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Komisja habilitacyjna powołana w dniu 6 października 2015 r. [Nr BCK - I - L 7956/15] przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w składzie:
ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący,
ks. dr hab. Bartosz Nowakowski- sekretarz komisji,
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, - recenzent,
ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW - recenzent,
o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UP JPII - recenzent,
ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW - członek komisji,
ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM- członek komisji,
zebrana na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM
w Poznaniu stwierdza, co następuje:

1. · Recenzje i opinie:
Realizując

pierwszy punkt przyjętego porządku obrad, przewodniczący Komisji
recenzentów o przedstawienie recenzji i sformułowanie końcowych wniosków.
Recenzenci przedstawiali recenzje w formie zwięzłych wypowiedzi w następującym

poprosił

porządku:

Ks. prof. Antoni Żurek: Przedmiotem badań s. dr M. Ziółkowski jest spusc1zna
epistolarna czterech znanych Ojców Kościoła: św. Hieronima, św. Ambrożego, św. Paulina z
Noli i św. Augustyna. W przypadku tego ostatniego pod uwagę została wzięta tylko część jego
listów, przy czym podane kryterium ich doboru jest bardzo kontrowersyjne („korespondencja
kierowana tylko do osób wierzących" - s. 27). W dodatku tak się składa, że są to listy w całości
przetłumaczone naj. polski. Podjęcie badań na tak zakreślonym obszarze badawczym stanowi
z całą pewnością nowość, co należy poczytać za zaletę pracy.
Rozprawa w dużej części ma charakter antologii tekstów poświęconych temu, co
Autorka uważa z ascezę, i zaczerpniętych z listów czterech łacińskich Ojców Kościoła IV i V
wieku. Nie taki jest jednak cel publikacji. Teksty te, zaopatrzone w powierzchowne
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komentarze, czasem przybierające formę streszczenia cytowanego teksu, i wnioski, zostały
tematycznie usystematyzowane w mało przejrzysty sposób. Długie jednostki tematyczne, bez
wewnętrznego uporządkowania, nie pozwalają na klarowne przedstawienie tematu (por. s. 170
-185: na początku grzech to „choroba, śmierć i niewola", ale próżno szukać udokumentowania
tego twierdzenia; jedynie temat niewoli został zaznaczony). Można zatem wyrazić Autorce
publikacji uznanie za zebrany materiał. Mniej uznania budzi sposób jego prezentacji i naukowej
analizy.
S. dr M. Ziółkowska w swojej publikacji ogranicza się w sposób bardzo radykalny do
analizowania tekstów listów wskazanych autorów. Należy wierzyć, że analizie poddała
wszystkie teksty związane z omawianym tematem, jakkolwiek w niektórych przypadkach rodzą
się wątpliwości (np. przy omówieniu tematu ubóstwa zupełnie pominięto niektóre listy św.
Augustyn, gdzie ta tematyka jest poruszona w interesujący sposób - Ep. 104; 157. Dziwnym
zbiegiem okoliczności te listy nie są w całości przetłumaczone na j. polski). Zazwyczaj nie
interesują jej ani inne teksty tych autorów (odwołania są tak nieliczne, że nawet Autorka nie
umieszcza tych tekstów w „Bibliografii", por. pozycje zacytowane w nr 307; w nr 207), ani
tym bardziej teksty innych autorów. W całej publikacji pojawia się tylko jeden inny autor
wczesnochrześcijański. Jest nim Klemens Aleksandryjski (s. 143). Cytat wybrany z jego dzieła
dotyczy omawianej problematyki i stanowi dobrą ilustrację tematu. W bardzo skromny w całej
rozprawie potraktowana została współczesna literatura przedmiotu. Tylko w sporadycznych
wypadkach Autorka przywołuje istniejące opracowania, często w kwestiach zupełnie
drugorzędnych(np. w II rozdziale są tylko 4 odwołania do współczesnych opracowań!).
Nadzwyczaj wyjątkowe jest przytoczenie opinii współczesnego autora. Nie dowodzi to
wprawdzie znajomości współczesnej literatury w ograniczonym wymiarze, ale nie dodaje
powagi opracowaniu.
Nie sposób pominąć milczeniem strony formalnej publikacji. Do wyżej wspomnianych
zastrzeżeń należy dodać jeszcze kilka. Przede wszystkim tekst jest nieprzejrzysty. Długie
cytowane teksty nie zostały wyodrębnione w sposób dostrzegalny. Zaznaczono je tylko
cudzysłowami, co przy bardzo długich akapitach (np. siedem stron w 10 jednym akapicie, s. 81
- 87), czyni tekst trudno zrozumiały. Przy czym zagadnienia poruszane w tych tekstach dotyczą
różnych aspektów omawianej rzeczywistości.
Trudność tę powiększa mała dbałość o styl wypowiedzi i precyzję terminologiczną. Nie
wiadomo dlaczego raz przed imionami omawianych biskupów użyty zostaje skrót św., a kiedy
indziej (często na tej samej stronie, por. s. 192; s. 1OO) tego skrótu brak. Jak na pracę na tym
poziomie naukowości za dużo jest sformułowań mało precyzyjnych (np. „charakter
sakryfikalny" s. 187), albo trywialnych („osoby o zbyt wyszukanej aparycji zewnętrznej' s. 73;
„spadkobiercy obyczajowości" s. 71). Jeśli do tego dodać niekiedy znaczące błędy literowe
oraz nieścisłości w cytowaniu (por. przypis 350), to można zrozumieć trudności na jakie
napotyka się przy lekturze tej pracy.

Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski - Należy stwierdzić, że s. Marta Ziółkowska zajęła
ciekawym, a przede wszystkim oryginalnym problemem badawczym. W skali światowej
dotychczasowe publikacje w sposób raczej ogólny podejmują zagadnienie ascezy. To samo
można powiedzieć również o polskich badaniach. Bardziej szczegółowo badaniami na temat
ascezy u greckich autorów wczesnochrześcijańskich zajmowali się w Polsce ks. prof. Leon
Nieścior (Nil z Ancyry) i ks. prof. Leszek Misiarczyk (Ewagriusz z Pontu).
Opracowanie ma charakter wybitnie źródłowy. Cała treść jest wynikiem wnikliwej
analizy spuścizny epistolograficznej wszystkich czterech autorów. Źródła są w rozprawie w
się
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sposób należyty udokumentowane. Z reguły analizowane fragmenty listów podane są w
przypisie w języku łacińskim. Jednak w samym tekście autorka również przed przystąpieniem
do analizy danego fragmentu cytuje ten sam tekst w przekładzie polskim. Nie zawsze wydaje
się to w pełni uzasadnione, często prowadzi to do niepotrzebnych powtórzeń. Przynajmniej w
niektórych przypadkach cytaty w przekładzie polskim powinny być krótsze. W tym przypadku
w pracy wykorzystano przekłady listów św. Ambrożego w przekładzie o. Polikarpa Nowaka,
św. Hieronima w przekładzie ks. Jana Czuja i św. Augustyna (listy 1-75) w przekładzie ks.
Wacława Eborowicza.
W przypadku Listów św. Paulina z Noli Habilitantka dokonała własnego przekładu ijak
zaznaczono mają być one wydane oddzielnie. Należy to uznać za dodatkowe osiągnięcie
Habilitantki, zważywszy na to, że Paulin z Noli jest autorem dość trudnym. Jednocześnie jest
to autor ważny i ciekawy, a w Polsce bardzo mało znany. Wydanie jego Listów w języku
polskim pozwoli zapoznać się z jego myślą szerszemu gronu czytelników. Wynikiem
dokonanych w każdym rozdziale analiz są ciekawe, właściwe i samodzielne konkluzje, jakie
Autorka
formułuje zazwyczaj przy końcu każdego rQzdziału oraz w zakończeniu.
Habilitantka przedstawia poszczególne kwestie w sposób jasny i logiczny. Pod
względem struktury cała narracja jest bardzo dobrze uporządkowana. Całość treści dowodzi, że
autorka dobrze opanowała warsztat naukowo-badawczy. Książkę napisano bardzo dobrym
językiem, co sprawia, że dobrze się ją czyta. Książkę napisano z zachowaniem wszelkich norm
pisarstwa naukowego.
Habilitantka w Autoreferacie stwierdza, że „podstawowym osiągnięciem dysertacji jest
całościowe ujęcie praktyki ascezy na bazie chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V
wieku". I należy zgodzić się z tą opinią. Kolejnym osiągnięciem s. dr Marty Ziółkowskiej jest
ukazanie postulatów ascetycznych jako swoistego programu formacji chrześcijańskiej oraz
wydobycie z nauczania 4 wielkich autorów zachodniego wczesnego chrześcijaństwa nie tyle
ascetycznej teorii co praktycznych postulatów ważnych w realizacji powołania
chrześcijańskiego nie tylko w historyczno-obyczajowych realiach starożytności ale w każdym
czasie. W tym tkwi istotne znaczenie chrześcijańskiej ascezy. Jak stwierdza Habilitantka:
„Asceza spełnia rolę formacyjną kształtując integralne człowieczeństwo".
W sumie s. Marcie Ziółkowskiej w książce: Podstawowe postulaty ascezy na podstawie
epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku, udało się w pełni zrealizować założony cel
naukowo-badawczy. Powstała dobra monografia na temat chrześcijańskiej praktyki ascezy.
Można ją uznać za największe osiągnięcie naukowe w dotychczasowym dorobku Habilitantki
i to osiągnięcie znaczące.

