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STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

w sobotę – 10 kwietnia 2010 r. – w godzinach porannych na lotnisku  
w smoleńsku w pobliżu Katynia doszło do katastrofy, kiedy z nieznanych 
dotychczas powodów rozbił się w kawałki samolot prezydencki. wszyscy 
pasażerowie w liczbie 96 osób wraz z załogą zginęli na miejscu. nie były po-
trzebne karetki pogotowia. Śmierć poniósł prezydent rzeczpospolitej wraz  
z małżonką, ostatni prezydent na uchodźctwie, generalicja – szefowie szta-
bów poszczególnych formacji wojska Polskiego, najważniejsi urzędnicy kan-
celarii prezydenckiej, senatorowie i posłowie wszystkich opcji politycznych 
(najwięcej z Pis-u), przedstawiciele duchowieństwa, rodziny Katyńskiej, lu-
dzie kultury, najwybitniejsi społecznicy trzeciej rzeczpospolitej.

tysiącletnia historia Polski nie zna podobnej tragedii narodowej w cza-
sach pokoju. stało się to w 70-tą rocznicę zbrodni ludobójstwa w Katyniu, 
dokąd elita polityczno-społeczno-religijna udawała się, by uczcić pamięć  
w bestialski sposób zmordowanych przez sowietów na rozkaz ludobójcy 
stalina wybitnych synów narodu Polskiego. Polacy oczekiwali na przemó-
wienie prezydenta sp. Lecha Kaczyńskiego, tymczasem zamiast słów poja-
wiły się zgliszcza rozbitego samolotu w lesie niedaleko Katynia. stało się to  
w rocznicę śmierci sługi Bożego papieża Jana Pawła ii wielkiego, najwybit-
niejszego z rodu Polaków. stało się to w święto Miłosierdzia Bożego, kiedy na-
sza święta faustyna Kowalska po kolei przedstawiała Jezusowi Miłosiernemu 
najwybitniejszych Polaków, których straszliwa męka oczyściła od win popeł-
nionych w życiu ziemskim.

Przed oczyma Polaków przesuwają się postacie, z którymi każdy w ja-
kiś sposób był w mniejszej lub większej mierze związany. oto rektor 
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Uniwersytetu Kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie – ks. prof. dr 
hab. ryszard rumianek, kapłan warszawski, kolega kursowy sługi Bożego 
Jerzego Popiełuszki, wybitny naukowiec, organizator, wspaniały człowiek – 
pełen ciepła, życzliwości i dobroci, przyjaciel nauczycieli i młodzieży akade-
mickiej. Uczelnia została pokryta kirem żałoby. w dniu pogrzebu jej rektora 
droga przez Lasek Bielański do kościoła pokamedulskiego po obu stronach 
wyłożona była białymi i czerwonymi goździkami i płonącymi zniczami.

Ks. ryszard rumianek był rodowitym warszawianinem, a Mazowsze było 
jego „małą ojczyzną”. Przyszedł na świat 7 Xi 1947 r. w rodzinie robotni-
czej Henryka i wiktorii z d. gazarkiewicz. wychowywał się w normalnym, 
wierzącym środowisku, mając brata i siostrę. Już jako harcerz zachwycał 
się pięknem gór, choć żył na nizinnym Mazowszu. nauki z zakresu szko-
ły podstawowej i średniej pobierał w warszawie i po uzyskaniu świadectwa 
maturalnego rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym 
seminarium duchownym w warszawie. rozmiłowany w Biblii, uzyskał w 
1971 r. w atK magisterium z teologii. Był kolegą kursowym sługi Bożego ks. 
Jerzego Popiełuszki, z którym otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 28 maja 
1972 r. z rąk sługi Bożego stefana kardynała wyszyńskiego, prymasa Polski.

Po święceniach prezbiteratu przez dwa lata pracował jako wikariusz w pa-
rafii pw. wniebowzięcia nMP w Konstancinie k. warszawy. w 1974 r. wy-
jechał do rzymu na specjalistyczne studia biblijne w Papieskim instytucie 
Biblijnym, uzyskując tam w 1977 r. stopień licencjata nauk biblijnych. studia 
biblijne pogłębiał w studium Biblicum franciscanum w Jerozolimie, a na-
stępnie powrócił do rzymu, gdzie w 1979 r. na Papieskim Uniwersytecie 
gregoriańskim uzyskał stopień doktora teologii w zakresie biblistyki.  
w rzymie ukazała się drukiem jego rozprawa doktorska pt.: Dio Pastore  
d’Israele secondo Ezechiele 34 e l’applicazione messianica nel Vangelio di 
Matteo. 

