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1. Biografia zawodowa i naukowa. 

Życie i działalność s. dr Marty Ziółkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr 

Urszulanek Serca Jezusa Konającego związane jest ze środowiskiem 

akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tutaj 

Habilitantka w 1992 r. rozpoczęła studia na Wydziale Teologii. W tym czasie 

również w latach 1994-1996 studiowała filologię klasyczną na Wydziale Nauk 

Humanistycznych KUL. Studia teologiczne uwieńczyła uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra teologii na podstawie pracy Mariologia św. Ambrożego na 

podstawie „ Wykładu do Ewangelii według św. Łukasza ", napisanej pod 

kierunkiem ks. prof. dr. hab. Franciszka Drączkowskiego. Temat pracy 

magisterskiej wskazuje, że s. dr Marta Ziółkowska swoje zainteresowania 

teologiczne ukierunkowała na patrologię. Stąd po uzyskaniu tytułu zawodowego 

magistra rozpoczęła studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Historii 

Kościoła KUL, które uwieńczyła w 1999 r. licencjatem. Po licencjacie 

kontynuowała studia doktoranckie. W 2002 r. doktoryzowała się na podstawie 

rozprawy Christus Verbum Deus w świetle „in Johannis Evangelium tractatus 

CXXIV" św. Augustyna, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego 

Pałuckiego. 
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Rok później w 2003 roku podejmuje pracę naukowo-dydaktyczną na 

stanowisku asystenta przy Katedrze Patrologii Łacińskiej Instytutu Historii 

Kościoła KUL. Dwa lata później (2005) zostaje adiunktem przy tej Katedrze i 

stanowisko to zajmuje do dzisiaj. W fatach 2008-2010 była członkiem Rady 

Wydziału Teologii KUL. 

2. Ocena osiągnięć naukowo badawczych. 

Na dorobek naukowy s. dr Marty Ziółkowskiej składają się 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. 

Publikacje poświęcone św. Augustynowi otwiera artykuł: Św. Augustyn 

prekursorem soboru w Chalcedonie (451 r.) Zarys doktryny o communicatio 

idiomatum w dziele "in lohannis tractatus CXXJV", „Roczniki Teologiczne" 50 

(2003) z. 4, 269-283. Artykuł dotyczy myśli chrystologicznej Biskupa Hippony. 

Habilitantka przestawia ją w oparciu o wnikliwą analizę wybranych fragmentów 

dzieła Augustyna In Iohannis tractatus CXXIV. Analiza doprowadza ją do 

konkluzji, że św. Augustyn w wyraźny sposób był wyrazicielem doktryny o dwu 

naturach w jednej osobie Chrystusa. 

Myśli pneumatologicznej i eklezjologicznej św. Augustyna dotyczy inny 

artykuł: „Habemus ergo Spiritum Sanctum, si amamus Ecclesiam ... " 

Pneumatologiczny rys nauki o Kościele na podstawie „Homilii na Ewangelię i I 

List św. Jana" Biskupa Hippony, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska 

i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3. Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, 

dokumenty końcowe, red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki , H. Słotwińska, P. 

Szczur, Lublin 2005, 313-328. W artykule autorka przedstawia najpierw wiodące 

idee św. Augustyna dotyczące zarówno eklezjologii jak i pneumatologii, jakie 
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wynikają z analizy stosownych fragmentów homilii św. Augustyna na Ewangelię 

i 1 List św. Jana. Na tym tle autorka odpowiada na pytanie o rolę Ducha Świętego 

w Kościele, jak postrzegał ją św. Augustyn. Przynależność do Kościoła jest 

gwarancją daru Ducha Świętego, a conditio sine qua non do otrzymania Ducha 

Świętego jest miłość do Kościoła. Duch Święty jest „duszą" Kościoła, jest 

gwarantem jedności Kościoła. 

Bardzo ciekawym i cennym artykułem w dorobku naukowym s. dr Marty 

Ziółkowskiej jest artykuł: Co zbawienniejsze od tej rany? - Męka i śmierć Jezusa 

Chrystusa w kerygmacie Biskupa Hippony, w: Fructus Spiritus est Caritas. 

Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi 

Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, 

czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy 

naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, 515-531. Artykuł dotyczy z jednej 

strony warsztatu egzegetycznego tekstów' starotestamentowych św. Augustyna. 

W tym zakresie egzegeza Biskupa Hippony ma charakter typologiczno

chrystologiczny. Autorka wykazuje tę cechę na podstawie analizy fragmentów 

dzieł św. Augustyna ukazujących starotestamentalne figury męki i śmierci 

Chrystusa, by następnie przejść do analizy tych fragmentów dzieł Augustyna, w 

których ukazane są w wykładni Biskupa Hippony różne wydarzenia pasyjne 

począwszy od Ostatniej Wieczerzy aż do śmierci na Kalwarii. Z analizy 

fragmentów pism Augustyńskich Habilitantka wyciąga dobre wnioski. W 

kerygmacie na temat męki Chrystusa Augustyn z jednej strony wskazuje na 

wypełnienie się zapowiedzi i proroctw mesjańskich, z drugiej zaś strony 

podkreśla, chociaż ukryte to jednak boskie działanie Jezusa, które wyrażało się 

przede wszystkim w przyzwoleniu na kolejne wydarzenia. Artykuł kończy 

ukazanie myśli soteriologicznej św. Augustyna. 

Dwa inne artykuły s. Marty Ziółkowskiej dotyczą Księgi Psalmów w ujęciu 

Augustyna. Są to następujące artykuły: „ Psalmy pokutne" w interpretacji św. 

Augustyna, w: Homo orans. Modlitwa przebłagalna, t. 7, red. J. Misiurek, J.M. 
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Popławski, K. Burski, Lublin 2006, 113-121 oraz Psalmy szkołą modlitwy w 

ujęciu św. Augustyna, "Verbum Vitae" 22 (2012), 203-213. Pierwszy z artykułów 

wykazuje, że biblijne psalmy pokutne pełnią dla Augustyna rolę paradygmatu 

modlitwy przebłagalnej. Drugi z artykułów wskazuje na psalmy jako wzór 

chrześcijańskiej modlitwy. Autorka omawia w nim koncepcję modlitwy według 

św. Augustyna, chodzi szczególnie o modlitwę prośby. Autorka podkreśla 

dialogiczną strukturę modlitwy, rolę serca podczas modlitwy, dynamikę 

modlitwy oraz ukierunkowanie modlitwy na właściwy podmiot próśb, czyli Boga. 

Dwa artykuły na temat życia i nauczania św. Augustyna dotyczą tematu 

kobiet w starożytności . Pierwszy z artykułów: Rola kobiet w życiu św. Augustyna, 

w: Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum, red. W. Dawidowski, 

Kraków 2006, 47-58 ukazuje, jaki wpływ na kształtowanie się charakteru oraz 

wyborów życiowych przyszłego Biskupa Hippony wywarły matka, św. Monika 

oraz nieznana z imienia towarzyszka życia podczas studiów Augustyna w 

Kartaginie. Tematyka ta była już wcześniej poruszana przez kilku badaczy 

zagranicznych i polskich. S. Marta Ziółkowska w swoim artykule uwzględnia w 

większości ich stanowiska, ponadto jednak w oparciu o analizę głównie 

Confessiones św. Augustyna wyraża swoje własne stanowisko. Drugi z 

artykułów: Wskazania św. Augustyna dla wdów, w: Interpretacja powołania 

człowieka w nauce Ojców Kościoła , red. B. Częsz - P. Wygralak - M. Kieling, 

Teologia patrystyczna 11, Poznań 2014, 119-130, dotyczy nauczania Biskupa 

Hippony na temat wdów kanonicznych. W oparciu o analizę wybranych dzieł 

Augustyna, szczególnie pisma De bono viduitatis autorka wykazuje, że Augustyn 

z wielką mądrością i kompetencją przedstawia kwestie dotyczące wdowieństwa i 

chodzi tutaj zarówno o wymiar duchowy jak i praktyczny. W swoim nauczaniu 

Augustyn wskazuje na ewangeliczny kształt życia wdów oraz normuje 

odniesienie wdów do Boga jak i innych ludzi. 

