zjawiska
na praktykęŹycianlolalnego.

obok problematykisumięnia'możnarv dorobkunaŃotym ks. wanata,rłryodrębnić
jego badawczych
jeszcze ki1ka ważnych obszarótv' które wskazują na różnorodność
badawczychstanowisakramentalny
Poczesnen'tiejscervjego poszukirvaniach
zaintcresowair.
Intęręsujego zwłaszcza ploblematyka sakramentlt
\\ymiar życia clrrześci.jańskiego.
po.jednania
i pokuty.Fakt' że skupia się w nich na osobie spowiednikai jego zadaniach'
w ramach któIej
łączenirrbadań z dydaktycznądziałalnością,
śrviadczyo umiejętl1yl11
plzyszłychkapłanów'W swojejteologicznejrefleksji
przygoto\\.uje
do posługisporviedrrika
litelaturypŹedmiotu.
urvzględniapapieskienauczanie'a takżeodwołujesię do najnorł'szej
omf komentować
Potlafi na bieżqcopodejmorvaćdyskusyjnetematyteologiczno-moralne
aktualneprogramyduszpasterskie.
w polu naukow),chZaintercso\ł'ali
ks' Z. wanatazrajdująsię takżeaktua]neklvestie
bioetYoznestanoNiącepŹedmiot społecznejdebaty.opublikolvał na ten temat wie]e
altykr ów. Dotycz4 one szeroko rozumianE problematykiwallościludzkiego życia, od
poczęcia do naturalnejśnierci. w splawie i

yitro, enta]..azji,
czy odporviedzialnego

rodzicielstrvabloni narLki Kościoła' powołu.jqcsię na liczne dokumenty Stolicy
tej
Apostolskiejoraz inne opraco\łJania'
ale nie poprzestajebynajmnicjna przyponrnieniu
przesłanie'
nauki.owszem' ukazujejej teologiczne.a takżegłębokohrrmanistyczne
wnikliwego naświetlenia
doczekałysię w tlvórczościks' Z' wanata zagadnienia
związar,te
z rtjęciemżyciachrześcijańskiego
w perspektyrvie
cnót moralnych,teologalnychi
porvołania
Takżew tym obszarzetęnlatycfnynmożnazauważyć
aktualizacjęi
do śrviętości.
nawiązyrvanie
do naucfania współczesnych
papięży'
3. Recenzjei redakcje
Ks. Z' wanat ma na swoim koncie ró\^'nież17 recenzji zamieszczonychW
lenomowanychczasopisnlachnaukorvych'stanowią one rvnikliwe studia analitycznokonstrukty\ł'ne
onuwianychpozycji' Jest takżeautolem7 recenzji wydarvnicfychksiążek'
które ukazałysię rv druku' Ponadto,sporządzilkilkadziesiątlecenzji i jest nadalakt1.wnym
autoremreccnzji naukolv.vchartykułóWpisanychdo czasopismteologicznych,takichjak:
,,Family Forurn", .,Roczniki Teologiczne",,,SosnorvieckieStudia Teologiczne",,,Studia
Gdańskie,.,',studiaPęlplińskie.',',FontmTeologiczne'',,.studiaNauk TeologicznychPAN''.
czy,,Teologiai Moralność'..
,,ŚląskiestudiaHistoryczno-Teologiczne',,
jego praceredakc1.jne'
Na osobnquwagęzasługuj4
Jestredaktoremczteręchksiążek:
Dar życiu.|f 25 rocznicępublikacji i]1s!|.Llkcii
,'Donln1vitąe,'(.forlń 2012)'Rodzinasercen
cyl|'ilizacjin1ilości'
Iy d1|1ldziestt!
rocznicępllblikacjiListu do rodzin śwJana Pauta ]I, ted.

Z' wanaq 1. werbiński (Toruń 2014)' odkryłąć dąr Chtztu świętego,rcd' S. Suwillski' Z.
ręd.S. Suwński, Z. Wanat(Torui 2017).
Wanat(Toruńf}|1), ŻyćłaskqChrztuś:viętego,
w ogólnym podsumowaniudorobku publikatolskiego ks. dra hab. z. wanata' a więc
jak i rozprawy,artykułyi recenzje,należy
zarównojego',ksiązkęprofesorską',,
obejmujqcego
stwierdzić,że cechują go ewidentnezalety poznawcze i edukacyjne,co śrviadczyo
teoretycznychuzdolńęniach autorai jego laukowej kompetencji.omówione zasadoicze
nurty naukowychzainteIesowańks. dra hab. z. waJ6ta, znalazly odzwierciedleniew
publikacjach,z L1órych większość
stanowiąoryginalnei 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

czasopismachnaukowych(,,studiaNauk TeologicznychPAN'', ,,Tęologiai Moralność'',
,,StudiaTheologicavarsaviensia',,'^teneumKapłańskie'',
,,Studiaodańskie'').Należymięć
profesoraks. z. wanat poszerzynie tylko spektrumpolskich
nadzieję,żepo uzyskaniut}.tułu
czasopism naukowych, w których będzie publikował,a|e ta+<żę,
:ęszcze bardziej, zaznaczy
s$'ojąobecność
w czasopismachobcojęzycznych'Generalnienależystwieldzić' że jego
książkii ańykułydowodzqnie tylko dużejwiedzy i erudycji,ale spełniają
takżewymagania
metodo|ogiczne'Jego wkład w polską teologię, w tym zakresie,jest bez wątpienia
niezaprzeczalny,
zwłaszczadzięki publikacjonr,którę w sposóbwięloaspęktowy
odnosząsię
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 działaniakandydatado tytułu naukowegoprofesolą jest jego praca
dydaktyczna
i ksŹałcęnie
młodejka&y.
Ks. Z. wanat, Po uzyskaniustopniadoktoranaukteologicznych'od wfześnia1997r.
\łykładateologięmoralnąw wyżs4.rn Semina um Duchownymw Toruniu. Ponadto,w
latachl997-2002wykładał
(dawniej
tęologięmoralnąw Toruńskimhstytucie Teologiczn1'rn
Kolegium TeologiczrreDiecezji Toruńskiej).Równocześnie,
w latach 1999-2003w ramach
zajęć zleconych wykładałteologię moralną szczegółowąw wyższym Seminarium
DuchownymZgromadzeniaDuchaŚwiętegow Bydgoszczy.Poza tym, w roku akademickim

2001/2002prowadziłzajęciaz teologii moralnejna Wydziale TeologicznymUniwersytetu
MikołajaKopernikaw Toruniu.
Od 1 listopada2002 r. jest zatrudnionyna stanolviskuadiunl(taw KatedrzeTeologii
(dawniej:Zak.ladTeologii Momlnęj i KatolickiejNauki Społecznej)
Moralrreji Ducbowości
na WydzialeTeologicznynUMK' Natomiastod 2017roku pełnifuŃcję kierownikaKatedry
bioetyki
Prowadzizajęciaz teologiimońlnej szczegóło*'ej,
TeologiiMoralneji Ducho.rvości'
i
z elemcntamieko]ogii' metodologiiteologii noralnej, zagadnieńmoralnyclrmałżeństlva
rodzitly'teorii i praktykispowiedziorazwykładynronograficzne.
nowychkadl naukowych'od
Ks' dr lrab.Z' wanat l1,laZmcznyudziałw pronrolt'aniu
pocz4tku swojej działalności
naukowęjprowadzi semina un dyplonrowei seminarium
nagisterskie z tęologii morainej oraz seminariunrdokto.anckie'Dotychczas pod jego
kieruŃiem polvstało29 prac magisterskichi 23 licencjatyzawodowe.Recenzował41 prac
nagisterskicl,t
i 7 licencjatówzarvodowych.
jednegodoktoratu,który zostałoblonionyw
Ks' Zbigniew wanat jest promotorem
Marią Marta Wieckajako vzór
201ó loku (ks.mgl lic. AndrzejPiernikarczyk,Blogoslau,iona
śl|,iętości
osób Peł]1iqcych
Llziełan1iłosierdzia).
Jest takżeplomotoremdlt'óch otwartych
przewodórt'doktorskich (ks. mgr Dariusz Kułakorvski,Duchotyość
n1ałżeńska
według
1ateridłóI1,
Wier ych ',Spotk1nią Mąłżeńskie,,iks' mgr
fornucyj ych slo11,afzyszenią
Wojciech Retman' Posługadttchowaosobonlprzeb1w,ttjącyn|
ł hospicjumł Don1llsue
Ryder).
Tfzy fvy lJczest11icz}4
w postępowaniu
habilitacyjnym'Przygotowałdwie lecenzje
(ks' dr Adan Sikora;ks. dr Jan Kalniuk) orazjędnąopinię
dorobkunaukowo-dydaktycznego
jako członekkomisjihabilitacyjnej
r,vpostępowaniu
(ks' dr A' Pryba).
habilitacyjrrym,
Jest autoremrecenzji 13 doktoratów(ks. mgr lic. KrzysztofaNacfka, ks. mgra lic.
Marka Zbarackiego.o' mgra 1ic. NorbcrtaAriela Cebuli oFM, o. mgra lic. Bańłomjeja
lic. ParvłaAdama Makowskiego.ks' mgra lic. Krzysztofa Stanibu]y.mgr lic'
Stypy' r,rrgra
Lidii Szymanskiej.ks. mgra lic' Sebastiar'uKonrada Kijaka. mgr lic. Anny Małgorzaty
Strany' mgr lic. MałgorfatyPyć, mgra lic. ParvłaBieńkorvskiego'mgr lic' Aleny Androsik,
mgr lic. MagdalenyTafelskiej).w ten sposóbks' dr hab'Z. Wanatspełniawymaganyustawą
warunek stawiany kandydatomdo tytufu profęsorskiegodotyczqcy opieki naukorveji
ksztalceniamłodejkadry.
oceniając dzialalność
naukowo-dydaktyczrą
ks. Z. wanata, należypodkeślić,że
tematyka i metoda prowadzonychprzez niego wykładów i seninariórv Znanrionuje
w}'kłado*cęwysokiej klasy' Potrafi on harmonijrriełqczyćuzdolnieniametodologicznez

