Podsumowanie recenzji dorobku ks. dra Wacława Królikowskiego SJ
Recenzje pracy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego ks. dra Wacława Królikowskiego SJ
napisali i złożyli trzej recenzenci:
Ks. dr hab. Dariusz Gardocki SJ profesor PWTW,
O. prof. zw. Dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI z Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu,
Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Wszystkie recenzje są pozytywne i wszyscy recenzenci stawiają wniosek do Rady
Senatu PWTW o dalsze procedowanie, celem nadania ks. dr Wacławowi Królikowskiemu
stopnia doktora habilitowanego z teologii duchowości.
Wszyscy recenzenci podkreślają:
-bogaty życiorys naukowo badawczy, ale też i praktyczny wkład w rozwój
duchowości w Polsce, poprzez działalność naukowo – organizacyjną, dydaktyczną i
duszpasterską, a więc poprzez prowadzenie rekolekcji ignacjańskich, wykładów, i innych
form pogłębiających życie religijne. Syntetycznie ujmuje to o. prof. zw. dr hab. Kazimierz
Lubowicki OMI: „Dorobek naukowy ks. dra Wacława Królikowskiego SJ jest znaczny,
cenny, nowatorski i oryginalny, oparty na sumiennej pracy badawczej. Co istotne, nie tylko
jest owocem wzajemnego oddziaływania teorii i praktyki, lecz jest rzeczywiście przydatny do
zastosowania praktycznego.
Jego sylwetka naukowa wewnętrznie scalona. Ukształtowała się pośród wielu
różnorodnych doświadczeń, wśród których należy podkreślić długoletnią działalność
naukowo-dydaktyczną, organizowanie nauki oraz profesjonalną posługę rekolekcjonisty i
kierownika duchowego, która umożliwia zrozumienie i praktyczne zastosowanie zagadnień
podejmowanych w studium naukowym.
Mamy do czynienia z Habilitantem, którego poszukiwania naukowe i publikacje oraz
działalność organizacyjna wywierają realny wpływ na kształt polskiej teologii duchowości
oraz formację teologiczną laikatu”.
-duży dorobek naukowy habilitanta, a zarazem wystarczający, by występować o tytuł
naukowy doktora habilitowanego. Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej tak ocenia jego
publikacje: „Każda z [jego] publikacji wyrasta z zainteresowań naukowych Kandydata.
Poparta jest wnikliwą analizą kwestii związanych z kierownictwem duchowym, ze
szczególnym odniesieniem do kierownictwa duchowego praktykowanego podczas rekolekcji
ignacjańskich opartych na metodzie Ćwiczeń duchowych. Habilitant usiłuje łączyć teorię z
praktyką tego ważnego narzędzia swojej posługi duszpasterskiej w Kościele.
Pokrewnym obszarem zainteresowań naukowo-badawczych W. Królikowskiego jest także
rozeznawanie duchowe. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ ćwiczenia duchowe i
praktykowane podczas ich trwania kierownictwo duchowe nierozerwalnie łączą się ze sztuką
rozeznawania duchowego”.

-satysfakcjonującą rozprawę habilitacyjną. Oto co pisze ks. dr hab. Dariusz Gardocki:
„Oceniana rozprawa jest dziełem spełniającym podstawowe wymogi naukowości. Jest pracą
twórczą i poprawną pod względem metodologicznym. Świadczy o tym logiczna i jasna
struktura pracy poprawnie uzasadniona we Wstępie. Istotne znaczenie dla jej wysokiej oceny
posiada szczegółowo i wyczerpująco przeprowadzona analiza treści Adnotacji do Ćwiczeń
Duchowych, z uwzględnieniem komentarzy i opracowań tak obcojęzycznych, jak i polskich,
co jest jednocześnie spełnieniem zadania postawionego we Wstępie. Podkreślić trzeba
ponadto erudycyjne przedstawienie omawianych przez Habilitanta kwestii, jak i znakomity
poziom jego kwalifikacji językowej oraz troskę o to, by wywody przez niego przedstawiane
były rzetelnie udokumentowane. Rozprawa stanowi znaczący wkład w rozwój teologii
duchowości, zwłaszcza zaś w rozwój współczesnych badań poświęconych tak Ćwiczeniom
Duchowym i Adnotacjom, jak i duchowości ignacjańskiej. Jest bardzo ważna i naukowo
twórcza, a także nowatorska ze względu na całościowe opracowanie w kluczu teologicznopastoralnym wszystkich dwudziestu Adnotacji do Ćwiczeń. Spełnia wszystkie wymogi
stawiane pracom habilitacyjnym”.
Należy zaznaczyć, że żaden z recenzentów nie stawia jakiegoś zarzutu podważającego
wartość naukową rozprawy habilitacyjnej.
Warszawa, 10.11.2018 r.

Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak

