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Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie: jej odkry-
wanie i przekazywanie innym (…) Człowiek nie tworzy prawdy, ale 
ona sama się przed nim odsłania, gdy jej szuka wytrwale1. Odkrywanie 
prawdy i jej zgłębianie poprzez badania naukowe ma szczególny wy-
miar w ramach teologii – tam bowiem owo poszukiwanie przekracza 
wymiar czysto intelektualny i pozwala zbliżać się do Tego, który jest 
Prawdą. 

Wydział Teologiczny UKSW ma swą bogatą historię, której początki 
sięgają XIX wieku. Nie sposób nie dostrzec kluczowej roli Wydziału za-
równo w dziejach ATK, jak i po jej przekształceniu w Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Można wręcz wskazywać na znaczenie 
Wydziału dla żywotności tejże Uczelni, a tym samym określić Wydział 
mianem serca Uniwersytetu. Serce to bije w pierwszej kolejności dla 
tych, którzy związali się bezpośrednio z Wydziałem, ale także dla całe 
społeczności uniwersyteckiej. Jak bowiem podkreślał papież Jan Paweł 
II, teologia odgrywa szczególnie ważną rolę w poszukiwaniu syntezy 
wiedzy, a także w dialogu między wiarą a rozumem. Ponadto, z jej do-
robku korzystają wszystkie inne dyscypliny w swym poszukiwaniu sen-
su: teologia nie tylko pomaga im określać, w jaki sposób ich odkrycia 

 1 Jan  Paweł  I I, Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego [online], http://www.hum.amu.edu.pl/~zbzw/ph/sci/jpii97.html 
[dostęp z dn. 3.12.2013].
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wpłyną na życie osób i społeczeństw, ale także ukazuje im perspektywę 
i nadaje kierunek, o których nie mówią ich własne metodologie2.

Wydział Teologiczny – choć pozostaje w strukturach uniwersytetu – 
nie może nigdy pozostawać zamknięty na szerszą rzeczywistość, w któ-
rej funkcjonuje. Pierwszorzędne zadania uniwersytetu, a więc i jego po-
szczególnych wydziałów, odnoszą się do badań naukowych. Nie można 
jednak zapomnieć, iż badań, które rozszerzają horyzont nauki i mają 
służyć człowiekowi i jego życiu. Na uniwersytecie bynajmniej nie cho-
dzi jedynie o przygotowanie wykwalifikowanych kadr i specjalistów 
z różnych dziedzin, choć i ten aspekt ma swe znaczenie. Teologia w ra-
mach studiów wyższych w sposób szczególny przypomina o tym – dzia-
łalność uniwersytetu ma wspierać kształtowanie osobowości, formację 
ludzką w jej najgłębszym znaczeniu. Z tej racji można mówić o służ-
bie Wydziału Teologicznego społeczeństwu, a tym samym – Kościołowi 
w Polsce. 

Od początku swego istnienia, Wydział Teologiczny był znaczącym 
ośrodkiem myśli naukowej podejmowanej w ramach różnych dyscyplin 
szczegółowych. Nie tylko skupiał znaczące postaci polskiej teologii, 
ale także wykształcił wielu specjalistów i wybitnych naukowców, któ-
rzy z czasem odegrali znaczącą rolę w innych ośrodkach naukowych. 
Odnajdywane w ich życiorysach związki z Wydziałem Teologicznym 
ATK/UKSW potwierdzają doniosłość tej jednostki dla rozwoju teologii 
w Polsce. Potwierdzeniem wysokiego poziomu studiów oraz ich rze-
telności są liczne osiągnięcia badawcze i dydaktyczne, którymi mogą 
poszczycić się zarówno pracownicy Wydziału, jak i jego studenci oraz 
absolwenci. 

Bogata tradycja Wydziału Teologicznego ATK i UKSW nie jest jedy-
ną chlubą tego ośrodka naukowego. Jak na przestrzeni minionych dzie-
sięcioleci nie szczędzono starań o rozwój refleksji teologicznej w ra-
mach poszczególnych specjalizacji, tak i dziś pracownicy naukowi oraz 
studenci z oddaniem zgłębiają liczne zagadnienia z obszaru nauk biblij-
nych, teologii systematycznej i praktycznej, a także edukacji medialnej 
i dziennikarstwa oraz dialogu religii i kultury. Stosownie do potrzeb oraz 

 2 Jan  Paweł  I I, Ex corde Ecclesiae, nr 19 [online], http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/konstytucje/o_uniwersytetach_15081990.html [dostęp 
z dn. 4.12.2013].
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zainteresowań kolejnych pokoleń, powstają nowe kierunki i specjalno-
ści. Wydział Teologiczny pozostaje otwarty na znaki czasu i wyzwania 
współczesności, nie tracąc przy tym związku ze swą przeszłością. 

Specyfika Wydziału Teologicznego nie sprowadza się jedynie do 
osiągnięć naukowych, ale także należy podkreślić jego znaczenie dla 
tworzenia wspólnoty akademickiej. W ramach funkcjonujących na Wy-
dziale specjalizacji można dostrzec wielką troskę o podtrzymywanie 
więzi łączących studentów między sobą oraz z pracownikami naukowy-
mi. Więzi te odzwierciedlają charakterystyczne i jakże istotne dla nauki 
relacje „mistrz-uczeń” oraz podzielanie zainteresowań określoną dyscy-
pliną naukową. Dodatkowo relacje te umacniane są poprzez wyznawa-
nie tych samych wartości i wyrażanie ich w życiu codziennym. 

Cieszę się, że w jubileuszowym numerze zasłużonego czasopisma 
naukowego STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA możliwe było 
ukazanie trzech warstw czasowych naszego Wydziału: historii, teraźniej-
szości i perspektyw. We dwóch pierwszych warstwach można zauważyć 
trudności, ale też niewątpliwe osiągnięcia, w trzeciej – chciałbym żeby 
tak było – odnajdźmy nadzieję, że dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy po 
naszych wielkich Poprzednikach nie zakonserwujemy, ani nie zmarnu-
jemy, ale je twórczo rozwiniemy na pożytek Kościoła i Polski.
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