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Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 
w ChAT 

 
W dniu 6 października 2011 roku w Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie odbyła się inauguracja pięćdziesiątego 
siódmego roku działalności naukowo-dydaktyczej tej jedynej w naszym 
kraju wyższej uczelni, w której kształcą się teolodzy, przyszli duchowni, 
pedagodzy i katecheci Kościołów nierzymskokatolickich w Polsce. 

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne, celebrowane przez 
nauczycieli trzech sekcji: ks. dr. Doroteusza Sawickiego; ks. mgr. Andrzeja 
Gontarka i ks. mgr. Ireneusza Lukasa. Kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. 
Mirosław Michalski z Kościoła Polskokatolickiego. Nabożeństwo swym 
śpiewem ubogacił chór studentów prawosławnych, pod dyrekcją prof. dr. 
hab. Włodzimierza Wołosiuka. 

Po nabożeństwie za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele 
Senatu ChAT z Jego Magnificencją abp. prof. dr hab. Jeremiaszem Janem 
Anchimiukiem – rektorem ChAT, goście, rektorzy i przedstawiciele 
wyższych uczelni, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość. Po 
odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor ChAT powitał uczestników 
uroczystości: zwierzchników i przedstawicieli Kościołów, rektorów i 
prorektorów wyższych uczelni, przedstawicieli władz państwowych i 
samorządowych, korpusu dyplomatycznego i środków masowego przekazu.   

Po wstępnej części abp prof. dr hab. Jeremiasz (Jan Anchimiuk) – rektor 
ChAT wygłosił przemówienie: 

„Chrześcijańska Akademia Teologiczna wkracza w kolejny, nowy rok 
akademicki 2011/2012; jest to nasza 57-ma inauguracja. Rozpoczynamy rok 
akademicki pod wieloma względami bardzo ważny.  
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Konieczne jest bowiem podjęcie trudnych decyzji i przeprowadzenie 
zmian w organizacji pracy uczelni. Do najważniejszych należy sprostanie 
wyzwaniom wynikającym z sytuacji finansowej Akademii. Mamy do 
czynienia z znacznym spadkiem liczby studentów na studiach 
niestacjonarnych i nieznacznym spadkiem liczby studentów teologii na 
studiach stacjonarnych. W połączeniu z innymi czynnikami będzie 
oznaczało to spadek dochodów i wymagać będzie kilku trudnych decyzji 
personalnych. 

Drugim elementem, ważnym dla funkcjonowania naszej uczelni jest 
organizacja Wydziału Pedagogicznego. 

Zdarzeniem niewątpliwie radosnym jest postęp w realizacji planów 
budowy siedziby Akademii. Miasto stołeczne Warszawa zaproponowało 
dobrą lokalizację na siedzibę, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przekazało już pieniądze na pokrycie kosztów zakupu wieczystej 
dzierżawy nieruchomości, zaproponowanej przez Miasto. Chciałbym w tym 
miejscu, w imieniu Akademii, złożyć serdeczne podziękowanie Pani 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie Miasta i Pani Minister 
MNiSzW. 

W roku akademickim 2011/2012 w ChAT będzie studiowało 629 
studentów. W Akademii pracuje 83 nauczycieli akademickich. 

W świadomości naszej społeczności akademickiej ChAT jest nie tylko 
kontynuatorem Wydziału Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie 
Warszawskim i Studium Teologii Prawosławnej na tymże Uniwersytecie, 
ale także prawosławnych szkół brackich i Akademii Kijowskiej oraz szkół 
ewangelickich z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej Trojga Narodów.  

Każda uczelnia w świecie chętnie wskazuje na swoją historię i swoje 
osiągnięcia w nauce, a także zasługi dla kultury swojego narodu. Tak też 
jest w przypadku naszej uczelni. Wkład prawosławia i protestantyzmu w 
historię i kulturę Rzeczypospolitej Polskiej jest ogromny, jakkolwiek zbyt 
często niedostrzegany. 

Pamiętamy o naszych poprzednikach, nauczycielach i współpracownikach. 
Proszę pozwolić, że w tym miejscu wspomnę o zmarłym w dniu 18 lipca 

2011 r., w wieku 63 lat, ks. prof. dr hab. Alfredzie Tschirschnitzu, 
kierowniku Katedry Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego. Był 
nauczycielem szanowanym i lubianym przez studentów i nauczycieli. Był 
świetnym tłumaczem z języka hebrajskiego ksiąg Starego Testamentu. Jego 
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śmierć stanowi ogromną stratę dla naszej uczelni. Jesteśmy Mu wdzięczni 
za wkład w rozwój teologii i życie naszej społeczności akademickiej. W 
ubiegłym roku akademickim zmarł tragicznie student Przemysław 
Wierbiłowicz. 

Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. 
Dziękuję. 
W dniu 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o 

szkolnictwie wyższym. Mamy nadzieję, że dokonywane reformy 
szkolnictwa wyższego to droga do większej autonomii uczelni i do 
nowoczesnego systemu kształcenia. Ustawa nakłada na uczelnie szereg 
obowiązków, m.in. dostosowania lub stworzenia szeregu szczegółowych 
regulacji procesu dydaktycznego, pracy naukowej, organizacji życia 
uczelni. 

Chciałbym wyrazić przekonanie, że w strukturze nauki polskiej znajdzie 
się dobre miejsce dla uczelni o specyficznej misji i zakresie badań 
naukowych. 