językólv obcychpozwalamu obficie korzystaćz
wiedzą'Do tego znajomość
nery'toryczną
Nie dziwi więc,żewykładyks' Z. Wanata
1itelaturyfilozoficznoteologicznej.
obcojęzycznej
Prorvadzączaśzajęciedydaktycznei
ciesząsię dużyn uznanien studęntówi doktorantórv.
studentó$.nawiqzuJąc
zainteresowania
serninaum naŃowe inspirujei fonrrujeintelektualne
Napisanepodjegokierunkiem
nalLkowy.
przyjaznyi poz}'tywnyko11takt
z nimi rólvnocześnie
naLikowapracelicencjackie,magisterskiei rozpnwędoktorskącechujeŹete]ność

I. wsPÓŁPRĄcA

ZAGRĄNICZNA

I DZIAŁALNoŚĆ PoPULARYZUJĄCA NAUKĘ
Ks. Zbigniew wanat jako kandydatdo rytułuprofesorskiegowykazałsię
lv
zagranicznyn]ioraz faangażowanrem
współpracynaukorvejz ośrodkami
uniejętnościq
jest n.in.
zagranicznymi
naukę'owocem kontaktówz ośrodkami
popularyzującą
działalność
z okazji z okazji 1050locznicy ckztu
naukowazorganizorvana
konl.erencja
międzynarodowa
_ dąr i \,yzwanie(Toruń,)'I-22kwietnia2016).
polskina temat:Cł'.festślNięty
W Bmach realizacji projektu naukowęgo''Hipokrates i sumienie,' dwuklotnie
prolvadziłswoje badaniana Wydziale TeologicznymUniwersytętuWiedeńskiego(2015'
2a1,7)oraz lra Uni\ł'ersylecieMedycznym rv Wiedniu (2017)' Było to możliwe dzięk
człoŃostwu w stowarzyszenillnaukorvymBioethicistsi Central Europe z siedz|bąw
wiedniu' Pob}'t na Ul wels}tecie Koście]nymś\r/'Danazogo w Madrycie w ramach
nawiązaniemwspólpracymiędzy kierowanąprzez
PrograrnuEmzmus+(2018)zao\ł'ocorvał
na wydziale TeologicznymUMK w Toluniui
siebiekatedrąTeologiiMoralneji Duchowości
jej odpowiednikienw Madrycie.
popularyzujqcejnaŃę należy wskazać na dwa
Z kolei w ramach działalności
ks. Z. Wanata,a mianowicię:czymy udziałw konferencjach
podstawowe
lodzajeaktyrvności
l' ich organizację'Podczas ośmiusesji i konferencji
naŃowych oraz zaangażowanie
r,n'in'kwęstii sprueci\łusumienia.problematycesakmmentll
referatypośrvięcone
rtygłaszał
w kyzysach' Przewodniczył
małżonkom
pokuty'oblonieżycialudzkiego,czy towarzyszeniu
lv dlt'óclrpanelach.Były to konfęrencjeo zasięgu
dwóm sesjon naukotrymi uczestniczył
ogólnopolskin (Zakopane,Licheń' Warszarva,Lublin, Gdańsk' Toruń, Nysa),jedna mjała
miejscew Brattvagw Nonł'egii.
zaangażowania
ks. Z. wanatajest pełnionaprzez
lnnym polernpopularyzatolskiego
koordynatoraTorlńskiegoFestiwa|L!NaLlkii
niego od kilkunastujat funkcjalvydziałolvego
o takich
s't ti, który organizujeUniwers)'tetMikołajaKopemika.wańo takżęrt'spomnieć

jednostkowychwydarzeniach,jak wystqpieniez okMji Dnia Papieskiegopopularyzującę
nauczalie Jana Pawła lI, czy też wykłady nt. moralnego nauczania Kościoładla
klauzurowych sióstr Karmęlitanek Bosych, a także wystąpienie podczas XIII Dnia
Papieskiegow Toruniu vll Lo im. waldy szuman w Toruniu' pt. Bl. Jan PawełII _ Papież
dialog z nlodyni (Toruń.22.l0.20l3).
Ks. dr hab' Z. Wanat angdiujesię takżew funkcjonowaniekomisji wydziałowych
su'ojęjUczelni.Uchwałąnr l22 senatuUMK z30.10.2072zostałpowołanyw składKomisji
oceniającejUMK na czas trwaniakadencjiorganów kolegialnych,tj. na lata 20|2-2016i
2016'2020.W latach 2012-2016,a tatże w obecnejkadencji 20|6-20f0 jest członkiem
WydziałowejRady ds. Dydaktyki i Efęktów Ksdałceniana Wydziale Teologicznymoraz
członkiemWydziałowejRady ds. JakościKształceniana Wydziale Teologicmym.W roku
akadenickim2016/2017byłkierownikiempodyplomowego
sfudiumw zakresiebioetykina
WydzialeTeologicznymUMK, a od roku 2017jęstkięrownikiemkatedryTeologiiMoralneji
Duchowości.
Ks' Z. wanat angaŹuje się także w dzialalnośóogólnopolskich organizacji
teologicznych.od ponad dwudziestu lat jest członkiem StowarzyszaniaTeologów
Moralistów (dawniej sekcja Polskich Teologów Moralistów). Jako wieloletni członek
stoważyszeniazostałwybrany do Komisji Rewizyjnejna kadencję2016-2019.Jest takŹe
człoŃiem Polskiego TowalzystwaTeologicznego,oddziafuToruńskiegoolaz członkiem
stowaŻyszenianaukowegoBioethicistsin cenlrąl Europe z siędzibąw wiedlriu (od 2010
roku).od 2013roku na|eżydo radynaukowejrocznika,,Perspectiva,'.
To zaangażowaniew prace ucze]ni i na forum zęwnętrznym dowodzi niebywalej
dyspozycyjnościks. Z. wanata. Świadczy teżo dużymzaufaniu'jakim darzą go pracownlcy
naukowi.Nie dziwi zatem fakt, że ks. Z. wanat trzykotnię(20|3,20|5 i 2018)otrzymał
wyróŻnienie
RektoraI-MK za osiągnięciauzyskanew dziedzinienaukowo-badawczej,
zaśw
20ló r. NagrodęRektoraUMK za osiągnięcia
w dziedzińe olgarrizacyj
nej.
dydaktyczno.organizacyjna
Caładziała]rrość
ks. &a hab. z. wanata,polegajqcana
głoszeniuwykładów,prowadzeniuseminariów,uczestniczęniu
w konferencjach,
kształceniu
kadry naukowej oraz udział w międzynalodowychzespołachbadawczych daje obraz
dynamiki twórczej kandydata do t}tułu plofesola i jego ogromnej dyspozycyjności
intelektua|nej
i badawczej.Przekonujeteż'Źew groniepolskichteologówmoralistówzajmuje
on pocz}'tne
miejsceijest cenionąosobistościq.
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WNIOSEK KONCOWY

W wyniku analizy dorobku naukowo-badawczego,dydaktycznegoi orgarfzac)alnego
otrzymujemyobmz znaczącychosiągnięćnaukowych 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 waźnedokonarria,
zespalajqcją w dużej mierze z dorobkiem europejskiej myśli teologicznej. Dokonania te
stwaŹają dobrąplognozę 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 działalnościdydaktycznej i olganizacyjnej oraz w
zakesie opieki naukowej i kształceniamłodejka&y, stwiefdzam, że ks. dr hab. Zbigniew
wanat, posiada w}.rnaganekwalifikacje i zdecydowanie zasługlje la ptzyntanie mu t'tułu
prcfesora.spełniatym samymwszystkię warur d sta\'iane kandydatomdo t),tułuprofesom,o
których mówi alt. 26.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach aukowych i tytule
ąukoyrymoraz o stoptliąch i u,tule y, zcrkresiesztuh (Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595). Wnoszę
zatem o dopusfczenie ks. Z. Wanata do dalszych ętapów postępowaniaw cęlu uzyskania
t!'tułuDrofęsoń.
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