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Ocena dorobku naukowego ks. dra Janusza Podzielnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej, pt. „Praca ludzka w ujęciu ewangelickiej 

(luterańskiej) etyki teologicznej”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 

2020, ss. 230. 

 

 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest dorobek naukowy ks. dra Janusza Podzielnego w 

związku z jego ubieganiem się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych 

w dyscyplinie nauki teologiczne. 

1. Sylwetka naukowa ks. dra Janusza Podzielnego 

Aktywność naukowa Habilitanta rozpoczyna się wraz z przygotowaniem i obroną pracy 

magisterskiej, pt. „Opowiadanie o sądzie nad narodami (Mt 25, 31-46). Studium 

lingwistyczno-egzegetyczne”, napisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Opolskiego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Czerskiego w roku 2004. Trzy lata 

później uzyskuje on licencjat z teologii moralnej na Wydziale Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wynikiem summa cum laude. Po kolejnym roku 

kończy dwuletnie podyplomowe studia z duchowości katolickiej na tymże wydziale z 

wynikiem bardzo dobrym. W roku 2009 Habilitant uzyskuje stopień doktora nauk 

teologicznych w zakresie teologii moralnej również na Wydziale Teologii KUL. Stopień ten 

uzyskuje na podstawie rozprawy pt. „Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki 

teologicznej”. Otrzymuje dyplom doktorski w wyróżnieniem. Od tegoż roku ks. dr Janusz 

Podzielny jest pracownikiem naukowo dydaktycznym na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Opolskiego zatrudnionym na pełnym etacie. Od roku 2019 jest adiunktem w 

Katedrze Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego Instytutu Nauk Teologicznych 

Uniwersytetu Opolskiego.  

Kariera zawodowa Habilitanta obejmuje nie tylko jego działalność akademicką. W roku 

szkolnym 2004/2005 pracował on jako wikariusz w Nysie i był nauczycielem religii w 

Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nysie. W roku 2009/2010 łączył pracę duszpasterza 

studentów Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit” w Opolu z pracą naukowo 

dydaktyczną na Uniwersytecie Opolskim. W latach 2010 – 2012 pracował też jako 

wychowawca alumnów w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.  
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2. Dorobek naukowy ks. dra Janusza Podzielnego po doktoracie - artykuły 

Dorobek naukowy ks. dra Janusza Podzielnego obejmujący min. 28 artykułów naukowych 

można podzielić na cztery części. Pierwszą stanowi publikacja doktoratu oraz artykuły 

tematycznie z nim związane. Druga część to artykuły związane z V przykazaniem Dekalogu 

oraz wypowiedzi dotyczące zagadnień bioetycznych. Trzecia część to prace poświęcone 

różnym tematom (lecz innym niż w pozostałych trzech grupach), czwartą natomiast stanowią 

artykuły tematycznie związane z książką habilitacyjną. Całość dorobku naukowego 

Habilitanta można by także podzielić inaczej. Można w nim wyróżnić artykuły 

przedstawiające ewangelickie spojrzenie na poszczególne problemy teologiczne (i dopiero w 

ramach tych ujęć wyróżnić poszczególne grupy zagadnień) oraz artykuły przedstawiające 

spojrzenie inne niż ewangelickie. Ponieważ pierwsza grupa jest znacznie liczniejsza, mamy 

tutaj do czynienia z wyraźnym rozwojem naukowym Habilitanta w kierunku specjalizacji z 

teologii protestanckiej (ewangelickiej). Dla zachowania przejrzystości tej recenzji wybrany 

jednak został pierwszy z wymienionych tu podziałów dorobku ks. dra Janusza Podzielnego.  

Do pierwszej grupy prac Habilitanta po doktoracie zaliczyć należy publikację samego 

doktoratu (ks. Janusz Podzielny, Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej, 

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011), na 

który naniesione zostały pewne zmiany redakcyjne, o których wspomina Autor. Cechą 

charakterystyczną tego doktoratu, o której należy powiedzieć w kontekście recenzji jego 

dorobku naukowego, jest schemat ujęcia przedstawionych w nim zagadnień, ponieważ 

zostanie on powtórzony w rozprawie habilitacyjnej. Schemat ten, bardzo klarowny, zawiera 

trzy punkty: „Biblijny obraz małżeństwa”, „Małżeństwo w etycznej refleksji Ojca 

Reformacji” oraz „Współczesna etyka ewangelicka wobec małżeństwa”. Nie jest to jednak 

miejsce na ocenę samego doktoratu, ponieważ została ona dokonana w sposób kompetentny 

na Wydziale Teologii KUL.  

Lektura artykułów ks. dra J. Podzielnego skłania do pewnej ogólnej obserwacji, w oparciu 

o którą także niniejsza recenzja (jej „rozwlekłość”) stanie się nieco bardziej zrozumiała. Autor 

porusza liczne zagadnienia, które generalnie (zwłaszcza w przypadku teologii ewangelickiej) 

są mało znane polskiemu czytelnikowi. Stąd ich novum to przede wszystkim ich nowość dla 

polskiego odbiorcy, nie zaś nowość jako taka w kontekście samej teologicznej literatury 

niemieckiej, z której czerpie Habilitant. Innymi słowy, prace ks. Podzielnego to w znacznej 

mierze (choć nie jedynie) relacje: wierne, dobrze opracowane i usystematyzowane relacje z 
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wypowiedzi teologów, czy omówienie dokumentów ewangelickich, dokumentów Kościoła 

katolickiego oraz jednego dokumentu ekumenicznego. To, czego brakuje w tych ujęciach, to 

przede wszystkim przedstawienia jakiejś istotnej kontrowersji, ukazania lub wydobycia 

różnicy zdań, jakichś nierozwiązanych problemów, wobec których Autor publikacji chciałby 

zająć stanowisko, spróbować je rozwiązać, opowiedzieć się po którejś stronie, pokazać braki 

jakiejś argumentacji lub wskazać na własne na tym polu przemyślenia (nowe ujęcie oparte o 

własne studia i przemyślenia).  

Z tematyką doktoratu związanych jest dziesięć artykułów (w tym trzy w języku 

niemieckim), poruszających różne zagadnienia związane z rodziną.  Ponieważ ich tematyka 

jest zróżnicowana, zasadnym wydaje się ich przedstawienie w porządku chronologicznym. 