O. dr hab. Dariusz Kasprzak - W dysertacji wyraźnie brak określenia kryteriów
doboru tekstów antycznych oraz brak definicji tego, czym była sama asceza według
poszczególnych autorów patrystycznych, brak opisu źródeł myśli dla cytowanych postulatów
praktycznych, brak opisów historyczno-literackich (w jakich warunkach powstawały cytowane
listy, do kogo były pisane, a jakich pobudek były pisane). Wybór i kwalifikacja opisywanych
tematów pozostają niejasne: dlaczego np. post - ubiór unikanie towarzystwa złych ludzi ograniczenie udziału w ucztach - to tzw. reguły życia codziennego, a ubóstwo dobrowolne i
umieranie dla siebie - nie jest już życiem codziennym? Jeśli analizowani autorzy patrystyczni
korzystali z Biblii jako podstawowego tekstu dla swej teologii praktycznej, to obok postu
dwoma innymi praktycznymi postulatami religijnymi są wezwania do modlitwy i jałmużny. Ta
ostatnia została zaledwie wspomniana, natomiast z niewiadomych powodów nie ma w pracy
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jakiegokolwiek odniesienia do modlitwy. W pracy Autorka jedynie cytuje kolejne teksty,
natomiast zupełnie nie porównuje opinii przytaczanych autorów patrystycznych. Nie różnicuje
ich wypowiedzi ze względu na odmienność motywacji, kiedy pisali swe listy do konkretnych
adresatów. Dlatego często popełnia błąd interpretacyjny uogólniając nauczanie ascetyczne
cytowanych autorów.
Kandydatka nie osiągnęła w swojej ptacy zakładanego celu badawczego, jakim był
krytyczny z patrystycznego punktu widzenia opis ascetyki przełomu IV i V wieku w Kościele
Zachodnim na podstawie epistolografii wybranych autorów patrystycznych. Nie opisała
krytycznie poszczególnych postulatów ascetycznych Ambrożego, Hieronima, Augustyna i
Paulina, gdyż: 1. nie rozróżniała filologicznie adresatów listów ani rodzaju przesłania listów;
2. nie opisała krytycznie źródeł myśli analizowanych autorów patrystycznych dla
postulowanych przez nich praktyk ascetycznych; 3. nie ukazała motywacji monastycznej
cytowanych autorów patrystycznych, a ta wydaje się w badanej kwestii kluczowa; 4. dla
opisywanych zagadnień ascetycznych brakuje podstawowej systematyzacji metodologicznej,
tak według teologicznej ważności tematyki, jak i chronologii tekstów. Cała praca jest
zbudowana na zasadzie mało krytycznego komentarza do kolejno następujących po sobie
tekstów patrystycznych; 5. brak analizy porównawczej dla myśli ascetycznej analizowanych
autorów, jak i brak właściwych odniesień do patrystycznej literatury przedmiotowej.
Połowę pracy stanowią cytaty patrystyczne - w tekście głównym to tekst polskiego
tłumaczenia, a przypisie tekst łacińskiego oryginału. Inaczej niż wymagają tego standardy prac
patrystycznych-w przypadku recenzowanej dysertacji zapis tekstu tłumaczenia został podany
bez jakiegokolwiek znaku odróżniającego go od tekstu komentarza Autorki, co czyni lekturę
dysertacji iście ascetycznym wyzwaniem dla czytelnika. Wnioski są dokonywane najczęściej
na zasadzie uogólnienia wcześniej cytowanych myśli kolejnych autorów patrystycznych i
powtórzenia sensu zdaniowego przytaczanych ojców Kościoła; sam aparat krytyczny służy
Autorce najczęściej do dublowania ilości tekstu przez zamieszczanie obszernych tekstów
łacińskich, których tłumaczenie było podane w tekście głównym. W prezentowanej formie
rozprawa jest trudna do czytania. Czasami pojawiają się anachronizmy czy kalki językowe z
analizowanych autorów patrystycznych.
Recenzowana dysertacja dr Marty Ziółkowskiej jest ciekawym pomysłem badawczym,
który niewątpliwie kosztował Autorkę sporo trudu, jest jednak pracą mało oryginalną. Autorka
nie. wykorzystała literatury przedmiotu. Habilitantka nie wykazała się wystarczającym
opanowaniem warsztatu badawcze go tak na płaszczyźnie formalnej, jak i merytorycznej.

Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk - Z przedstawionych Recenzji wynika, że o. dr hab.
Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII pozytywnie ocenił jedynie osiągnięcia dydaktycznoorganizacyjne Kandydatki, natomiast negatywnie, jako nie wystarczający do ubiegania się o
stopień doktora habilitowanego zarówno jej dorobek przedstawiony w formie artykułów
naukowych jak też rozprawę habilitacyjną. Podobnie ks. prof. dr hab. Antoni Żurek „Z
przykrością wnioskuję, że tak przedstawiony dorobek naukowy oraz publikacja Podstawowe
postulaty ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku nie stanowią
wystarczających przesłanek do dopuszczenia s. dr M. Ziółkowskiej do dalszych etapów
przewodu habilitacyjnego" (s. 11).
Jedynie ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW pozytywnie ocenił zarówno
dorobek naukowy jak też rozprawę habilitacyjną Kandydatki wnioskując o dopuszczenie s. dr
Marty Ziółkowskiej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego (s. 12).
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Po zapoznaniu się zarówno z Recenzjami jak też przesłaną mi dokumentacją, oceny O.
dr hab. Dariusza Kasprzaka OFMCap, prof. UPJPII i ks. prof. dr hab. Antoniego Żurka wydają
się bardziej pogłębione i przekonujące. Według mojej opinii należy pozytywnie ocenić
osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne Kandydatki, natomiast zarówno przedstawiony
dorobek naukowy jak też rozprawa habilitacyjna nie wydają się wystarczające do ubiegania się
o stopień doktora habilitowanego i dopuszczenia s. dr M. Ziółkowskiej do dalszych etapów
przewodu habilitacyjnego.

Ks. dr hab. Paweł Wygralak - Po zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego s.
dr Marty Ziółkowskiej USJK przygotowanymi przez o. dr. hab. D. Kasprzaka, prof. UJPII, ks.
dr. hab. T. Kołosowskiego, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. A. Żurka stwierdzam, co następuje.
Recenzje przygotowane przez o. dr. hab. D. Kasprzaka, prof. UJPII i ks. prof. dr hab. A. Żurka
kończą się konkluzją negatywną. Natomiast ks. dr hab. T. Kołosowski, prof. UKSW, zakończył
swoją recenzję konkluzją dopuszczającą s. dr Martę Ziółkowską do dalszych etapów
postępowania habilitacyjnego. Zatem po zapoznaniu się z wyżej przedstawionym recenzjami,
z których dwie, a więc większość, zawierają bardzo dobrze udokumentowane konkluzje
negatywne, przychylam się do opinii tych recenzentów i uznaję, że przedstawiony dorobek
naukowy s. Marty Ziółkowskiej jest niewystarczający do dopuszczenia Habilitantki do
dalszych etapów procesu habilitacyjnego. Należy natomiast uznać wartość dorobku
dydaktycznego i organizacyjnego s. M. Ziółkowskiej, co podkreślają wszyscy recenzenci.

2. Rozprawa habilitacyjna oceniana jest jako:
Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Przedstawiona przez Habilitantkę rozprawa pt.
Podstawowe postulaty ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku, w
obecnym kształcie, nie spełnia warunków oczekiwanych od pracy naukowej na tym poziomie.
Jakkolwiek samo ujęcie problematyki można uznać za oryginalne, ale już sposób jej prezentacji
trudno uznać za naukowy. Antologię tekstów patrystycznych, zaopatrzoną w pobieżne
komentarze oraz powierzchowne analizy i przedstawioną w sposób mało komunikatywny
trudno uznać za poważną rozprawę naukową. Z przykrością wnioskuję, że tak przedstawiony
dorobek naukowy oraz publikacja Podstawowe postulaty ascezy na podstawie epistolografii
chrześcijańskiej IV i V wieku nie stanowią wystarczających przesłanek do dopuszczenia s. dr
M. Ziółkowskiej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.

Ks. dr hab. Tadeusz Kłosowski- Oceniam bardzo wysoko jako znaczące osiągnięcie
naukowo-badawcze rozprawę habilitacyjną s. dr Marty Ziółkowskiej, Podstawowe postulaty
ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku, Polyhymia, Lublin 2015, ss.
271. Jest to bardzo dobra i cenna publikacja z zakresu patrologii, przede wszystkim znacząca
dla badań nad ascezą wczesnochrześcijańską. Jako dobry i w pełni wystarczający należy ocenić
także pozostały dorobek naukowy Habilitantki: artykuły naukowe, hasła encyklopedyczne i 1O
referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. S. dr
Marta Ziółkowska wykazała się także w pełni aktywną działalnością dydaktyczną i
popularyzatorską ocenioną bardzo dobrze i nagrodzoną przez Władze KUL. Habilitantka jawi
się jako sumienny i samodzielny teolog, w sposób uporządkowany prowadząca badania na
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gruncie patrologii. Na tej podstawie z pełnym przekonaniem stawiam wniosek o dopuszczenie
s. dr Marty Ziółkowskiej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.