Ostatnim w dorobku s. dr Marty Ziółkowskiej artykułem poświęconym 

nauczaniu św. Augustyna jest: Teologiczna interpretacja szczęścia według św. 
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Augustyna, w: Vita beata. interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w 

starożytności, red. D. Zagórski. Toruń 2011, 151-161. W tym artykule autorka 

wychodzi po za filozoficzną koncepcję szczęścia, jaką prezentuje Augustyn w 

dialogu De vita beata. Analizując głównie fragmenty homilii św. Augustyna do 

Księgi Psalmów autorka uwypukla teologiczny wymiar szczęścia, jaki wyraża się 

w pragnieniu Boga. Szczęście prawdziwe i trwałe łączy się z wyborem Boga. 

Prymat Boga w życiu gwarantuje człowiekowi szczęście. 

Ciekawy i oryginalny tekst dotyczy działalności duszpasterskiej papieża 

Leona Wielkiego. W artykule: Podstawy i elementy formacji chrześcijańskiej 

według św. Leona Wielkiego, „Vox Patrum" 60 (2013) 525-534, Habilitantka 

poddała analizie kazania Leona Wielkiego pod kątem formacji chrześcijańskiej . 

Z analizowanych kazań wyciągnęła wnioski na temat programu formacji 

chrześcijańskiej, na jaki wskazywał wiernym papież. Był to program, który miał 

prowadzić do rozwoju człowieka w kierunku upodobnienia s ię do Boga. Ten 

rozwój miał się dokonywać przez praktykowanie cnót, szczególnie miłości oraz 

przez zjednoczenie z Chrystusem, którego wyrazem staje się podejmowanie w 

życiu walki duchowej. Stała więź z Bogiem i życie według Jego nauki stanowi o 

rozwoju całego człowieka. 

Zagadnień pastoralnych w Kościele starożytnym dotyczy także artykuł: 

„ Wszystko mamy w Chrystusie " /św. Ambroży! Ewangelizacja według Ojców 

Kościoła, w: Wierzymy w Kościół. Tygodnie Eklezjologiczne 2011-2013, red. W. 

Rakocy, K. Klusek, M. Pyzik-Turska, Lublin 2013, 119-124. W artykule tym po 

ukazaniu fenomenu chrześcijaństwa gdy przeniknęło ono do struktur Imperium 

Rzymskiego, autorka prezentuje sylwetki wybranych ewangelizatorów w 

Kościele pierwszych wieków. Są to: Ignacy Antiocheński, Orygenes oraz 

Ambroży z Mediolanu. Na podstawie działalności tych postaci autorka wyciąga 

kilka ważnych wniosków na temat ewangelizacji w myśli Ojców Kościoła. 

Podstawą ewangelizacji jest spotkanie ewangelizatorów z Chrystusem 

fascynacja Nim i w konsekwencji świadczenie o tym wobec innych ludzi. 
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Wreszcie artykuł: Katedra Patrologii Łacińskiej, w: Rola i miejsce instytutu 

Historii Kościoła KUL w historiografii, red. J. Walkusz, Lublin 2010, 33-48, 

wpisuje się w studia nad historią patrologii polskiej. Stanowi on poprzez 

charakterystykę badań jednej z katedr w'ażnego Instytutu studiów patrystycznych 

w Polsce ciekawy i ważny przyczynek do tych studiów. 

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 10 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 wzrasta jednak, 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 należy uznać, że przedstawione 

do oceny artykuły naukowe wraz z hasłami encyklopedycznymi w znaczący 

sposób wskazują na osiągnięcia naukowe Habilitantki i wystarczająco uzupełniają 

zasadnicze osiągnięcie naukowo-badawcze s. dr Marty Ziółkowskiej, jakim jest 

książka: Podstawowe postulaty ascezy na podstawie epistolografii 

chrześcijańskiej IV i V wieku, Polyhymia, Lublin 2015, ss. 271. 
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Za przedmiot badań w swojej książce autorka wybrała spuściznę epistolarną 

czterech znakomitych łacińskich pisarzy wczesnochrześcijańskich: św. 