Pierwszy z artykułów traktuje o godności powołania małżeńskiego w ujęciu Marcina Lutra 

(„Godność powołania małżeńskiego w ujęciu Marcina Lutra”, Studia Oecumenica 9, Opole 

2009, s. 149 – 157). Autor przedstawia tu Lutrową wizję małżeństwa. Katolickiego czytelnika 

zaskakuje brak uznania małżeństwa za sakrament, czyli źródło łaski dla małżonków. Ponadto 

dowiaduje się on, że poglądy Lutra na temat małżeństwa ewoluowały. Według Lutra 

małżeństwo, uznane za „rzecz świecką”, winno być zakorzenione w prawie państwowym. To 

pokazuje korzenie zależności pomiędzy kształtem życia małżeńskiego i rodzinnego a 

prawodawstwem państwowym: niektóre nowoczesne państwa mało licząc się z chrześcijańską 

wizją małżeństwa i rodziny zachowują sobie jednak wpływ na ich kształt, co widać 

szczególnie dziś, gdy prawo państwowe dopuszcza tzw. małżeństwa homoseksualne. 

Niewątpliwą zasługą Autora jest podkreślenie Bożego ustanowienia małżeństwa oraz jego 

wymiaru ontologicznego i wywodzącego się zeń wymiaru sakralnego.  

Drugi artykuł z tej grupy tematycznej ukazał się rok później i dotyczył nierozerwalności 

małżeństwa w teologii protestanckiej („Nierozerwalność małżeństwa w świetle ewangelickiej 

etyki teologicznej”, Studia Oecumenica 10, Opole 2010, s. 209 – 216). Autor zwraca uwagę 

na dominujący w protestantyzmie pogląd, że rozwód, jeśli nań się zgodzić, to jest on 

traktowany jako coś ostatecznego. Jest on następstwem zniszczenia małżeństwa. Z rozwodem 

związany jest problem powtórnych związków. Początkowo uznawano, że prawo do zawarcia 

nowego związku ma jedynie strona niewinna. Dziś uznaje się, że nie można rozwodnikom 

zabraniać zawierania ponownych związków, przynajmniej w wymiarze cywilnym. 

Nierozerwalność związku małżeńskiego w ujęciu ewangelickim jest ważna, ale nie ma ona 

charakteru „dogmatycznego prawa”.  
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Celom małżeństwa w ujęciu Marcina Lutra poświęcony jest artykuł, pt. „Cele związku 

małżeńskiego według Marcina Lutra” (Roczniki Teologii Ekumenicznej 2010, tom 2 (57), s. 

145-155). Nowością dla polskiego czytelnika jest informacja, że w tej wizji małżeństwa obok 

celu prokreacyjnego i lekarstwa „przeciw żądzom” jest także trzeci cel, jakim jest noszenie 

krzyża. Małżeństwo w tym ujęciu jawi się jako miejsce umartwienia, co jest przyjmowane z 

całą oczywistością i co wskazuje na realizm podejścia, tak często nieobecny w oczekiwaniach 

wobec tej drogi życia.  

Temat odpowiedzialnego rodzicielstwa w ujęciu protestanckim ukazuje artykuł, pt. 

„Odpowiedzialne rodzicielstwo w ujęciu ewangelickiej etyki teologicznej” (Wychowanie 

seksualne w rodzinie i szkole. Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo 16, Opole 2010). Autor 

porusza tu problem regulacji poczęć i antykoncepcji, która generalnie jest dozwolona w etyce 

ewangelickiej, nawiązującej do ustaleń anglikańskich (Konferencja w Lambeth  1930 r.). 

Argumentacja moralna opiera się o swoiste rozumienie pojęcia „naturalny” w ramach tej 

etyki. Natomiast wyklucza ona aborcję i środki wczesnoporonne. Minusem ujęcia tego tematu 

przez ks. Podzielnego jest brak definicji odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach etyki 

ewangelickiej (nie ma też wzmianki, czy taka definicja w ogóle istnieje) oraz brak choćby 

skrótowego odniesienia do nauki katolickiej (zważywszy na fakt, iż jest artykuł ten, podobnie 

jak inne, jest skierowany dla polskiego czytelnika, a temat jest interesujący przede wszystkim 

dla małżonków, tj. dla ludzi świeckich, dla nie-teologów).  

Kolejny artykuł dotyczący spraw małżeńskich napisany został w 2013 roku. Dotyczy on 

problemu par homoseksualnych w Kościele Ewangelickim w Niemczech („Homosexuelle 

Paare in der Sicht der Evangelischen Kirche in Deutschland”, Studia Oecumenis 13, Opole 

2013, s. 223-231). Ukazuje on ewolucję podejścia do zagadnienia par homoseksualnych, 

wskazując na coraz większe otwarcie na tych ludzi, ich problemy i pewną akceptację dla ich 

sposobu życia. To otwarcie stanowi nową przeszkodę w dialogu ekumenicznym z Kościołem 

katolickim.   

Inne zagadnienie dotyczące małżeństw i rodzin porusza artykuł „Der Einfluss der 

Arbeitsmigration auf die Situation von Ehe und Familie in Raum Oppeln” napisany w 2016 

roku i opublikowany w Colloquia Theologica (nr 21, Opole 2016, s. 1-14). Porusza on 

zagadnienie wpływu emigracji zarobkowej na sytuację małżeństwa i rodziny na Śląsku 

Opolskim. Pokazuje on problemy w życiu małżonków w wyniku rozłąki i stawia tezę, że nic 

nie jest w stanie zastąpić osobowego bycia razem i wzajemnego poznania małżonków. 

Zwraca też uwagę na obserwowany często fakt, że początkowa potrzeba zaradzenia ubóstwu, 
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z czasem przekształca się w pragnienie, by „było więcej” i staje się to kosztem życia 

małżeńskiego i rodzinnego, które powoli ulega rozkładowi. Mamy tu więc do czynienia ze 

stałym dylematem współczesnego człowieka: czy więcej mieć, czy bardziej być. Artykuł ten 

ukazuje jednocześnie Habilitanta jako dobrego i krytycznego obserwatora otaczającego nas 

życia, który umiejętnie łączy zasady życia chrześcijańskiego z problemami, których one 

dotyczą. 

„Gender als Herausforderung für Anthropologie, Politik und Familie laut augewälther 

polnischer Moraltheologen” to tytuł kolejnego z artykułów poświęconych zagadnieniu 

małżeństwa, rodziny i ludzkiej seksualności, który relacjonuje nauczanie trzech znanych 

polskich teologów moralistów M. Machinka, P. Bortkiewicza i P. Morcińca dotyczące tego 

problemu. Zdolności analityczne Autora pozwoliły wydobyć pewną szczególną cechę 

zwolenników ideologii gender, o której mówi M. Machinek. W gender nie chodzi o szukanie 

prawdy, lecz o to, by czyjeś zachowanie nie raniło cudzych uczuć, doświadczeń i dążeń. Z 

racji na nieuznawanie obiektywnej prawdy, to aktywiści gender mają decydować, kiedy w grę 

wchodzi tolerancja, a kiedy dyskryminacja. To pokazuje też, jak bardzo arbitralne mogą być 

sądy nad postępowaniem drugiego człowieka, a sądy te niosą przecież poważne 

konsekwencje dla życia ludzi.  W ujęciu P. Bortkiewicza Habilitant wyróżnił min. nowe 

spojrzenie na prawa człowieka, które albo stoją w opozycji do uznawanych dotąd ludzkich 

praw, albo są zupełnie nowymi uprawnieniami, których nikt dotąd za ludzkie prawa nie 

uznawał. W poglądach P. Morcińca Autor wyróżnił jego obserwacje dotyczące rodziny w 

kontekście postulatu przezwyciężenia dyskryminującego ludzi podziału na dwie płci.     