O. dr hab. Dariusz Kasprzak - Zaprezentowana przez Kandydatkę rozprawa
habilitacyjna nie jest monografią naukową na odpowiednim poziomie krytycznym. Dokonana
przez dr Martę Ziółkowską synteza tematów ascetycznych zawartych w epistolografii ojców
łacińskich IV i V wieku jest mało krytyczna. Praca zawiera poważne błędy merytoryczne i
formalne wskazane w ocenie szczegółowej. Wskazane braki świadczą o niedojrzałości
badawczej Kandydatki. Uznaję, że zaprezentowany dorobek naukowo-badawczy dr Marty
Ziółkowskiej jest niewystarczający do kandydowania do stopnia naukowego doktora
habilitowanego i nie spełnia wymagań stawianych temu etapowi promocji naukowej.
Pozytywnie oceniam jedynie pozostałe osiągnięcia dydaktyczno-naukowe po uzyskaniu
doktoratu. Natomiast tak dorobek przedstawiony w formie artykułów naukowych, jak i samą
rozprawę habilitacyjną oceniam negatywnie, co nie pozwala mi na sformułowanie
pozytywnego wniosku do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu o dopuszczenie dr Marty Ziółkowskiej, do dalszego etapu przewodu habilitacyjnego.

3. Dorobek naukowy, organizacyjny, itd.
Ks. prof. Anotoni Żurek - Podstawowym w tym zbiorze są artykuły naukowe
zamieszczane w czasopismach naukowych oraz rozdziały i artykuły w pracach zbiorowych. W
sumie opublikowała 11 takich artykułów. Zazwyczaj są to artykuły krótkie ( 8 - 1 5 stron), a
dwa wręcz b. krótkie (5 i 6 stron). Większość z nich (8) oparta jest na badaniach
zapoczątkowanych rozprawą doktorską.

Metoda zastosowana przez Autorkę w tych artykułach jest prosta. Zazwyczaj referuje
ona myśl św. Augustyna w wybranym do analizy jego dziele, ilustrując swoją wypowiedź
wybranym tekstem tego myśliciela (w niektórych artykułach b. oszczędnie). Analizy są
prowadzone w sposób poprawny, choć są mało szczegółowe i pogłębione. Często sprowadzają
się .do streszczenia myśli św. Augustyna. W niektórych przypadkach Autorka formułuje dość
ogólne wnioski (nie zawsze uzasadnione). Nie szuka ani szerszych uzasadnień, ani nie
konfrontuje swoich wniosków z innymi opiniami, współczesnych badaczy. Nie widzi zatem
potrzeby odwoływania się do innych opracowań, a jeżeli z rzadka przywołuje jakieś
opracowanie, to zwykle w kwestiach mało znaczących. Autorka analizuje teksty św. Augustyna
tłumaczone na j. polski, jakkolwiek nie zawsze informuje, czy z tych tłumaczeń korzysta.
Wyżej przedstawione artykuły wprowadzają w obszar naukowych zainteresowań s. dr
M. Ziółkowskiej i ich ewolucję. Autorka rozpoczynała swoje naukowe poszukiwania od
zagadnień dogmatycznych (zob. doktorat i artykuły po nim następujące), by potem zboczyć ku
duchowości chrześcijańskiej. W tym sensie można uznać te badania za wieloaspektowe.
Wszystkie jednak dotyczą relatywnie szczupłego materiału bazowego, zwłaszcza jeśli się
zważy na dorobek św. Augustyna. Każda z tych prac ma charakter przyczynkowy i każda z
nich wnosi jakiś element nowości.
Odrębną kategorię w dorobku naukowym s. dr M. Ziółkowskiej stanowią opracowane
przez nią hasła encyklopedyczne. Opracowywała je do Encyklopedii Katolickiej, a dotyczą one
dwóch dziedzin: patrologii oraz Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Konającego. Sześć
haseł osobowych z zakresu patrologii łacińskiej dotyczy postaci mniej znanych, stąd z natury

6

rzeczy są one krótkie. Haseł dotyczących rodzimego dla Autorki zgromadzenia zakonnego jest
mniej (3) i dotyczą osób oraz instytucji bardziej znanych w polskich realiach. Hasła zostały
zamieszczone w prestiżowej encyklopedii, co niewątpliwie przemawia za jakością tych
opracowań.