ChAT jest taką uczelnią zarówno ze względu na jej pluralizm 
konfesyjny i kulturalny, jak i stosowanie różnorodnych form uprawiania 
teologii. Cechuje ją poszanowanie dla odmienności poglądów, dialog, 
poszukiwanie form twórczego współżycia mimo istnienia trwałych różnic. 

Dobrze układa się współpraca z uczelniami zagranicznymi. Studiują u 
nas studenci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Izraela. 

Nasi nauczyciele akademiccy i studenci uczestniczą w konferencjach 
kościelnych i naukowych w kraju i zagranicą, biorą aktywny udział w 
międzynarodowej wymianie naukowej, korzystają z pomocy instytucji 
kościelnych i naukowych w pozyskiwaniu stypendiów na studia 
podyplomowe zagranicą. 

W zakresie form działalności dydaktycznej i naukowej coraz szerzej 
wykorzystywane są możliwości stworzone przez nowoczesne środki 
techniczne przekazywania informacji. 

W teologicznej pracy naukowej stoimy przed wieloma wyzwaniami. 
Proszę pozwolić, że wskażę tylko na dwa. Jednym jest konieczność 
pokonywania stereotypów myślenia teologicznego. Dzień powszedni życia 
kościelnego, w szczególności praca duszpasterska i doświadczenie 
kaznodziejskie, wykazuje, że aktywny – chciałoby się rzecz, dialogiczny -
charakter kontaktu z rzeczywistością nas otaczającą jest warunkiem 
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owocnego zwiastowania Ewangelii. Bo to jest przecież ostatecznym 
zadaniem nauki teologicznej. Zarówno w badaniach naukowych jak i w 
życiu codziennym doświadczamy, że bezkrytyczne stosowanie wielu metod 
pracy naukowej i owoców myśli teologicznej poprzednich pokoleń może 
prowadzić do nieadekwatnej odpowiedzi na potrzeby duchowe i 
intelektualne dnia dzisiejszego. Wiele z tego, co dla „zawodowych 
teologów” jest cenne i uświęcone tradycją jest dla współczesnych nam ludzi 
powtarzaniem niezrozumiałych dla nich „zbitek myślowych”. 

Innym wyzwaniem jest potrzeba nie tylko kontynuacji ale i 
wzmocnienia ekumenicznego aspektu pracy teologicznej na różnych 
poziomach i w różnych zakresach. Wielu teologów i tzw. „działaczy 
kościelnych” jest rozczarowana efektami ekumenicznych dialogów 
teologicznych i brakiem – w ich opinii – postępów na drodze do widzialnej 
jedności Kościoła. Istotnym jest w tym kontekście także wpływ przesłanek 
myślenia współczesnych ludzi, określonych przez idee polityczne i 
ekonomiczne naszych czasów. Idea wolnego rynku, dobrobytu 
gospodarczego, nawet niektóre koncepcje praw człowieka prowadzą do 
ukrytego lub nawet otwartego hedonistycznego egoizmu, który nie tylko 
godzi się na permanentne istnienie bezrobocia i bezdomności wielu 
bliźnich, lecz także do nowego izolocjanizmu eklezjologicznego. 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest dobrym miejscem na 
dostrzeganie i pokonywanie tych zagrożeń. 

Droga młodzieży. Zwracam się szczególnie do studentek i studentów 
rozpoczynających studia w naszej Akademii: rozpoczynacie nowy, bardzo 
ważny okres Waszego życia. Każde studia, w każdej uczelni, przygotowują 
do wykonania pracy na rzecz własnej rodziny, narodu, kraju, ludzkości i 
świadomego przyjęcia na siebie odpowiedzialności za los ludzi i za 
otaczający nas świat. W liście do Rzymian Apostoł Paweł wypowiedział 
myśl o tym, że niewidzialna Boża Istota może być poznawana poprzez 
„oglądanie” stworzenia czyli poprzez naukowe badania wszystkiego, co 
istnieje (Rzym.1,19-20). Jeśli tak jest w przypadku każdej gałęzi wiedzy 
ludzkiej, to w sposób szczególny odnosi się to do teologów i pedagogów, 
którzy powinni nie tylko znać co dzieje się w nauce w ogóle – mam tu na 
myśli także nauki ścisła i przyrodnicze, ale też powinni posiąść zdolność 
przekazywania owoców tej nauki następnym pokoleniom. Teologom 
powierzona została przy tym ponadto służba przekazania Objawienia 
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Bożego danego poprzednim pokoleniom, ale i ciągle na nowo dawanego 
każdemu pokoleniu ludzkości. 

Drodzy studenci, drogie studentki, wchodzicie na drogę przepiękną, 
prowadzącą nie tylko do poznania przekazanej nam wiedzy ale i do 
rzeczywistości, którą możecie poznać, żyć w niej, kształtować twórczo tę 
rzeczywistość i kształtować siebie. Szczęść Wam Boże na tej drodze”. 

Po przemówieniu Rektora ChAT odbyła się uroczysta promocja nowych 
doktorów habilitowanych i doktorów, a następnie immatrykulacja nowo 
przyjętych studentów Akademii. Zebrani wysłuchali także przemówienia 
przedstawiciela młodzieży. 

Wykład inauguracyjny pt. „Zbawienie świata, zbawienie człowieka” 
wygłosił ks. bp. prof. dr hab. Marcin Hintz. 

 


