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Od początków istnienia, a więc od czasów średniowiecza, uni
wersytet jest wspólnotą uczących i nauczanych, profesorów i stu
dentów. Uniwersytet istnieje dla studentów, w pewnym sensie oni 
są w tej instytucji najważniejsi, bo gdyby ich nie było, nie byłoby 
uniwersytetu. Warunkiem istnienia uniwersytetu jest jednak także 
kadra profesorów. To oni kształcą studentów, wygłaszają wykłady, 
kierują seminariami naukowymi, a jednocześnie prowadzą bada
nia naukowe. Wysokie kwalifikacje profesorów, ich wiedza i spe
cjalistyczne umiejętności decydują w zasadniczy sposób o renomie 
uniwersytetu.

Z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a wcześniej 
z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, od wielu lat związa
ny jest Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Profesor zwyczajny dr 
hab. Edward Oz o r o ws k i .  Choć nie należy jeszcze do najstar
szych, jest jednym z najdłużej pracujących profesorów w tej uczelni.

Ks. Edward O z o r o ws k i ,  syn Antoniego i Marianny z d. So
snowskiej, urodził się 01.05.1941 r. w Wólce -  Przedmieście k. Bia
łegostoku. W latach 1954-1958 był uczniem I Liceum Ogólno
kształcącego w Białymstoku. W latach 1958-1964 studiował w Ar
chidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymsto
ku, a następnie odbył specjalistyczne studia z zakresu teologii do
gmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego. Na tej uczelni, na postawie pracy Nauka Adama Opa- 
towczyka (+1644) o sakramentach w ogólności, uzyskał w 1967 r. ty
tuł magistra teologii, a następnie w 1970 r., na postawie pracy Na
uka współczesnych teologów katolickich o Kulcie Świętych w życiu 
Kościoła pielgrzymującego (od Mystici Corporis do Vaticanum II), 
doktorat teologii.



Z dniem 1.10.1970 r. ks. dr Edward O z o r o w s k i  zatrudniony 
został w Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Teologicznym 
na stanowisku adiunkta. Kolejne stopnie i tytuły naukowe zdoby
wał w ATK. W tej uczelni, na podstawie rozprawy Eklezjologia 
unicka w latach 1596-1720, 14.06.1977 r. uzyskał stopień doktora 
habilitowanego teologii w zakresie historii teologii, nadany uchwa
łą Rady Wydziału Teologicznego, zatwierdzony 27.02.1978 r. przez 
Centralną Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Naukowych przy 
Prezesie Rady Ministrów. Z dniem 24.11.1978 r. powołany został 
na stanowisko docenta przy katedrze teologii dogmatycznej speku- 
latywnej na Wydziale Teologicznym.

Zachowało się pismo dziekana Wydziału Teologicznego, skiero
wane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierające proś
bę o powołanie ks. dr. Edwarda Ozorowskiego na stanowisko do
centa, z którego warto zacytować uzasadnienie. Powołanie ks. dr 
Edwarda Ozorowskiego na stanowisko docenta uzasadnia się palącą 
potrzebą Wydziału Teologicznego. Ks. dr E. Ozorowski jako adiunkt 
prowadzi wykłady nie tylko na kierunku teologii ogólnej i praktycznej, 
ale również na kierunku historii Kościoła, historii sztuki sakralnej, ar
cheologii chrześcijańskiej, patrologii, muzykologii i misjologii. Teologia 
dogmatyczna jest podstawową dyscypliną w zespole nauk teologicz
nych. Obecnie Rada Wydziału zleciła mu wykłady z historii teologii 
z zadaniem dalszego rozszerzania i rozwijania tego studium. Ponieważ 
zgłaszają się magistranci i doktoranci pragnący pisać pracę z tej dyscy
pliny, dlatego jest rzeczą konieczną powołanie ks. dr E. Ozorowskiego 
na stanowisko docenta. Dodatkowo trzeba i to zaznaczyć, że ks. dr E. 
Ozorowski specjalizuje się w tej dziedzinie, a jego wkład i dorobek na
ukowy idzie całkowicie po linii rozwoju Wydziału Teologicznego ATK.

Z datą 30.01.1987 r. ks. bp E. O z o r o w s k i  otrzymał tytuł pro
fesora nadzwyczajnego, nadany przez Przewodniczącego Rady 
Państwa. Od 1.02.1987 r. zatrudniony w ATK na stanowisku profe
sora, a z dniem 1.03.1995 r. mianowany przez Ministra Edukacji 
Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 1.10.1982 r. do 30.09.1992 r. był kierownikiem katedry Histo
rii Teologii. Z dniem 1.10.1992 r. przeszedł do pracy w Instytucie 
Studiów nad Rodziną, który w tamtym czasie był instytutem działa
jącym na prawach wydziału. Od 1.10.1998 r. był kierownikiem kate
dry Teologii Dogmatycznej Małżeństwa i Rodziny istniejącej w In
stytucie Studiów nad Rodziną, a z dniem 1.10.2003 r. powołany zo
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stał na kierownika katedry Teologii Systematycznej Małżeństwa 
i Rodziny oraz kierownika Sekcji Filozoficzno -  Teologicznej Mał
żeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną.

