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Eminencjo, 
Ekscelencje, 
Magnificencje, 
Wysoki Senacie,
Wysoka Rado Akademii,
Dostojni Goście,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci naszej Akademii
Szanowni Państwo!

Nad tym, co chciałbym powiedzieć w swoim pierwszym przemówie-
niu rektorskim podczas inauguracji, zastanawiałem się od momentu mo-
jego wyboru na urząd Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie. Odczuwam oczywiście ogromną potrzebę, aby wyrazić 
wdzięczność wszystkim tym, którzy powierzyli mi tę funkcję i obdarzyli 
swoim zaufaniem, oddając na mnie swój głos. Jako osoba duchowna 
jednocześnie staram się ufać, że ten wybór to przejaw woli Bożej. 

1 Abp prof. de hab. Jerzy (Pańkowski) jest Rektorem Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie.

2 Przemówienie wygłoszone w trakcie inauguracji roku akademickiego 2020/21 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
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Korzystając z obecności tak znamienitych Gości, wszystkich Was, 
Drodzy Państwo, pragnę jeszcze raz podziękować, w imieniu całej 
społeczności akademickiej naszej Alma Mater, ks. prof. Bogusławowi 
Milerskiemu za dwie niezwykle owocne kadencje rektorskie, a także za 
to, że przejąłem po nim uczelnię w stabilnej kondycji finansowej. Szcze-
gólnie dziękuję za najważniejsze osiągnięcia Księdza Rektora, którymi 
było budowanie wspólnoty i oczywiście wybudowanie nowej siedziby 
akademii, w której mamy przyjemność obecnie przebywać.

Rektorzy i prorektorzy uczelni mają za sobą z pewnością udział 
przynajmniej w kilku, jeśli nie kilkunastu inauguracjach. We wszyst-
kich przemówieniach rektorskich wybrzmiewał niepokój spowodowany 
pandemią koronawirusa, który poważnie naruszył ład społeczny, w tym 
także ład uczelniany. W treść tych przemówień uważnie wsłuchiwałem 
się również i ja i nie chciałbym teraz powtarzać wszystkich mądrych 
i przemyślanych wniosków Waszych Magnificencji, które w różnych 
konfiguracjach zostały przez Was zaprezentowane z uwzględnieniem 
specyfiki każdej z naszych uczelni. Te wnioski nie uchroniły nas przed 
pojawiającymi się trudnymi pytaniami o przyszłość sposobu nauczania 
i prowadzenia badań.

Znajdujemy się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. A za-
tem i tutaj należałoby zadać jakieś pytania. Tylko jakie i jak, zwłaszcza 
jeśli mają one wpisywać się w perspektywę dyskursu teologicznego? 
Najważniejsze z nich brzmiałoby mniej więcej tak: Dlaczego nas do-
tknęła ta pandemia? To pytanie należy zadać sobie bardzo uczciwie 
i bezpośrednio. Jest bowiem czymś oczywistym, że wielu specjalistów 
zna odpowiedź na pytanie: „Skąd wziął się ten niezwykle podstępny 
wirus?” Teologa powinno jednak nurtować nieco inaczej zadane pytanie, 
a mianowicie: „Co jest powodem tej próby i jaki jest jej zasadniczy cel?”

Ustawa 2.0, której już nie powinniśmy określać jako nowej, znaczący 
nacisk kładzie na podnoszenie konkurencyjności uczelni. Każde osią-
gnięcie inspiruje nas do podjęcia kolejnych wyzwań badawczych. Za każ-
dym sukcesem naukowym, dydaktycznym, a tym bardziej innowacyjnym 
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kryje się ogrom pracy, indywidulanej i zespołowej, a jego konsekwencją 
będzie uzasadniona skądinąd duma. Człowiek staje się tym samym ‘ma-
łym demiurgiem’ rzeczy nowych. Nauczył się walczyć z chorobą, nawet 
potrafi utrzymać innego człowieka przy życiu, ale nigdy nie zdoła stwo-
rzyć czegokolwiek ‘z niczego’. To jest zdolność przypisana tylko Bogu, 
który stworzył świat ex nihillo. To jest w dużej mierze problem głęboko 
antropologiczny. Na przestrzeni dziejów bowiem wielu ludzi chciało 
być bogiem, ale tylko jeden Bóg zechciał zostać człowiekiem. Można 
więc z pewną dozą ostrożnej dumy, ale i przerażeniem, konstatować, 
że jeszcze nigdy wcześniej człowiek nie był aż tak silny i jednocześnie 
aż tak niebezpieczny, jak dzisiaj. Sprzyja temu chociażby wspaniała 
technologia, która z jednej strony mu służy, lecz z drugiej go niszczy, 
a jego zasadniczym problemem jest brak umiejętności nieprzekracza-
nia granic, których przekroczyć nie wolno. Teologiczna refleksja nad 
przyczynami pojawienia się ‘próby’ w życiu społecznym, a taką jest nie-
wątpliwie globalna pandemia koronawirusa, nie jest refleksją natrętną. 
Nie poszukujemy na siłę odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania 
i wątpliwości. Teolog wie, że albo coś jest przejawem woli Bożej, albo 
dopustu Bożego. Obie alternatywy zakładają wszakże dobro człowieka, 
który powinien i musi wysłuchać przekazu, jaki przynosi mu dotyka-
jąca go próba. Zarówno szczęście, jak i doświadczenie nie wybierają 
pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, dobrymi i złymi. Dotykają nas 
wszystkich, bez wyjątku. 