Hasła

encyklopedyczne są zwięzłymi prezentacjami o charakterze syntetycznym, w
niewielkim tylko stopniu umożliwiającym ukazanie oryginalności autora. Nie zawsze ilustrują
one osobiste zainteresowania i przedmiot badań autora. Natomiast autor hasła, oprócz
umiejętności syntetyzowania oraz lapidarności w sposobie przekazu, musi wykazać się dobrą
znajomością szczegółowego problemu oraz literatury tematycznej z nim związanej. Konieczna
jest także umiejętne operowanie fachową terminologią, właściwą dla omawianego tematu.
Ponieważ jednak nad redakcją hasła czuwa cały zespół fachowców, stąd tylko w pewnym
stopniu po jakości hasła można wnioskować o kwalifikacjach autora. Inne publikacje s. dr M.
Ziółkowskiej nie przekonują, by precyzja wyrażania się była jej nawykiem.
Wśród publikacji zaprezentowanych przez s. dr M. Ziółkowską brakuje takich, które by
spełniały kryteria przedstawione w rozporządzeniu ministerialnym z dnia 1 września 2011
roku, a dotyczących „osiągnięć naukowo - badawczych".

Ks. dr hab. Tadeusz Kłosowski - Na dorobek naukowy s. dr Marty Ziółkowskiej
1 książka, 11 artykułów w monografiach zbiorowych i czasopismach naukowych,
opracowanie 9 haseł do Encyklopedii Katolickiej. Zainteresowania naukowo-badawcze s. dr
Marty Ziółkowskiej koncentrują się wokół spuścizny literackiej i myśli teologicznej
wczesnochrześcijańskich pisarzy łacińskich IV i V wieku, a w sposób szczególny św.
Augustyna. Na 11 artykułów 8 artykułów dotyczy spuścizny literackiej i myśli tego właśnie
autora.
Większość artykułów została opublikowana jako rozdziały w monografiach zbiorowych,
są to jednak monografie o charakterze naukowym wydane w większości w znaczących
wydawnictwach naukowych. 1 artykuł został opublikowany w „Vox Patrum'', czasopiśmie
znajdującym się z 1O pkt. w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 1
artykuł opublikowano w „Verbum Vitae'', czasopiśmie znajdującym się z 5 pkt. w części B
wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF). 1
artykuł opublikowano w czasopiśmie „Roczniki Teologiczne". Jeśli wziąć pod uwagę ilość
artykułów to osiągnięcie Habilitantki w tym zakresie może budzić pewien niedosyt.
Współczynnik ilościowy wzrastajednak,jeśli doliczy się 9 haseł encyklopedycznych w EK. Są
to wprawdzie teksty stosunkowo krótkie, jednak wymagały one pewnego twórczego wysiłku,
by właściwie je przygotować.
Bardzo pozytywnie jednak należy ocenić opublikowane artykuły pod względem jakości.
W zdecydowanej większości są to oryginalne teksty twórcze oparte o analizę
wczesnochrześcijańskich tekstów źródłowych. Mają one w pełni charakter naukowy, są dobrze
zorganizowane pod względem treści, narracja jest jasna i logiczna, zawsze zawierają trafne
konkluzje wynikające z analizy tekstów źródłowych. Są napisane dobrym językiem. Stąd
że
przedstawione do oceny artykuły naukowe wraz z hasłami
należy uznać,
encyklopedycznymi w znaczący sposób wskazują na osiągnięcia naukowe Habilitantki.
składają się

O. dr hab. Dariusz Kasprzak - Jako dorobek naukowy Kandydatka przedstawiła 11
naukowych, z których 1 został opublikowany w czasopiśmie z listy ERIH („Vox
Patrum"), 2 w innych czasopismach punktowanych, a 8 w pracach zbiorowych. Swój wkład w
artykułów
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powstanie tych publikacji określiła jako 1OO %. Jeśli chodzi o kryteria statystyczne dla
ocenianych artykułów, to sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports
(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania wynosi O; liczba cytowań tych publikacji według bazy
Web of Science (WoS) wynosi O. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) wynosi