W tym samym roku ukazał się kolejny artykuł Habilitanta dotyczący rodziny, pt: 

„Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Stanowisko Konferencji 

Episkopatu Niemiec przed XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów. 

Próba analizy krytycznej” (Matrimonio et familiae, Opole 2016, s. 197 – 213). Artykuł 

dotyczy min. znanych powszechnie niemieckich oczekiwań pod adresem Magisterium 

Kościoła, by zmienić dotychczasową naukę i dyscyplinę w takich dziedzinach, jak rola 

sumienia indywidualnego człowieka (nadanie mu większej niż dotychczas rangi), komunia 

dla rozwodników żyjących w powtórnych związkach, Eucharystia dla niekatolickiego 

współmałżonka czy pewne oczekiwania dotyczące par homoseksualnych. Ujęcie to jest 

kolejnym wyrazem umiejętności wykorzystania obcojęzycznej literatury, by niejako „z 

pierwszej ręki” dowiedzieć się o najważniejszych problemach i kompetentnie przedstawić je 

polskiemu czytelnikowi.  
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W kolejnych latach Habilitant napisał jeszcze dwa artykuły poświęcone tematyce 

małżeńskiej. Pierwszy z nich, pt. „Przysięga małżeńska w Kościołach ewangelickich. Aspekty 

teologiczno – etyczne” (Śląskie Studia Historyczno –Teologiczne 50, 2 (2017), s. 280-289) 

poświęcony jest specyfice przysięgi małżeńskiej u ewangelików (by małżeństwo zaistniało 

wystarczy przysięga wierności składana przez mężczyznę i kobietę wobec uprawnionego 

duchownego wobec dwóch świadków). Autor wymienia tu 3 elementy owej przysięgi: miłość 

do współmałżonka, szacunek wobec niego i przysięga wierności, aż nie rozdzieli ich Bóg. 

Zauważa on jednocześnie krytycznie, iż brak sakramentalności małżeństwa sprawia, iż 

podejście do wymogu nierozerwalności jest dość liberalne i to w przeciwieństwie do 

wymogów płynących z Pisma św. (sola scriptura). Ostatni z artykułów tej grupy dotyczy 

problemów antykoncepcji jako obszaru spornego w dialogu ekumenicznym („Ewangelickie 

oraz katolickie nauczanie o antykoncepcji jako sporny obszar dialogu ekumenicznego”, 

Studia Oecumenica 18 (2018), s. 317-332). Ponieważ ewangelicy generalnie zgadzają się na 

antykoncepcję a katolicy (Magisterium Kościoła) nie, rodzi to sytuację konfliktową, 

dodatkowo dzielącą obie wspólnoty kościelne. O argumentacji protestanckiej Habilitant pisał 

już wcześniej, dlatego należałoby pochylić się nad argumentacją katolicką przeciw 

antykoncepcji i Habilitant to robi, tyle że w stopniu niewystarczającym. Nie wystarczy w tej 

materii przypomnieć najważniejszych dokumentów Kościoła czy nauczania Jana Pawła II i 

ewentualnie powiedzieć, co one mówią na ten temat. Należałoby, co jest zadaniem teologa 

moralisty, sięgnąć do argumentacji, która nawet jeśli nie przekona wszystkich, to jednak jest 

wysiłkiem mającym na celu uzasadnienie nauki moralnej Kościoła katolickiego. Na pewno 

można by tu wykorzystać pisma M. Rhonheimera (i polskie wypowiedzi na temat 

antykoncepcji, gdzie jest on cytowany) i próbować połączyć zakaz antykoncepcji z etyką 

cnoty, której renesans przeżywamy. 

Druga grupa artykułów ks. dra Janusza Podzielnego koncentruje się wokół zagadnień 

bioetyki oraz szerzej: piątego przykazania Dekalogu. Zostaną one przedstawione również w 

porządku chronologicznym. Pierwszym z nich jest artykuł napisany w roku 2012, który mówi 

o sporcie i etosie chrześcijańskim. Jest to de facto przedstawienie deklaracji wspólnej 

Konferencji Episkopatu Niemiec oraz Ewangelickiego Kościoła w Niemczech dotyczącej 

współczesnego sportu i chrześcijaństwa, co sprawia, że tytuł artykułu „Sport i etos 

chrześcijański” (Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości, Opole 2012, s. 65-79), bez żadnego 

podtytułu jest nie do końca adekwatny do treści tegoż artykułu. Sama deklaracja pochodzi z 

roku 1990 i wydaje się, że nie straciła nic ze swej aktualności, co również zauważa Autor 
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artykułu. Stara się on skomentować najważniejsze stwierdzenia Deklaracji w oparciu o polską 

literaturę z zakresu teologii i chrześcijańskiej filozofii oraz wypowiedzi Jana Pawła II (zob. 

przypisy).  

Z zagadnieniem sportu związany jest także artykuł napisany w r. 2014 na temat sportów 

ekstremalnych („Sporty ekstremalne – próba oceny moralnej”, w: Aksjologiczny wymiar 

sportu. Olimpiada wiedzy o wartości i sporcie, red. Z Borysiuk, J. Kostorz, Opole 2014, s. 

211-222). Po podaniu definicji sportów ekstremalnych Habilitant kompetentnie wskazuje na 

ich różnicę ze sportem „normalnym” i jego celami. Jednym z nich jest przełamywanie 

ograniczeń, ale w przypadku sportów ekstremalnych wartość, którą się stawia na szali jest 

nieproporcjonalna, ponieważ jest nią ludzkie życie. W ten sposób w ramach sportów 

ekstremalnych mamy nie tyle rozwój wartości humanistycznych, co odwrócenie prawidłowej 

hierarchii wartości: wartości dla człowieka najwyższe podporządkowuje się wartościom 

niższym, takim jak przeżycie emocji, przełamywanie barier, sława, pieniądze. Przy okazji 

uzasadnienia chrześcijańskiej koncepcji sportu Autor nie ustrzegł się błędu, przywołując 

prawo naturalne. W jego ramach wyróżniamy cztery a nie trzy podstawowe inklinacje 

właściwe człowiekowi. W konkluzji Autor pisze także, że moralna wartość sportu zależy 

przede wszystkim od człowieka, co nie do końca można zaakceptować. Raczej należałoby 

stwierdzić, że wartość sportu zależy od ludzkiego dobra pojętego obiektywnie.  

Z racji na wspólny temat dwóch ostatnich artykułów została nieco naruszona przyjęta 

wcześniej chronologia. Jeszcze w roku 2013 ks. dr J. Podzielny napisał w języku niemieckim 

artykuł na temat wyzwań bioetycznych współczesnego człowieka w świetle dokumentów 

Konferencji Episkopatu Polski („Die bioetischen Herausforderungen für den modernen 

Menschen in der Sicht des Dokumentes der polnischen Bischofskonferenz”, Forum 

Katholische Theologie 29 (2013) z.4, s. 300-307.)  Artykuł ten mówi o dokumencie, pt. „O 

wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”, opublikowanym przez 

KEP w 2013 roku. Dlatego omawiając go Autor artykułu wymienia wszystkie te wyzwania, 

min. relatywizację wartości ludzkiego życia w kontekście nowych technik jego przekazu, sens 

ludzkiej seksualności, możliwość dysponowania ludzkim ciałem, problematykę eugeniczną. 

Mówi też o zaangażowaniu katolików w omawiane sprawy, podkreślając potrzebę udziału w 

dobru wspólnym (w tym w życie polityczne) oraz potrzebę dawania świadectwa zważywszy 

zwłaszcza na fakt marginalizacji chrześcijan i wartości chrześcijańskich we współczesnym 

świecie. Te wszystkie spostrzeżenia czyni Habilitant w sposób kompetentny i 

uporządkowany.  
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W roku 2014 powstał kolejny artykuł bioetyczny, który odnosi się do dość specyficznego 

tematu, jakim jest ocena moralna obrzezania u kobiet. Autor opisuje całą procedurę w jej 

różnych postaciach (4 typy obrzezania w zależności od stopnia okaleczenia narządów 

płciowych), by następnie spróbować je ocenić od strony moralnej. Problem dotyczy przede 

wszystkim środowisk islamskich, ale staje się on ważny także w Europie z powodu imigracji; 

i tu próbuje się nań spojrzeć z perspektywy kultury łacińskiej. Habilitant próbuje więc ocenić 

to zagadnienie w oparciu o zasady moralne związane z personalistyczną wizją człowieka, 

uznając, że nie można tu zastosować zasady całościowości. Wniosek końcowy (prawidłowy) 

mówi o amoralności tego rodzaju praktyk, choć do końca nie wiadomo, na podstawie jakiego 

rozumowania Autor do niego doszedł. Tymczasem można taką ocenę dość łatwo uzasadnić, 

biorąc pod uwagę podstawowe ludzkie dobra (basic human goods) lub tzw. dobra dla osoby, 

które narusza praktyka kobiecego obrzezania i podobne rytualne praktyki. 

Kolejny artykuł, pt. „Ekologia w myśli chrześcijańskiej” poświęcony jest ekologii 

(Konsekwencje wiary. Sympozja 85, Opole 2014). Autor przedstawia tu historię nauczania 

Kościoła poświęconego temu zagadnieniu wykazując, że jest ono od ponad stulecia 

przedmiotem zainteresowania i troski Kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje zaznaczona 

przez Habilitanta tzw. ludzka ekologia, czyli fakt, że dążenia ekologiczne nie mogą pomijać 

samego człowieka, zwłaszcza w pełnym wymiarze jego bytowania, tj. uwzględniając zarazem 

jego fizyczny (materialny) jak i duchowy wymiar. Ich pomijanie (zwłaszcza wymiaru 

duchowego) rodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów ekologicznych. Zwraca na to uwagę 

Benedykt XVI, którego obserwacje przywołuje Habilitant. Bardzo istotną jego obserwacją 

Autora artykułu jest też zwrócenie uwagi na potrzebę uwzględnienia prawdy ontologicznej w 

naszym odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości – ona bowiem ukazuje podstawowy 

sens otaczających nas bytów: ich sens musi być uwzględniony w naszych zamiarach i planach 

wobec otaczającego nas świata. 

Ostatni z „bioetycznych” artykułów ks. dra J. Podzielnego dotyczy problemu eutanazji w 

Ewangelickim Kościele w Niemczech. Jego tytuł „Dyskusja wokół eutanazji w ramach 

Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD)” (Studia Oecumenica 15 (2015), s. 151-165) 

dotyczy mniej dyskusji a raczej kontrowersji wywołanej przez byłego przewodniczącego 

EKD Nikolausa Schneidera, który wbrew nauce własnego Kościoła oświadczył, że w związku 

z chorobą nowotworową swej żony jest gotów towarzyszyć jej w eutanazji. Wydarzenie to 

wywołało szereg komentarzy, do których należy także cenna obserwacja Habilitanta, że nic 

tak bardzo nie sprzyja relatywizacji zasad i wartości chrześcijańskich, jak tego typu 
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„świadectwo”. Zauważa on tu także problem niewłaściwego spojrzenia na rolę 

indywidualnego sumienia w relacji do obiektywnej normy moralnej – problem ważny dziś nie 

tylko w ramach teologii protestanckiej. 

Kolejną, trzecia grupę, stanowią artykuły poświęcone różnym tematom. Dominują tu 

problemy związane z teologia moralną, ale są także specyficzne zagadnienia teologii 

ewangelickiej, tematyka ekumeniczna i inne. Pierwszym z nich jest artykuł, pt. ‘Istotne 

elementy duchowości ewangelickiej” (Duchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, 

Lublin 2009, s. 265-275). Poczynając od definicji duchowości Habilitant porządkuje podjęty 

temat według trzech zasadniczych punktów: (1) istotnych elementów teologicznych 

duchowości ewangelickiej, gdzie zwraca uwagę na chrystocentryzm tego ujęcia i inicjatywę 

zbawczą Chrystusa oraz zasadę sola fides (na mocy której człowiek powierza się obietnicy 

Bożej), (2) zewnętrznych przejawów pobożności ewangelickiej, gdzie duży nacisk położony 

jest na ascezę i prostotę a przy tym na indywidulane doświadczenie (prawdziwa wiara ma 

znamię osobiste) a także na muzykę kościelną i (3) ekumeniczne aspekty tej duchowości. 

 Drugim ważnym tematem podjętym przez Habilitanta jest autorytet Biblii w tradycji 

ewangelickiej (Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne 44, 1 (2011), s. 142-148. Choć 

jedną z fundamentalnych zasad protestantyzmu jest sola scriptura, która polega na odrzuceniu 

Magisterium i Tradycji Kościoła katolickiego, a zwłaszcza teologii używającej do 

wyjaśnienia Bożych tajemnic filozofii arystotelesowskiej, to jednak jest w tym podejściu 

niebezpieczeństwo popadnięcia w subiektywizm przy czytaniu i interpretowaniu Biblii, 

czego, jak zaznacza Habilitant, nie ustrzegł się sam Luter.  