Uczelnie techniczne będą się odtąd z pewnością koncentrować na 
ulepszeniu innowacyjnych osiągnięć technologicznych, aby świat mógł 
funkcjonować w realiach ewentualnego powszechnego bądź częściowego 
lockdownu, medyczne wypracują kolejne remedium i wakcynację prze-
ciwko wirusowi, humanistyczne i społeczne zajmą się analizą pande-
micznych postaw społecznych. Bez wątpienia wszystkie one zasługują 
na najwyższe uznanie i wdzięczność. A co pozostanie szkołom teolo-
gicznym? 
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Szanowni Państwo! 
Odpowiedź jest zaskakująca. Pandemia jako metafizyczna próba dla 

ludzkości nie jest zaskoczeniem dla refleksji teologicznej. Zaskoczeniem 
dla teologii jest coś zupełnie innego, a mianowicie: dlaczego człowiek, 
staje się dla siebie samego i innych ludzi realnym zagrożeniem? Co 
więcej, dlaczego tak się dzieje, skoro ma on i wiedzę, i świadomość 
cierpienia minionych pokoleń, wynikającego przecież w większej lub 
mniejszej mierze z tych samych powodów? Człowiek zatem i niestety 
stanowi sam dla siebie jedno z największych zagrożeń. Być może narażę 
się niektórym z Państwa, ale czy w związku z dotykającym nas trudnym 
doświadczeniem koronawirusa staliśmy się w czymkolwiek lepsi, czy to 
sami dla siebie, czy tym bardziej dla innych? Obserwując dramaturgię 
dnia codziennego, odnoszę smutne wrażenie, że chyba nie do końca… 
Takie skądinąd jest też przeznaczenie próby, z której można wyjść albo 
lepszym, albo gorszym, ale nie takim samym jak przedtem. 

Szanowni Państwo!
Każda pandemia jest próbą poddaną chronometrii i dlatego przemi-

