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Inauguracja roku akademickiego
2014/2015 w ChAT

W dniu 9 października 2014 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się inauguracja jubileuszowego sześćdziesiątego
roku działalności naukowo-dydaktycznej tej jedynej w naszym kraju wyższej
uczelni, kształcącej teologów, przyszłych duchownych, pracowników administracji kościelnej i katechetów Kościołów nierzymskokatolickich w Polsce
oraz specjalistów w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej.
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym, celebrowanym
przez pracowników naukowo-dydaktycznych trzech sekcji Wydziału Teologicznego: ks. bp. prof. dr. hab. Jerzego Pańkowskiego (Sekcja prawosławna),
ks. bp. prof. dr. hab. Marcina Hintza (Sekcja ewangelicka) i ks. mgr. Andrzeja
Gontarka (Sekcja starokatolicka). Homilię wygłosił prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej i były rektor uczelni abp prof. ChAT dr hab. Jeremiasz (Jan
Anchimiuk) z Kościoła prawosławnego. Równoprawne i aktywne uczestnictwo przedstawicieli trzech tradycji chrześcijańskich w celebracji nabożeństwa
inaugurującego nowy rok akademicki było dla nowych gości unikatową możliwością zapoznania się z różnobarwną mozaiką religijną i kulturową oraz
praktykowanym na co dzień w ChAT ekumenizmem. Nabożeństwo swym
śpiewem ubogacił chór studentów prawosławnych, pod dyrekcją dziekana
prof. dr. hab. Włodzimierza Wołosiuka, wykonując pieśni religijne w języku
polskim, greckim, łacińskim i starocerkiewnosłowiańskim. Na koniec nabożeństwa J.M. Rektor ChAT ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski podziękował
biskupom i księdzu za celebrację nabożeństwa i zaprosił obecnych na uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2014/2015.
Po nabożeństwie za stołem prezydialnym na czele z Jego Magniﬁcencją
ks. prof. dr. hab. Bogusławem Milerskim – Rektorem ChAT, zasiedli przedstawiciele ChAT: prorektor, dziekani i prodziekani Wydziału Teologicznego

252

Jerzy Ostapczuk

i Pedagogicznego, kierownicy Sekcji, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
oraz zwierzchnicy Kościołów, których wierni już od 60 lat otrzymują w ChAT
wykształcenie teologiczne i pedagogiczne.
Na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/2015 przybyli także
zaproszeni goście: Rektorzy najważniejszych uczelni wyższych w Warszawie:
Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii
Obrony Narodowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz innych współpracujących z ChAT Uczelni Wyższych (np. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
im. Jana Pawła II i Uniwersytetu w Bonn)), arcybiskupi i biskupi różnych
Kościołów, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła katolickiego, przedstawiciele innych religii, korpusu dyplomatycznego, organizacji
wspierających naukę (DAAD), władz państwowych i samorządowych, studenci i media.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor ChAT powitał uczestników
uroczystości.
Po części wstępnej J.M. ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – rektor ChAT
wygłosił przemówienie.
Po przemówieniu Rektora ChAT immatrykulację nowoprzyjętych studentów Akademii przeprowadził prorektor ChAT ks. bp prof. dr hab. Jerzy
Pańkowski.
Przedstawicielka studentów Sylwia Pytoń – studentka Wydziału Pedagogicznego na kierunku Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, wygłosiła
przemówienie.
Z okazji jubileuszu uczelni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Tadeusz Sławecki w uznaniu dla działalności edukacyjnej zasłużonych pracowników naukowo-dydaktycznych ChAT udekorował ich medalami
Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeni zostali ks. bp prof. dr hab. Marcin
Hintz, prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. dr hab. Jakub Slawik,
ks. prof. dr Jerzy Toﬁluk, prof. dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. dr hab.
Włodzimierz Wołosiuk, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, dr Rafał Bodarski,
dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska, dr Joanna Koleff-Pracka, ks. dr Adrian
Korczago, dr Rafał Kubicki i ks. dr Doroteusz Sawicki.
Wykład inauguracyjny pt. „Państwo demokratyczne a wolność sumienia”
wygłosił Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bogdan Borusewicz.