Po powrocie do kraju, ks. rumianek rozpoczął działalność wychowaw-
czo-dydaktyczną w warszawie. został więc prefektem diakonów i wykła-
dowcą Biblii w seminarium duchownym, w akademickim studium teologii 
Katolickiej i na Papieskim wydziale teologicznym w stolicy. w l. 1982-
1994 pełnił obowiązki wicerektora seminarium warszawskiego, a następ-
nie został ekonomem archidiecezji warszawskiej. Był członkiem rady d/s 
ekonomicznych warszawskiej Kurii Metropolitalnej i założycielem oraz 
przewodniczącym rady fundacji im. Prymasa tysiąclecia. w 1988 r. został 
odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia, a w 1995 r. otrzymał 
godność kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej warszawskiej. 

w 1991 r. ks. dr ryszard rumianek rozpoczął wykłady w atK na wydziale 
teologicznym. w 1995 r. na Pwt w warszawie uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habi-
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litacyjnej pt.: Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23. w roku następnym 
otrzymał nominację na stanowisko docenta w Pwt, a w 1998 r. został pro-
fesorem nadzwyczajnym atK. w tym też roku objął kierownictwo Katedry 
filologii Biblijnej, a od 2001 r. był kierownikiem Katedry Historii Biblijnej. 
Prezydent rzeczpospolitej w 2002 r. nadał mu tytuł naukowy profesora nauk 
humanistycznych, a w 2005 r. został profesorem zwyczajnym UKsw. 

oprócz dydaktyki ks. prof. rumianek pełnił także funkcje ogólnouczel-
niane. Był przeto członkiem Komisji Prymasowskiej d/s projektu powo-
łania drugiego uniwersytetu w stolicy, której efektem było przekształcenie 
w 1999 r. akademii teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała stefana 
wyszyńskiego. w 2002 r. został prorektorem UKsw d/s ogólnych i badań 
naukowych. 1 iX 2005 r. otrzymał najwyższą godność uczelnianą – rekto-
ra, którą z ogromnym zaangażowaniem pełnił przez półtora kadencji. za jego 
rządów kadeckich Uczelnia wzbogaciła się o kolejne wydziały i nowocze-
sne obiekty dydaktyczne, jak audytorium Maximum czy gmachy wydziałów 
filozofii Chrześcijańskiej oraz nauk Historycznych i społecznych. z jego 
inicjatywy każdego miesiąca w auli schumanna odbywają się koncerty, któ-
re cieszą się coraz większą popularnością. rektor troszczył się o kadrę dy-
daktyczną – jej poziom naukowy i byt materialny. studenci mieli do niego 
przystęp i mogli usłyszeć zawsze dobre słowo. Podczas ostatniej inaugura-
cji roku akademickiego w przedmowie do studentów i wykładowców przy-
wołał słowa Patrona Uczelni kardynała stefana wyszyńskiego: „Pamiętajcie, 
że czas, który macie, jest więcej niż złotem. nie możecie go więc marnować 
i trwonić. wykorzystujcie go starannie, zwłaszcza na naukę”. Cieszył się, że 
jego doktoranci intensywnie pracują i są ozdabiani laurem doktorskim. dla 
swoich uczniów miał wyrozumiałość i cierpliwość. Był autorem wielu życz-
liwych, a zarazem krytycznych recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych. 
ostatnio prowadził wykłady z zakresu egzegezy Pięcioksięgu Mojżesza. 
Uważał, że społeczeństwo jest o tyle wartościowe, gdy realizuje trzy warto-
ści: mądrość, dar jedności i służbę drugiemu człowiekowi. stąd był organi-
zatorem spotkań fizyków, matematyków, historyków, teologów, filozofów, na 
których poruszano problemy wiary i nauki. Mówił: „wiara i kultura – to śmia-
ły eksperyment Boga”. 

w dniu 5 października 2009 r. prezydent Lech Kaczyński osobiście odzna-
czył ks. rektora rumianka Krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski. 
natomiast w dniu 17 kwietnie 2010 r. pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim orderu odrodzenia Polski. 