nie. Zadanie każdej uczelni, bez względu na reprezentowaną dziedzinę, 
a szczególnie naszej akademii, opartej przecież na dwóch filarach – teolo-
gii i pedagogiki wychowania, sprowadza się do takiej edukacji człowieka, 
która zakłada przekazanie młodemu pokoleniu umiejętności realnego 
rozróżniania dobra i zła. Filozoficznie i retorycznie rzecz ujmując, czy 
człowiek, który stanowi sam dla siebie i innych ludzi zagrożenie, prze-
kraczając te granice, których nie może przekraczać, jest człowiekiem 
mądrym i wyedukowanym? Ten trywialny truizm stanowi ogromne 
wyzwanie dla wszystkich naszych uczelni. Niestety, musimy nauczyć 
człowieka być człowiekiem. Musimy to uczynić również i po to, abyśmy 
nie powtarzali za starożytnym filozofem Diogenesem, stojącym na ulicy 
pod lampą, słów ‘szukam człowieka’. Jego wołanie wraca do nas coraz 
częściej i coraz mocniej. 
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A teraz kilka słów o naszej uczelni. Chrześcijańska Akademia Teo-
logiczna w skali krajowej, europejskiej i światowej jest uczelnią wy-
jątkową i bez wątpienia unikatową. Jej nazwę i renomę potwierdzają 
doktoraty honorowe wielu wybitnych przedstawicieli światowej teologii 
oraz liderów życia kościelnego i społecznego.  Stanowi ona paradygmat 
koegzystencji i naukowo-badawczej kooperacji odmiennych dogma-
tycznie środowisk wyznaniowych – ewangelickiego, starokatolickiego 
i prawosławnego. Te zasadnicze różnice nie wpływają na obiektywizm 
werdyktów naukowych wyrażanych w recenzjach prac doktorskich, ha-
bilitacjach czy profesurach. Prywatnie, różniąc się od siebie wyznaniowo, 
a nieraz i światopoglądowo, potrafimy nawiązywać szczere przyjaźnie 
i znajomości. Drugim płucem naszej drogiej akademii jest Wydział Nauk 
Społecznych, na którym mogą studiować wszyscy, bez względu na ich 
przynależność kościelną. Jesteśmy uczelnią państwową, podlegającą 
wszystkim regulacjom ustawowym. Naszym znaczącym osiągnięciem 
ostatniego roku było nabycie przez Wydział Nauk Społecznych upraw-
nień doktorskich. Tym samym potwierdziliśmy swoje prawo do bycia 
pełnowartościową akademią, którą zresztą byliśmy i jesteśmy przez 
cały czas naszego istnienia. W swoim przedwyborczym wystąpieniu 
przed Senatem ChAT apelowałem, abyśmy nie mieli kompleksu małej 
uczelni i nie uzasadniali racji jej bytu i działalności. Na równi z innymi 
uczelniami wyższymi pracujemy nad jakością kształcenia, cieszymy się 
kolejnymi osiągnięciami, uzyskujemy dobre oceny ewaluacyjne i stano-
wimy integralną tkankę społeczności akademickiej w Polsce i zagranicą. 
Państwa obecność na dzisiejszej inauguracji, a także nasza na inaugura-
cjach w Państwa uczelniach, jest tego najbardziej niekwestionowanym 
dowodem.

Teraz chciałbym zwrócić się do naszych studentów, a szczególnie 
studentów I roku, obecnych tutaj na sali i uczestniczących w inauguracji 
za pomocą łączy internetowych.
Drodzy Studenci!
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Na każdej uczelni studenci są najważniejsi. Jesteście naszymi partne-
rami we wspólnym dziele budowania akademickiego etosu. Otrzymacie 
tutaj całe spektrum niewyczerpanej wiedzy teologicznej i pedagogicznej, 
którą będziecie musieli weryfikować także swoim własnym życiem, 
potykając się i podnosząc. Teologia i pedagogika to innymi słowy: ‘wie-
rzyć jak przystoi człowiekowi i być jak człowiek’. Życzę Wam, abyście 
rozwijali swoje umiejętności edukacyjne mądrze i jak najlepiej, umiejąc 
odczytywać także i znaki czasów. Jeszcze chyba nigdy świat nie był aż 
tak nieprzewidywalny. Chociaż do takiego wrażenia ma prawo chyba 
każde pokolenie. Starajcie się pielęgnować i rozwijać w sobie inteligen-
cję kognitywną, która pozwoli Wam podejmować najlepsze decyzje 
w najbardziej niekonwencjonalnych sytuacjach. Poszukujcie w sobie 
naukowo-badawczej intuicji, nie bójcie się pytać o rzeczy trudne i nie-
pokojące. Nawet jeśli nie ma na nie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi. 

Wszyscy podziwiamy Was chociażby za to, że potrafiliście zdać egza-
min dojrzałości w uwarunkowaniach, których my nie doświadczyliśmy. 
To jest dowód na to, że sprostaliście dużej próbie w Waszym dotychcza-
sowym życiu. Dziękuję Wam za to, że wybraliście naszą uczelnię. Witam 
Was z całego serca. Głęboko wierzę, że odbierając za kilka lat dyplom 
ukończenia studiów I i II stopnia, będziecie odczuwać satysfakcję z tego, 
że studiowaliście w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. Tegoroczny początek Waszych studiów będzie jednak nieco inny, 
z uwagi na panującą pandemię. Mowa o konfiguracji hybrydowej, a więc 
nauczaniu stacjonarnym i jednocześnie zdalnym. Oby trwała ona jak 
najkrócej.

Pozdrawiam także naszych doktorantów, pracowników i nauczycieli. 
Życzę wszystkim błogosławieństwa i opieki Bożej, zdrowia i wielu sił 
na nowy rok akademicki. 

Dziękuję wszystkim za uwagę.
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