Inny temat, tym razem ekumeniczny, porusza kolejny z artykułów ks. dra J. Podzielnego 

pt. „Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich – wzór ekumenicznej 

współpracy chrześcijan” (Studia Oecumenica 12, Opole 2012, s. 91-106). Mówi on o różnych 

polach ludzkiej aktywności, gdzie może mieć miejsce współpraca pomiędzy różnymi 

wspólnotami oraz wymienia najważniejsze zagrożenia w takich dziedzinach jak media 

(niebezpieczeństwo utraty wolności słowa z powodu koncentracji na zysku), rodzina (gdzie 

należy stanowczo odrzucać propozycje aborcji i eutanazji), praca (należy zwrócić uwagę na 

ekonomicznie upośledzoną rolę kobiet), życie społeczne i pokój (gdzie nacisk należy położyć 

na żywe relacje międzyosobowe i sprawiedliwość) oraz na zrównoważony rozwój (gdzie 

troska o środowisko i ekologię ma zasadnicze znaczenie).  
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Poza jednym artykułem w języku niemieckim, poświęconym zagadnieniu patriotyzmu 

według polskich biskupów („Christliche Gestalt des Patriotismus aus der Sicht der Polnischen 

Bischofskonferenz”, Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne, 51.2 (2018), s. 426-434), 

gdzie zwraca się uwagę na istotną różnicę pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem, 

pozostałe cztery artykuły odnoszą się do samego nauczania o moralności w Kościele (także o 

wyzwaniach stających wobec teologii moralnej). Pierwszy z nich jest poświęcony 

wychowaniu i nauczaniu etyki w szkole. Odnosi się on do organizowanych w polskiej szkole 

lekcji etyki jako alternatywy dla lekcji religii. Autor zastanawia się nad tym, jak należy tę 

etykę prezentować oraz jaka jest zależność pomiędzy wychowaniem a etyką (jej prezentacją). 

Istotnym zagadnieniem poruszanym przez Autora jest problem prawdy o człowieku, który 

musi być uwzględniony w przekazie etycznym.  

Drugi artykuł o podobnej szkolnej tematyce nosi tytuł: „Amoralność – wyzwanie dla 

katechezy” (Katecheta 59 (2015) nr 12, s. 84-87). Są tu wymienione trzy cechy człowieka 

amoralnego (stoi jakby poza moralnością, nie myśli w sposób moralny i nic go nie motywuje, 

by postępować moralnie oraz nie postępuje według sumienia). Inną cechą amoralności jest 

nihilizm oraz podążanie za własnymi interesami. Lekarstwem na tę postawę jest odwołanie 

się do normy personalistycznej i właściwe ukształtowanie sumienia, w czym pomocą może 

być religia.  Artykuły te świadczą nie tylko o teoretycznych zainteresowaniach Habilitanta, 

lecz także o jego refleksji na temat przekazu istotnych treści moralnych i to z uwzględnieniem 

wieku i możliwości odbiorcy.  

Przedostatnim (chronologicznie) artykułem z tej grupy jest refleksja nad biblijnymi 

podstawami teologii moralnej z punktu widzenia Papieskiej Komisji Biblijnej. Jest to kolejny 

artykuł napisany w języku niemieckim („Biblische Grundlagen der Moraltheologie in der 

Sicht der neuesten Dokumente der Päpstlichen Bibelkommission”, Studia Teologiczno-

Historyczne Śląska Opolskiego 36 (2016), nr 2, s. 63-76). Po przedstawieniu wcześniejszych 

dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej z roku 1993 i 2001 Habilitant pochyla się nad 

dokumentami pt. „Biblia i moralność. Biblijne korzenie chrześcijańskiego postępowania” z 

roku 2008 oraz „Inspiracja i prawda Pisma św.” z roku 2014. W pierwszym z nich poddaje do 

refleksji zagadnienie historycznej interpretacji pewnych imperatywów i norm zawartych w 

Piśmie św. oraz potrzeby mądrości w odniesieniu do nich i ich stosowania, w czym pomaga 

autorytet Kościoła oraz formowanie prawego sumienia tak, by pozostawało otwarte na 

natchnienie Ducha Świętego. W drugim z dokumentów Autor artykułu zwraca uwagę min, na 

potrzebę odczytywania treści Pisma św. we właściwym mu kontekście, tj. bez przenoszenia 
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pewnych zależności historycznych bezkrytycznie na czas obecny (np. sytuację kobiety tak, 

jak jest ona opisana np. na kartach Pisma św.). Takie odczytywanie Pisma św. ma chronić 

zarówno przed fundamentalizmem, jak i przed sceptycyzmem w odniesieniu do przesłania 

zawartego w Biblii. 

Ostatni artykuł z tej grupy to rozdział drugi pracy zbiorowej, pt. „Kryzys w świecie, 

kryzys w Kościele”. Rozdział ten nosi tytuł: „Kryzys w przekazywaniu i uzasadnianiu 

moralności katolickiej” (Seria Opolska Myśl Teologiczna 1, Opole 2020, s. 32-46). Habilitant 

mówi tutaj o dość powszechnej na Zachodzie kontestacji nauczania Magisterium, w czym 

nawiązuje do przyczyn powstania encykliki „Veritatis splendor”. Zauważa jednak, że owa 

kontestacja ma i dziś swoich zwolenników, których wymienia z imienia i nazwiska. 

Jednocześnie zwraca uwagę na te zagadnienia dotyczące ludzkiego aktu moralnego, które są 

często podważane – chodzi zwłaszcza o rolę sumienia i o przedmiot jako główny wyznacznik 

wartości moralnej ludzkiego czynu. Mówi też o potrzebie nowego spojrzenia na postępowanie 

chrześcijanina: bardziej w kontekście Kazania na Górze, mniej natomiast z perspektywy 

powinności, zwłaszcza jako tej, którą wyznacza autonomiczny (w stosunku do Boga) ludzki 

rozum. Wydaje się jednak, że jest tu zbyt słaby nacisk położony na dość daleko posunięty 

analfabetyzm religijny współczesnego wierzącego. Dlatego trzeba szukać drogi do niego 

używając raczej argumentacji rozumowej. Nie oznacza to jednak (zwłaszcza w kontekście 

tomistycznym) uprawiania filozofii, albowiem argumenty o charakterze rozumowym 

stanowią integralną część ujęcia teologicznego (w tym teologii moralnej). Być może trzeba 

poszukać innej argumentacji niż dotychczas, łatwiejszej do przyswojenia, bardziej 

przekonującej. Wydaje się, że może nią być odwołanie do dóbr dla osoby (L. Melina) lub tzw. 

podstawowych ludzkich dóbr (G. Grizez, J. Finnis). Trudno też zgodzić się ze stwierdzeniem, 

że zła intencja jedynie trochę zniekształca dobro ludzkiego aktu (s. 36).  

Ostatnią grupę artykułów habilitanta stanowią cztery artykuły nawiązujące tematycznie do 

rozprawy habilitacyjnej. W pierwszym z nich z roku 2013 Habilitant omawia dokument 

Papieskiej Rady Iustitia et Pax pt. „Powołanie lidera biznesu. Refleksja”(Colloquia 

Theologica 18, Opole 2013, s. 313-331). Dzisiejsze spojrzenie na biznesowe wyzwania musi 

uwzględniać takie czynniki jak: globalizacja, nowe technologie komunikacyjne, 

finansjalizacja gospodarki (czyli wzrost udziału systemu finansowego w wytwarzaniu PKB) 

oraz zmiany kulturowe. Podstawowymi zasadami, w świetle których należy rozważać 

wszelkie rozstrzygnięcia w ramach biznesu, to szacunek dla godności ludzkiej i dążenie do 

wspólnego dobra. Dalej Autor idąc za dokumentem Iusititia et Pax pokazuje, jak można 
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zaradzać ludzkim potrzebom pozostając w zgodzie z owymi zasadami podstawowymi, czyli 

jak ma decydować katolicki lider biznesu.  

Drugi artykuł tej grupy, z roku 2017, mówi o pracy u ewangelików („Praca jako 

powołanie. Istotne elementy luterańskiego etosu pracy”, Studia Oecumenica 17 (2017), s. 

221-231). Najbardziej istotnym rysem tego etosu wydaje się być połączenie pobożności z 

pracowitością. Praca może być formą modlitwy. W dni pracy jest wkomponowana niedziela, 

która jest innym dniem i pomaga w łączności ze Stwórcą, który dał człowiekowi powołanie, 

jakim jest jego praca. Jednocześnie pracy towarzyszy świadomość, że jej uczciwe 

wykonywanie winno zapewnić człowiekowi godne życie. Należy w pracy wystrzegać się 

zarówno pracoholizmu, jak i lenistwa. Takie zarysowanie ewangelickiego etosu pracy, 

jakkolwiek w miarę wyczerpujące, nie pozwala jednak dostrzec różnicy w ewangelickim i 

katolickim podejściu do pracy, co jest minusem tego ujęcia. 

Kolejny artykuł jest również poświęcony ewangelickiemu podejściu do pracy. 

„Ewangelickie podstawy odpowiedzialnego podejścia do świata pracy” (Etos pracy drogą 

dojrzewania człowieka, Opole 2017, s. 109-120) jest kolejną relacją z dokumentu mówiącego 

o ludzkiej pracy, tyle że tym razem jest to dokument Kościoła Ewangelickiego w Niemczech 

pt. „Solidarność i samostanowienie w zmieniającym się świecie pracy”. Na uwagę zasługuje 

tu zainteresowanie Autora ewangelickimi dokumentami związanymi z pracą, czyli tematem, 

któremu poświęcona zostanie jego rozprawa habilitacyjna.  

Ostatni artykuł z tej grupy tematycznej, stanowiący rozdział pracy zbiorowej, poświęcony 

jest poglądom gospodarczym Marcina Lutra („Poglądy gospodarcze Marcina Lutra”, w: 

„Reformacja protestancka 1517. Spory o dziedzictwo”, red. C. Lipiński, W. Brylla, Wrocław 

2018, s. 109-118). Warto tu zauważyć aktywność naukową Habilitanta, który dysponuje na 

tyle obszerną wiedzą, że zostaje zaproszony do udziału w dyskusji naukowej w środowisku 

innym niż teologiczne. Wiedza ta zostanie później wykorzystana w rozprawie habilitacyjnej.   

 

Ta nieco przydługawa prezentacja artykułów (ze względu na ich ilość) opublikowanych 

przez ks. dra Janusza Podzielnego pomaga nam dostrzec jego sylwetkę naukową oraz 

priorytety przyświecające mu w jego badaniach naukowych oraz publikacjach. Artykuły te 

dotyczą różnych zagadnień związanych z dwoma głównymi przedmiotami zainteresowań 

naukowych: są to zagadnienia moralne jako takie oraz zagadnienia moralne widziane z 

perspektywy ewangelickiej –  tych jest większość. Oznacza to, że ich Autor tworzy pewną 
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polską bibliotekę (bazę?) użyteczną dla zainteresowanych ujęciem ewangelickim, które 

ponadto najczęściej jest wyrażane w języku niemieckim. Jest to, niewątpliwie, znaczący 

wkład zarówno do gromadzenia danych teologicznych w języku polskim, jak i ich 

późniejszego ekumenicznego wykorzystania (dla katolika jest tu możliwość poznania innego 

stanowiska chrześcijańskiego, co w konsekwencji może prowadzić do uczciwego i owocnego 

dialogu). 

Można jednak spojrzeć na ten dorobek Habilitanta także nieco krytycznie, z uwagi na 

stopień naukowy, o który się on ubiega, a który jest też określany jako „samodzielny 

pracownik naukowy”. Wydaje się, że owa samodzielność winna się już ujawniać (chociaż na 

pewno jeszcze nie w pełni) w jego publikacjach. Spośród 28 artykułów tu przedstawionych aż 

11 to relacje, omówienie stanowiska, które ktoś zajmuje, tak przedstawione, jakby w tych 

stanowiskach nie było żadnych istotnych kontrowersji, problemów, wobec których są 

zajmowane przeciwstawne stanowiska i trzeba się temu przyjrzeć w sposób krytyczny (w 

pozostałych publikacjach ten aspekt też nie wybrzmiewa jakoś znacząco). W relacjach tych, 

skierowanych głównie do katolickiego czytelnika brakuje też ukazania, choćby najbardziej 

ogólnie, różnic pomiędzy podejściem ewangelickim i katolickim.    

3. Rozprawa habilitacyjna  

Głównym dziełem ks. dra Janusza Podzielnego jest monografia pt.: „Praca ludzka w 

ujęciu ewangelickiej (luterańskiej) etyki teologicznej”. W powstaniu tego dzieła Autor 

wykorzystał bardzo bogatą literaturę, której ogromna część występuje w języku niemieckim. 

Sama zaś monografia składa się z trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia, wspomnianej już 

bibliografii oraz streszczeń w języku niemieckim i angielskim. 

Pierwszy z rozdziałów opisuje pracę w ujęciu biblijnym. Rozdział ten opracowany 

bardzo dokładnie z podziałem na Stary i Nowy Testament jest wyrazem specyficznie 

luterańskiego odniesienia do Biblii związanego z zasadą sola scriptura. Dlatego tak ważne 

jest stwierdzenie, co Pismo św. mówi o ludzkiej pracy. Tym też należy tłumaczyć analizę 

znaczeń rozmaitych pojęć odnoszących się do ludzkiej pracy, obejmującą nie tylko języki 

narodowe, na które Pismo św. zostało przetłumaczone, ale także języki, w których ono 

powstało, a więc przede wszystkim język hebrajski i język grecki.  

Rozdział drugi poświęcony jest sylwetce i nauczaniu Marcina Lutra, określanego jako 

Ojca Reformacji. Jego nauka o pracy ludzkiej, chociaż nie mająca formy jakiegoś 

systematycznego wykładu, uwzględnia zarówno jej ponadczasowy, typowo chrześcijański 
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sens, jak i pewne jej cechy charakterystyczne dla jego czasów. Do cech ponadczasowych 

zaliczyć trzeba postrzeganie pracy jako powołania oraz jako służby Bogu i bliźnim. Gdy jest 

ona spełniana w taki sposób, staje się formą modlitwy. Nie jest więc ona karą za grzech ani 

przekleństwem, lecz darem Boga, poprzez który człowiek jest w stanie zrozumieć sens swej 

egzystencji. Autor rozprawy zwraca uwagę na twierdzenie Lutra, że praca przez to, że jest 

drogą do świętości dla każdego człowieka, nie jest czymś mniej wartościowym niż życie 

kontemplacyjne właściwe dla powołania zakonnego. Stwierdzenie to z jednej strony podnosi 

rangę pracy i zarazem powołania ludzi świeckich, z drugiej zaś prowadzi do deprecjacji 

uznawanych za wyjątkowe, specyficznych powołań w Kościele: zakonnego i kapłańskiego. W 

swoim nauczaniu, do którego sam się stosował, Luter szukał złotego środka pomiędzy 

różnymi jej aspektami (np. wydajnością, sprawiedliwą zapłatą, zaangażowaniem w pracę) 

pragnąc, by najważniejszym jej wyznacznikiem był ewangeliczny porządek, tj. by praca była 

służbą Bogu i bliźnim. 

Trzeci rozdział pracy habilitacyjnej ks. Janusza Podzielnego poświęcony jest 

poglądom prominentnych ewangelickich teologów zajmujących się problematyką pracy oraz 

współczesnym ewangelickim opracowaniom poświęconym temu zagadnieniu w jego jak 

najbardziej współczesnych uwarunkowaniach. Spośród teologów protestanckich Autor wybrał 

Albrechta Ritschla, Karla Bartha, Dorothee Sölee i Güntera Brakelmanna. Każdy z tych 

teologów, począwszy od Albrechta Ritschla, uchodzącego za prekursora współczesnej 

ewangelickiej etyki pracy, zwraca uwagę na jakiś ważny aspekt ludzkiej pracy. Albrecht 

Ritschl min. dowartościowuje prace wykonywane w domu, takie jak wychowanie dzieci, 

troska o rodziców i rodzeństwo, wzajemne obowiązki małżonków, które jako wykonywane 

bez zarobku i w warunkach domowych bywają deprecjonowane, a w rzeczywistości także są 

służbą Bogu i bliźniemu. Mówi on też o innych formach zatrudnienia niż tzw. działalność 

wytwórcza. Zdaniem Ritschla, również takie formy działalności, jak zawód naukowy i 

artystyczny czy urzędniczy, a w praktyce wszelkie formy działalności służące wspólnemu 

pożytkowi są ważne i posiadają wymiar moralny. Jedną z najważniejszych cech ludzkiej 

pracy winno być przekraczanie jej czysto ludzkich odniesień i wzgląd na jej nadprzyrodzony, 

transcendentny charakter i związane w tym konsekwencje. Karl Barth z kolei w ramach 

swoich ewoluujących poglądów dotyczących ludzkiej pracy zwraca min. uwagę na jej 

peryferia, a dokładnie na odpoczynek (odpoczynek niedzielny) i rozrywkę, czyli to, co ma 

służyć głębszej refleksji nad pracą, uzdalniając człowieka do słuchania (kontemplacji) i 

odpowiedzi (także poprzez pracę) na Słowo Boże. Dorothee Sölee reprezentuje nurt 
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feministyczny i ekologiczny. W swym widzeniu ludzkiej pracy odwołuje się min. do teologii 

wyzwolenia, ale także do myśli Jana Pawła II z jego encykliki Laborem exercens. Günter 

Brakelmann uważa, że praca ludzka w swej najgłębszej istocie jest darem Boga, który zlecił 

człowiekowi odpowiedzialność za świat. Jest ona także formą służby wspólnocie. Zwracanie 

uwagi na ten aspekt pracy jest formą przypominania współczesnemu człowiekowi, że to jest 

najważniejszy wymiar wykonywanej przez niego pracy, albowiem w zlaicyzowanym 

współczesnym świecie bardzo łatwo o zgubienie transcendentnych odniesień na korzyść 

kapitału, efektywności, zysku itp., czyli wyłącznie immanentnych odniesień i uzasadnień dla 

ludzkiego trudu i zaangażowania. Temu samemu celowi mają służyć dokumenty 

Ewangelickiego Kościoła w Niemczech, które stawiają sobie za cel ukazanie chrześcijańskiej 

koncepcji pracy wobec wyzwań, przed którymi staje świat pracy dzisiaj. Wiadomo, że życie, 

a więc i powołanie do pracy, zmieniło się od czasów Marcina Lutra. W grę wchodzą bowiem 

takie nieznane za jego czasów zjawiska, jak masowe bezrobocie, imigracja zarobkowa, IV 

rewolucja przemysłowa (problemy cyfryzacji), zeświecczenie społeczeństwa, globalizacja, 

ekologia oraz silne wpływy amerykańskiego (nawiązującego do myśli Adam Smitha) 

postrzegania stosunków pracy. Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona jest druga część 

rozdziału trzeciego zaprezentowanej rozprawy. 

Monografia ks. Janusza Podzielnego wydaje się być, przynajmniej od strony 

zainteresowania teologią ewangelicką oraz od strony metodologicznej (ujęcia tematu), 

kontynuacją jego zainteresowań z czasu jego doktoratu. Te dwie następujące po sobie prace 

prezentują polskiemu czytelnikowi nieznane mu (często zupełnie nieznane) zagadnienia 

związane z postrzeganiem istotnych problemów ludzkiego życia widzianych z perspektywy 

innego niż katolickie wyznania chrześcijańskiego, w tym przypadku wyznania 

ewangelickiego (luterańskiego). Prezentacja taka ma niebagatelny wpływ na dialog 

ekumeniczny, poprzez pomoc w poznaniu motywacji, jaką kierują się członkowie innej 

wspólnoty chrześcijańskiej. Niektórzy z nich mieszkają wśród nas, zwłaszcza w południowej i 

południowo zachodniej części naszego kraju. Prezentacja ta może też pomóc wielu naszym 

rodakom, którzy wyemigrowali za pracą do krajów, gdzie dominuje lub dominował 

luteranizm na lepsze odnalezienie się w nowych warunkach. 