Ambrożego z Mediolanu, św. Hieronima, św. Paulina z Noli i św. Augustyna. Jak 

pisze s. Marta Ziółkowska w Autoreferacie „Wymieniona pozycja książkowa jest 

efektem wieloletnich i żmudnych badań tekstów źródłowych czterech wybitnych 

Ojców Kościoła z przełomu I V i V wieku. Wpisuje się ona w zasadniczy nurt 

moich badań, którym jest teologia i duchowość Ojców Kościoła Zachodniego, ze 

szczególnym uwzględnieniem złotego okresu patrystyki". 

Książka autorstwa s. Marty Ziółkowskiej składa się ze wstępu, 3 rozdziałów, 

zakończenia, wykazu skrótów, bibliografii oraz streszczeń w języku angielskim i 

włoskim. 

We wstępie autorka jasno sformułowała cel naukowo-badawczy. Jest nim 

ukazanie w świetle listów czterech powyżej wspomnianych autorów założeń 

programu doskonalenia chrześcijańskiego ujętych w formie określonych 

postulatów ascetycznych. Traktując słusznie nauczanie wszystkich 4 autorów 

jako jedną całość Habilitantka podjęła się w niniejszej rozprawie w oparciu o ich 

komplementarne wypowiedzi, zrekonstruować główne linie programu 

chrześcijańskiej ascezy. Autorka stawia ponadto pytanie, w jakim wymiarze, 

nauczanie wskazanych autorów wczesnochrześcijańskich wyrasta z ówczesnego 

kontekstu historyczno-obyczajowego a w jakim wymiarze mogą być one również 

odniesione do współczesnej rzeczywistości. 

Należy stwierdzić, że s. Marta Ziółkowska zajęła się 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). 
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Postawiony problem badawczy autorka rozwiązuje w 3 rozdziałach. W 

rozdziale pierwszym: Regulae vitae cotidianae ukazano postulaty ascetyczne, 

które człowiek wierzący podejmuje w powszedniości każdego dnia. Dotyczą one 

takich sfer życia jak pożywienie, ubiór oraz życie towarzyskie. Odpowiednio więc 

w rozdziale tym zajęto się rolą postów, zaleceniami dotyczącymi ubioru oraz 

postulatami unikania towarzystwa złych ludzi oraz ograniczeniami dotyczącymi 

udziału w ucztach. W rozdziale drugim: Congrua seiuncto a bonis huius mundi 

omówiono program właściwego stosunku do posiadanych bogactw oraz 

kształtowania w tym zakresie postaw w duchu przesłania ewangelicznego. 

Rozdział ten porusza następujące kwestie, mianowicie: właściwe rozumienie 

ideału ubóstwa, wyrzeczenie się dóbr materialnych, bogactwo w służbie ubogich, 

wartość bogactwa duchowego. Wreszcie rozdział trzeci poświęcony jest 

agonistyce chrześcijańskiej. Autorka omawia agoniczny charakter życia 

chrześcijańskiego, omawia postulaty walki z szatanem, grzechem, wadami, 

namiętnościami, porusza kwestię oczyszczenia umysłu ze złych myśli i herezji, 

wreszcie rozdział kończy omówieniem postulatu wyrzeczenia się spraw tego 

świata. Przyjęta przez autorkę struktura treści w pełni odpowiada określonemu w 

tytule tematowi i pozwoliła na kompletne przedstawienie tez. 

Opracowanie ma charakter wybitnie źródłowy. Cała treść jest wynikiem 

wnikliwej analizy spuścizny epistolograficznej wszystkich czterech autorów. 

Źródła są w rozprawie w 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. 
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W przypadku Listów św. Paulina z Noli Habilitantka dokonała własnego 

przekładu i jak 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 rozdziału 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. 
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Osiągnięcia naukowe s. Marty Ziółkowskiej dopełnia aktywny udział z 

referatem w 1 O konferencjach i sympozjach naukowych, w tym w jednej 

konferencji naukowej za granicą, gdzie Habilitantka wygłosiła referat w języku 

angielskim. 