Ks. prof. ryszard rumianek był wybitnym polskim biblistą. opublikował 
wiele książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, ko-
mentarzy biblijnych do czytań mszalnych. najwięcej czasu poświęcił proro-
kowi ezechielowi, którego księga w jego tłumaczeniu i opracowaniu ukazała 
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się drukiem kilka tygodni temu w wydawnictwie UKsw. Mówił humory-
stycznie: „Kto teraz będzie czekał na mnie, aby się wodzić w poszukiwa-
niu prawdy”. nie spodziewał się, że tak szybko dojdzie do jego spotkania  
z Prorokiem w domu ojca. 

szczególną pasją Księdza rektora była ziemia Święta, wszak był jej li-
cencjonowanym przewodnikiem. Potrafił godzinami z tą samą pasją i cieka-
wością opowiadać o niezwykłym pięknie ojczyzny Jezusa Chrystusa. Bardzo 
cieszył się z pięknego wydania w warszawskim wydawnictwie „adam” swo-
jego albumu pt. Śladami Jezusa z fotografiami prof. doroty Kielak – prorek-
tor UKsw i sławomira Cichockiego. Jeszcze przed odlotem na obchody do 
Katynia planował kolejną pielgrzymkę do ziemi Świętej. Pielgrzymów prze-
konywał, iż „chodząc po kamieniach pustyni, łaknąc wody w skwarze sło-
necznym, sycąc oczy soczystą zielenią oazy i zarazem przysłaniając je przed 
oślepiającym blaskiem pustynnego słońca, a przede wszystkim mogąc wła-
snymi stopami dotykać śladów Jezusa Chrystusa i patrzeć na zróżnicowany 
krajobraz ziemi Świętej, uświadamiamy sobie, że on widział to samo”(ze 
wstępu).

dewizą kapłaństwa ks. ryszarda było zawołanie: Respice finem – „Bacz 
końca”. ostatni artykuł, jaki wysłał do wydawnictwa na kilka dni przez śmier-
cią, nosił tytuł: Finis coronat opus – „Koniec wieńczy dzieło”. w przeddzień 
wylotu do Katynia zostawił na biurku w swoim mieszkaniu testament, w któ-
rym prosił, aby go pochowano w grobowcu rodzinnym. 

Pogrzeb śp. Księdza rektora odbył się w czwartek 22 kwietnia o godz. 1000 

w kościele pw. niepokalanego Poczęcia nMP na warszawskich Bielanach. 
Liturgii żałobnej przewodniczył metropolita warszawski ks. abp Kazimierz 
nycz – wielki kanclerz UKsw. Mszę św. koncelebrowało 20 biskupów z pry-
masem-seniorem kard. Józefem glempem oraz ogromna liczba księży zwią-
zanych z UKsw. Kazanie wygłosił ks. abp stanisław gądecki, metropolita 
poznański, w którym podkreślił skromność dobroć, pokorę, „zamiłowanie do 
spotkań i ciekawość świata”, głęboki patriotyzm i umiłowanie ziemi Świętej 
swojego kolegi ze studiów rzymskich. w uroczystości żałobnej uczestniczy-
li wykładowcy i studenci UKsw, rektorzy i delegaci senatów uczelni pol-
skich, parlamentarzyści, ministrowie, przedstawiciele służb mundurowych, 
władze samorządowe, 20-osobowa grupa doktorów z rzeszowa oraz rzesza 
mieszkańców stolicy. Po Mszy św. uczestnicy wysłuchali kilku przemówień, 
z których najbardziej przejmujące wygłosiła minister nauki szkolnictwa prof. 
Barbara Kudrycka. natomiast ks. prof. dr hab. Henryk skorowski, pełnią-
cy obowiązki rektora, w imieniu całej społeczności uczelnianej podziękował 
swojemu poprzednikowi i przyjacielowi za Jego uśmiech oddający wielkość 
osobowości, za kulturę etyczną i ukochanie nauki oraz za szacunek dla god-
ności człowieka.
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Po egzekwiach trumnę z ciałem zmarłego rektora przewieziono 
do kościo ła pw. św. franciszka z asyżu na warszawskim okęciu, gdzie  
o godz. 1400 Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp 
Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski. w koncelebrze eucharystii 
uczestniczyli koledzy kursowi zmarłego oraz księża – wychowankowie 
Metropolitalnego seminarium duchownego w warszawie. 

o godz. 1700 – zgodnie z testamentem – śp. 63-letni rektor UKsw został 
pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Pyrach.

w święto UKsw – 28 V 2010 r. – po Mszy św. koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem ks. arcybiskupa Kazimierza nycza, metropolity warszawskiego, 
został poświęcony wzniesiony obelisk ku czci zmarłego rektora, a cały cam-
pus uniwersytecki przy ul. wóycickiego na Młocinach otrzymał jego imię. 

requiescat in pace!
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