O.
Przechodząc

do właściwych kryteriów merytorycznych i formalnych, na wstępie należy
publikowane przez dr M. Ziółkowską były zamieszczane przede
wszystkim (8) w periodykach naukowych i czasopismach związanych z Lublinem („Roczniki
Teologiczne - Historia Kościoła"; Kościół w życiu publicznym, red. K. Góźdź i inni, Lublin
2005; Homo orans, t. 7, red. J. Misiurek i inni, Lublin 2006; Fructus Spiritus est Caritas, red.
M. Wysocki, Lublin 2011, „Verbum Vitae" 22(2012); Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła
KUL w historiografii, red. J. Walkusz, Lublin 2010; „ Vox Patrum ";Wierzymy w Kościół, red.
W. Rakocy i inni, Lublin 2013), a trzy w periodykach i czasopismach związanych z innymi
ośrodkami naukowymi w Polsce: Krakowa („Colloquium Augustinianum" - 1); Poznania
(„Teologia Patrystyczna" - 1), Torunia („Vita Beata", red. D. Zagórski, - 1). Kandydatka nie
opublikowała żadnego artykułu w którymś z języków kongresowych, nie zamieściła też swych
badań w czasopismach zagranicznych. Jedenaście artykułów naukowych opublikowanych po
uzyskaniu doktoratu jest dosyć skromnym wynikiem, który wskazuje na małą aktywność
naukową Kandydatki. W ocenianych artykułach nie stwierdziłem błędów merytorycznych,
poza wspomnianymi w ocenach drobnymi anachronizmami terminologicznymi.
Poważną słabością dorobku naukowego poza rozprawą jest strona formalna
przedłożonych studiów. Słabością formalną sześciu opracowań jest brak status quaestionis dla
podejmowanej tematyki (Św. Augustyn prekursorem Soboru w Chalcedonie; Habemus ergo
Spiritum Sanctum ... ; Psalmy pokutne w interpretacji św. Augustyna; Co zbawienniejsze od tej
rany „.; Teologiczna interpretacja szczęścia „.; Wszystko mamy w Chrystusie „. ). Inną
słabością formalną trzech artykułów jest ich nieczytelna struktura (Augustyn prekursorem
Soboru w Chalcedonie; Teologiczna interpretacja szczęścia ... ; Wszystko mamy w Chrystusie
... ). W trzech artykułach cel badawczy opracowania nie odpowiada zapowiedzianemu tematowi
(Psalmy pokutne w interpretacji św. Augustyna; Teologiczna interpretacja szczęścia ... ;
Wszystko mamy w Chrystusie „. ). W kilku artykułach brak też jednoznacznych podsumowań
dla opracowywanych tematyk badawczych. Styl podsumowań jest często bardziej kwiecisty niż
rzeczowy. Wskazane błędy formalne świadczą, że Kandydatka nie posiada kwalifikacji do
samodzielnej pracy naukowo-badawczej.
Stwierdzam, że 11 artykułów przedstawionych przez Kandydatkę jako dorobek
naukowy poza rozprawą habilitacyjną, ze względu na poważne braki warsztatowe, nie spełnia
podstawowych wymogów formalnych artykułu naukowego z patrologii pisanego przy
zastosowaniu metody teologicznej, historycznej i filologicznej. W związku z tym mogę
stwierdzić, że dorobek naukowy dr Marty Ziółkowskiej ukazany w publikacjach naukowych
poza rozprawą habilitacyjną nie jest wystarczający i że nie zasługuje na pozytywną ocenę w
kwalifikacji na stopień doktora habilitowanego.
zaznaczyć, że artykuły

W podjętej przez komisje dyskusji ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący
w pierwszej kolejności recenzentów o sumaryczne przedstawienie wniosków z
przeprowadzonych recenzji. Pierwszy, głos zabrał ks. prof. dr hab. Antoni Żurek. Stwierdził, iż
dorobek Habilitantki jako działalność dydaktyczna zasługuje na uznanie. Dorobek naukowy
jest natomiast bardzo szczupły gdy chodzi o zakres publikacji. Habilitanta zawęża się do ścisłej
4.