3. Ocena dorobku dydaktycznego popularyzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej 

S. dr Marta Ziółkowska ma już znaczące dwunastoletnie doświadczenie i 

dorobek dydaktyczny. Od 2003 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w 

Instytucie Historii Kościoła i Patrologii KUL prowadząc ze studentami różne 

wykłady i ćwiczenia. Jako wykładowca pracowała także w kilku seminariach 

duchownych: 2006 - 2007 - Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, 

2006 - 2008 - Seminarium Duchowne Księży Marianów w Lublinie, 2006 - 2008 

- Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów w Lublinie, 2008 - 2010 -

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. S. Marta Ziółkowska pracy 

nauczyciela akademickiego nie ograniczała tylko do sali wykładowej. W 

Autoreferacie pisze między innymi: „W latach 2008-2013 pełniłam funkcję 

opiekuna roku studentów teologii. W ramach tej posługi podjęłam z młodzieżą 

stałą i systematyczną formację duchową. Podejmowaliśmy szereg różnych 

inicjatyw, a jedną z nich był wyjazd do Rzymu i przeżywanie Triduum Sacrum 

razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.". Za działalność dydaktyczną i 

pedagogiczną 13 maja 2015 r. odebrała wyróżnienie „Pedagog XV-lecia", 

wyróżnienie, które z pewnością mówi samo za siebie. Dorobek dydaktyczny 

Habilitantki powiększa także kierowanie realizacją 7 prac magisterskich. 

Habilitantka ma także osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki. Wzięła 

ona czynny udział w organizacji VII. Kongresu Teologów Polskich „Kościół w 

życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań", który 

odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 12-15 września 2004 

roku. Za zorganizowanie Kongresu otrzymała z rąk Rektora KUL nagrodę 

zespołową I stopnia. W ramach popularyzacji nauki Habilitantka podjęła się także 
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organizacji czterech cykli spotkań dla młodzieży akademickiej z Wydziału 

Teologii KUL oraz Wydziału Filozofii KUL: 

1. Sentire cum Ecclesia - wczoraj i dziś (z udziałem i przy współpracy 

JE Ks. Biskupa Artura Mizińskiego ), 

2. Vobis episcopus vobiscum christianus (s. Augustinus). Posługa 

Biskupa w przeszłości i współczesności Kościoła (z udziałem i przy 

współpracy JE Ks. Biskupa Artura Mizińskiego ), 

3. Żyć na sposób dnia Pańskiego (Św. Ignacy Antiocheński) Teologia 

Eucharystii - implikacje liturgiczne 

4. Triduum Paschalne - centrum życia chrześcijanina. 

Ponadto s. Marta Ziółkowska czynnie angażowała się w organizację na Wydziale 

Teologii KUL obchodów Roku Wiary. W ramach programu formacji 

intelektualnej i duchowej współorganizowała wykłady i spotkania ze znaczącymi 

postaciami z grona hierarchów kościelnych. 

Habilitantka uczestniczy także aktywnie w komitetach redakcyjnych książek 

i czasopism naukowych. Jest współredaktorem 4 książek naukowych oraz jest 

redaktorem tematycznym w czasopiśmie „ Vox Patrum". 

Wreszcie do osiągnięć Habilitantki należy zaliczyć przejawy współpracy 

międzynarodowej. W latach 1999-2000 w ramach otrzymanego stypendium 

naukowego przbywała w Rzymie na Libera Universita Maria Santissima Assunta, 

a w roku 2010 na lnstitutum Patristicum Augustinianum w Rzymie. Podjęła także 

współpracę z wybitnym włoskim patrologiem prof. Enrico dal Covolo. Dotyczyła 

ona ekspertyzy i korekty merytorycznej studium Ojcowie Kościoła mistrzami 

formacji kapłańskiej. 

4. Wniosek końcowy 

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 
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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 1 O 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 gruncie patrologii. Na tej podstawie z 

pełnym przekonaniem stawiam wniosek o dopuszczenie s. dr Marty Ziółkowskiej 

do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. 

Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKS W 