W latach 1973-1974 ks. dr Edward O z o r o w s k i  byl rzeczni
kiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. W latach 
1970-1979 był sekretarzem naukowym Studia Theołogica Varsa- 
viensia. Był współredaktorem Słownika polskich teologów katolic
kich (tomy I-IV) oraz redaktorem Słownika małżeństwa i rodziny, 
wydawanych w ATK/UKSW. Od 1983 r. przez dziesięć lat byl re
daktorem naczelnym Studiów Teologicznych: Białystok, Drohiczyn, 
Łomża.

Równolegle do pracy w Akademii Teologii Katolickiej, a od 
1999 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War
szawie, ks. abp Edward O z o r o w s k i  pełnił wiele innych funkcji, 
zwłaszcza w Archidiecezji Białostockiej. Święcenia kapłańskie 
przyjął 21.06.1964 r. W 1979 r. został biskupem tytularnym Bitetto 
i pomocniczym w Białymstoku oraz rektorem Archidiecezjalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wikariuszem 
generalnym Archidiecezji Białostockiej. Gdy na Uniwersytecie 
w Białymstoku utworzona została Międzywydziałowa Katedra Teo
logii Katolickiej, został jej kierownikiem.

Pomimo tak wielu funkcji, zajęć dydaktycznych, administracyj
nych i duszpasterskich Ksiądz Arcybiskup potrafił znaleźć czas 
także na pracę naukową. Dorobek Księdza Arcybiskupa jest im
ponujący. Zestawienie bibliograficzne Jego prac obejmuje ponad 
tysiąc pozycji, w tym ponad dwadzieścia książek. Pozostawiając 
ocenę dorobku naukowego innym autorom, pragnę zwrócić uwa
gę na kilka najważniejszych dziedzin, którymi zajmował się 
Ksiądz Arcybiskup Profesor.

Pierwszym polem badań naukowych Księdza Arcybiskupa była 
historia teologii. Uczestnicząc w projekcie opracowania Słownika 
polskich teologów katolickich napisał ponad 300 biogramów teolo
gów żyjących w poprzednich wiekach. Ponadto sporządził wiele 
biogramów dla Słownika polskich pisarzy franciszkańskich (Warsza
wa 1981) i dla Encyklopedii Katolickiej, wydawanej przez KUL, oraz 
opracował wiele artykułów naukowych z tej dziedziny. Stał się nie
kwestionowanym znawcą zwłaszcza teologii polskiej XVII wieku.

Ważny i wielki jest dorobek Księdza Arcybiskupa w zakresie teo
logii dogmatycznej. Niemal wszystkie działy tej dyscypliny teolo-



gicznej zostały opracowane przez Księdza Arcybiskupa. W szcze
gólny sposób chciałbym zwrócić uwagę na dwie pozycje książkowe: 
Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej (Wrocław 1984, ss. 267) oraz 
Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego (Poznań 1990, 
ss. 407). Są to opracowania syntetyczne, którymi można posłużyć 
się jako podręcznikami.

Podjęcie pracy w Instytucie Studiów nad Rodziną zaowocowało 
opracowaniami z problematyki życia, miłości, małżeństwa i rodzi
ny. W nurcie tych zagadnień mieści się także redagowany przez 
Księdza Arcybiskupa Słownik małżeństwa i rodziny, w którym po
nad 40 haseł wyszło spod pióra redaktora naczelnego. Objęcie 
funkcji kierownika Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolic
kiej na Uniwersytecie w Białymstoku skierowało zainteresowania 
Księdza Arcybiskupa na zagadnienia interdyscyplinarne, związane 
z literaturą, muzyką, ekonomią, prawem, medycyną i techniką. 
Znalazły one wyraz w licznych artykułach.

Profesor prowadzący badania naukowe i publikujący wyniki swo
ich badań powiększa nie tylko własny dorobek naukowy lecz także 
uniwersytetu. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi Profesorowi za 
wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną w naszej Uczelni. Chlubi
my się tym, że na naszym Wydziale mamy Profesora tak wybitnego, 
Autora tak wielu dzieł naukowych. W imieniu Wydziału Teologicz
nego życzę Księdzu Arcybiskupowi, aby nadal potrafił owocnie łą
czyć obowiązki Arcypasterza z zadaniami Profesora i Naukowca. 
Życzymy Ekscelencji Bożego błogosławieństwa, zdrowia i sił na 
dalsze lata biskupiego i profesorskiego posługiwania.
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