poprosił
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grupy zagadnień. Ogranicza się do analiz, natomiast ma słabe zakorzenienie w publikacjach.
W pracy habilitacyjnej jest słaby aparat metodologiczny. Analizy są powierzchowne, posiadają
formę streszczenia. Wnioski nie konfrontuje z szerszą rzeczywistością. Mam zastrzeżenia do
tłumaczeń tekstów łacińskich. Wybór literatury często podawany jest bez jasnych kryteriów
metodologicznych. Tym samym oceniam pracę negatywnie. Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski
stwierdził podczas dyskusji, iż dorobek dydakt'yczny ocenia pozytywnie. Formy popularyzacji
nauki, udziału i organizacji konferencji naukowych zasługują na uznanie. Gdy idzie o dorobek
naukowy - poza samą pracą habilitacyjną - oceniłem pozytywnie, choć ilość artykułów jest
bardzo skromna. Od strony tematyki dorobek jest bardzo szczupły. Moim zdaniem jest jednak
wystarczający ze względu na oparcie na tekstach źródłowych. Habilitantka podejmuje
samodzielnej analizy tekstów. Rozprawę habilitacyjną też oceniłem pozytywnie ze względu na
ciekawy problem badawczy. Autorka zna aktualny stan badań w omawianym temacie. Rażą
nieco cytaty tekstów łacińskich umieszczane w przypisach podczas gdy to samo znajduje się w
przekładzie polskim w tekście pracy. W konkluzji dałem ocenę pozytywną choć długo się
wahałem. Następnie głos zabrał o. dr hab. Dariusz Kasprzak - zgodzę się z przedmówcami, że
część dydaktyczna jest dobra. Natomiast dorobek naukowy jest słaby. Artykuły moim zdaniem,
w połowie artykuły są błędne. Sześć artykułów nie odpowiada postawionemu celowi
badawczemu. Autorka nie realizuje celu artykułów gdyż tematy nie pokrywają się często z
treścią. W artykułach jest sporo błędów metodologicznych na co wskazałem w recenzji. Gdy
idzie o monografię Habilitanta nie rozróżniała filologicznie adresatów listów ani rodzaju
przesłania listów; nie opisała krytycznie źródeł myśli analizowanych autorów patrystycznych
dla postulowanych przez nich praktyk ascetycznych; nie ukazała motywacji monastycznej
cytowanych autorów patrystycznych, a ta wydaje się w badanej kwestii kluczowe; dla
opisywanych zagadnień ascetycznych brakuje podstawowej systematyzacji metodologicznej,
tak według teologicznej ważności tematyki, jak i chronologii tekstów. Cała praca jest
zbudowana na zasadzie mało krytycznego komentarza do kolejno następujących po sobie
tekstów patrystycznych; brak analizy porównawczej dla myśli ascetycznej analizowanych
autorów, jak i brak właściwych odniesień do patrystycznej literatury przedmiotowej. Autorka
nie wskazuje co jest najważniejsze w pracy, a co mniej ważne. Brak w pracy klucza
metodologicznego. Praca jest słaba pod kątem źródłowym. Występują poważne braki w
literaturze, która de facto funkcjonuje w obiegu patrystycznym. Edytorsko 2/3 książki zajmują
same cytaty. Praca nie nadaje się zatem na promocję stopnia doktora habilitowanego. Ks. dr
hab. Leszek Misiarczyk dodał, iż oprócz opinii do samych recenzji, pokusił się o
przeanalizowanie całego dorobku naukowego Habilitantki. Potwierdza, opinię recenzentów. Na
pochwałę - jego zdaniem - zasługuje praca dydaktyczna kandydatki, natomiast dorobek
naukowy jest szczupły, często tematy są za szerokie w relacji do opracowań. Ks. dr hab. Paweł
Wygralak potwierdził, iż jego konkluzja jest takajak przedmówców, iż trudno nie zgodzić się
zatem z recenzjami negatywnymi. Osiągnięcia dydaktyczne zasługują na uznanie. Natomiast
dorobek naukowy jest zbyt szczupły i słaby. Przewodniczący ks. prof. dr hab. Jan Perszon
podzielił zastrzeżenia dotyczące układu pracy oraz zastosowanej metody. Zauważył, iż brakuje
w niej jasności metodologicznej oraz precyzji w samym podziel materiału. Przewodniczący
poprosił ponadto aby dodać, iż praca zdaniem komisji jest bardziej antologią tekstów niż pracą
naukowo-krytyczną. Braków w dorobku naukowym nie kompensuje również udział w grantach
- którego po prostu brak. Zatem trudno mówić o zasługujących na szczególne uznanie
osiągnięciach badawczych Habilitantki.

9

Po dyskusji, realizując kolejny punkt porządku posiedzenia, przewodniczący Komisji,
stwierdzając, że nie wpłynął wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego, zarządził
głosowanie w trybie jawnym, którego celem było podjęcie decyzji o przedstawieniu Radzie
Wydziału Teologicznego UAM opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora
habilitowanego s. dr Marcie Ziółkowskiej .
5.

Wynik głosowania: uprawnionych do głosowania: 7 osób, obecnych podczas
głosowania: 7, za rekomendowaniem: O, przeciw: 5, wstrzymało się: 2, nieważnych: O.
Wynik głosowania zdecydował, że Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady
Wydziału Teologicznego UAM ws. promocji kadry naukowej z odmową nadania stopnia
doktora habilitowanego nauk teologicznych s. dr Marcie Ziółkowskiej .
6.

Poznań,

dnia 8 grudnia 2015 r.
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