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Od Redakcji

Kolejny numer Jus matrimoniale ukazuje się w roku akademickim 
1999/2000, z początkiem którego przestała istnieć -  po 45. latach swojej 
aktywności -  Akademia Teologii Katolickiej, a w jej miejsce powstał 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W  ustawie z dnia 3 wrze
śnia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie
go w Warszawie czytamy:

„Uniwersytet tworzy się z Akademii Teologii Katolickiej w Warsza
wie [...]” (art. 3 ust. 1). W  ten sposób zostały uwieńczone wieloletnie stara
nia władz ATK, poparte przez jej Wielkiego Kanclerza kard. Józefa Glem
pa, o przekształcenie tej uczelni w uniwersytet. Mobilizowały one całą 
społeczność akademicką, w pełni świadomą stawki, o którą toczyła się 
„gra”. Oczekiwanie na sfinalizowanie sprawy wzbudzało niemałe emocje, 
choć w gruncie rzeczy chodziło jedynie o formalne uznanie tego, co de 
facto istniało już od dawna w „Akademii”. A istniały w niej, nawet z „na
wiązką”, wszystkie struktury, które są właściwe uczelni uniwersyteckiej: 
blisko 8 tysięcy studentów, licząca blisko 300 osób kadra nauczycieli aka
demickich, w tym ponad stu ze stopniem naukowym doktora habilitowa
nego, pokaźny i znaczący dorobek naukowo-badawczy profesury, cztery 
wydziały (Teologiczny, Filozofii Chrześcijańskiej, Kościelnych Nauk Hi
storycznych i Społecznych, Nauk Prawnych -  Prawa i Prawa Kanoniczne
go oraz pozawydziałowy (funkcjonujący na prawach wydziału) Instytut 
Studiów nad Rodziną. W wymienionych jednostkach organizacyjnych pro
wadzono kształcenie na 9 kierunkach studiów, z których aż 6 (na czterech 
wydziałach) posiadało uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania, 
istniały wreszcie wystarczające (choć skromne) pomieszczenia dydaktycz
ne, z bliską perspektywą oddania do użytku nowego gmachu (obok stare
go). Nic też dziwnego, że desygnowane przez Radę Główną Szkolnictwa 
Wyższego -  w postępowaniu kwalifikacyjnym (wdrożonym przez MEN 
na wniosek Senatu ATK) -  Senaty trzech Uniwersytetów: Jagiellońskiego, 
Warszawskiego i Adama Mickiewicza w Poznaniu wypowiedziały się jed
noznacznie pozytywnie w przedmiocie inicjatywy zmierzającej do utwo
rzenia na bazie ATK uczelni typu uniwersyteckiego. Szczęśliwie dla spra
wy, i w sumie bardzo sprawnie, przebiegła również procedura legislacyj
na, wszczęta przez Radę Ministrów 15 lipca 1999 r. wniesieniem do laski 
marszałkowskiej stosownego projektu wspomnianej na wstępie ustawy.



Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/2000, jaka w pamięt
nym dniu 4 listopada 1999 r. odbyła się -  przy licznym udziale znakomi
tych gości, w tym blisko 40 rektorów polskich uczelni -  w auli nowego 
gmachu (poprzedzona Mszą św. w kościele Niepokalanego Poczęcia 
NMP), stała się jednocześnie inauguracją działalności nowego, piętna
stego w Polsce Uniwersytetu. To, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej 
pozostawało w sferze marzeń, stało sięjakże wymowną rzeczywistością.

Oddawany do rąk Czytelników tom 5 (11) naszego rocznika, wyda
wanego już pod auspicjami UKSW, ukazuje się w Roku Wielkiego Jubi
leuszu 2000. Jego obchody znajdują wieloraki wyraz w życiu społecz
nym, m.in. w życiu uniwersytetów. W Liście apostolskim Tertio Millen- 
nio Adveniente z dnia 10 listopada 1994 r. papież Jan Paweł II podkreśla, 
że pierwszoplanowym celem Jubileuszu jest „ożywienie wiary i świa
dectwa chrześcijan” (n. 42).

Wydaje się, że pogłębiona refleksja kanonistów polskich w obszarze usta
wodawstwa kościelnego i orzecznictwa trybunałów Stolicy Apostolskiej 
w odniesieniu do instytucji małżeństwa, znajdująca swój wyraz w publiko
wanych na łamach Jus matrimoniale pracach, przyczynia się -  w niemałej 
mierze -  do urzeczywistniania papieskiej idei Roku Jubileuszowego.

Warszawa, dn. 4 marca 2000 r.
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