Rozprawa habilitacyjna, jeśli chodzi o jej temat, jest nowością w polskiej literaturze 

teologicznej. Wypełnia ona lukę w tego rodzaju polskich opracowaniach. Jednocześnie jest to 

dzieło oparte o najnowszą, bardzo obfitą literaturę, dobrze dobraną dla tego rodzaju 

prezentacji i celu, jaki sobie postawił Autor. Rozprawa ta została przygotowana ogromnym 
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nakładem pracy, w oparciu o jasno sprecyzowane, w pełni uzasadnione zamierzenie. Mogę 

też dodać, że rozprawę tę czyta się bardzo dobrze. 

Natomiast pewnym jej minusem jest to, że jej Autor, podobnie jak w wielu 

opublikowanych artykułach, poprzestaje głównie na prezentacji poglądów wybranych 

teologów (współczesnych i z przeszłości). Pomimo tego, że porządkuje je według wybranego 

przez siebie (klarownego) schematu, to jednak nie rozwija twórczo tematów, które opisuje; 

nie stara się umieścić ich w jakimś szerszym kontekście teologicznym albo 

antropologicznym, albo przynajmniej ekumenicznym (gdzie na przykład w grę wchodziłoby 

ich zestawienie ze spojrzeniem katolickim), co wskazywałoby ma bardziej twórczy charakter 

tego ujęcia, przynajmniej w zestawieniu z tym, czego brakowało we wcześniejszych 

publikacjach Autora. Ta uwaga nie neguje wysokich walorów przedstawionej rozprawy, że 

stosownie do zamierzenia Autora, jej novum miało polegać przede wszystkim na wyborze 

zagadnienia nieznanego polskiemu czytelnikowi (ukrytego dodatkowo za zasłoną obcego 

języka), które chciał on przedstawić w wybrany przez siebie i uporządkowany sposób. To, co 

Autor zamierzył, to wykonał i uczynił to w stopniu w zupełności wystarczającym do 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, ale można było zamierzyć nieco więcej. 

3. Pozostała działalność naukowa Habilitanta 

Poza bogatą twórczością naukową wyrażoną w licznych publikacjach, ks. dr Janusz 

Podzielny może się wykazać wielkim zaangażowaniem dydaktycznym, jako nauczyciel 

akademicki i popularyzator teologii. Oprócz autorstwa wielu artykułów i monografii, jest on 

także redaktorem i współredaktorem dwóch pozycji książkowych. Napisał także dziewięć 

recenzji naukowych oraz osiem omówień publikacji naukowych z zakresu katolickiej nauki 

społecznej. Habilitant dokonał też dwóch tłumaczeń artykułów naukowych. Ponadto napisał i 

opublikował 16 sprawozdań z różnych spotkań naukowych.   

Znaczącą częścią dorobku naukowego Habilitanta jest jego udział w konferencjach 

naukowych, kongresach i sympozjach, na których wygłosił on referaty. W taki sposób 

uczestniczył on w pięciu spotkaniach krajowych i dziewięciu międzynarodowych. 

Uczestniczył także w organizacji siedmiu konferencji krajowych i międzynarodowych. 

Ks. dr Janusz Podzielny jest także członkiem czterech międzynarodowych i krajowych 

organizacji i towarzystw naukowych, w których zajmuje jakieś stanowisko. Jego aktywność 

naukowa nie ograniczała się jedynie do ośrodków polskich. Ks. dr Podzielny odbył pięć staży 



17 
 

naukowych za granicą. Ponadto jest on członkiem dwóch komitetów redakcyjnych i rad 

naukowych czasopism oraz czterech kolegiów recenzenckich.  

Św. John Henry Newman w swoim opracowaniu na temat uniwersytetu zwraca uwagę na 

fakt, że istnieje różnica pomiędzy aktywnością czysto naukową a działalnością 

uniwersytecką, ponieważ pracownicy uniwersytetu znaczną część swojej aktywności 

naukowej poświęcają nauczaniu, czyli przekazywaniu studentom wyspecjalizowanej wiedzy. 

Z tego też powodu istotna część aktywności naukowej ks. dra Janusza Podzielnego, 

pracownika Uniwersytetu Opolskiego, poświęcona jest pracy dydaktycznej. Od momentu 

zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim wykładał on 23 różne przedmioty (tematy). Był też 

promotorem 21 prac licencjackich i magisterskich oraz recenzentem 38 prac licencjackich i 

magisterskich. Był również promotorem pomocniczym w 3 przewodach doktorskich. 

Obok pracy ściśle naukowej Habilitant zajmował się popularyzacją teologii: wygłosił on 

10 wykładów i referatów oraz miał osiem wystąpień medialnych. Wiedzą swą dzielił się także 

w ramach zespołu ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

W przedstawieniu tak obfitego dorobku naukowego nie może zabraknąć oznak uznania ze 

strony innych. W roku akademickim 2009/2010 ks. dr Podzielny otrzymał Nagrodę Rektora 

UO za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków, a w roku 2018/2019 naukową nagrodę 

zespołową III stopnia Rektora UO za profesjonalizm i wzorową pracę na stanowisku 

badawczo-dydaktycznym. 

Ocena osiągnięć naukowych habilitanta wyraża się także w cytowaniach jego prac. Liczba 

cytowań wg Google Scholar to 11, Indeks jego konta na Reserch Gate to 3.7, a liczba 

punktów MNiSW na podstawie 59 publikacji wg raportu wygenerowanego 14.05.202 wynosi 

422. Również studenci, jako uczestnicy zajęć ks. dra Janusza Podzielnego wyrazili swoje 

uznanie w postaci ankiet, gdzie średnia ocena za lata 2015-2018 wynosiła 4,4525. Otrzymał 

on także wyróżniającą ocenę w ramach oceny okresowej pracowników UO za lata 2015-2018.   

 

4. Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę całość dokonań naukowych ks. dra Janusza Podzielnego w okresie po 

uzyskaniu doktoratu należy stwierdzić, że posiada on odpowiednie walory intelektualne oraz 

dobry warsztat pracy, opanował metodę naukową wraz z umiejętnością dojrzałego z niej 

korzystania i dlatego posiada wystarczające kwalifikacje do prowadzenia samodzielnej pracy 
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naukowej. Jego rozprawa naukowa „Praca w ujęciu ewangelickiej (luterańskiej) etyki 

teologicznej” odpowiada wymogom stawianym pracom habilitacyjnym. Dlatego stawiam 

wniosek o dopuszczenie ks. dra Janusza Podzielnego do dalszego etapu przewodu 

habilitacyjnego, aby mógł otrzymać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie 

nauki teologiczne. 

 

 

Ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJP II 

Kraków, 22 grudnia 2020 r. 


