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ryszard rumianek urodził się 7 listopada 1947 r. w warszawie 
na Lesznie. Lata chłopięce od 1951 r. spędził wraz z rodziną na te-
renie parafii św. franciszka z asyżu na okęciu, a lata młodzieńcze  
w wyższym metropolitalnym seminarium duchownym na Krakow-
skim Przedmieściu, gdzie – po ukończeniu technikum radiowego  
i zdaniu matury jako technik elektronik – w latach 1966-1972 przy-
gotowywał się do kapłaństwa. studiując równocześnie na wydziale 
teologii akademii teologii Katolickiej uzyskał 21 czerwca 1971 r. 
magisterium z teologii w zakresie biblistyki na podstawie pracy pt. 
Najstarsze polskie przekłady PS 50 ‘Miserere’, napisanej pod kie-
runkiem ks. prof. stanisława grzybka. święcenia kapłańskie otrzy-
mał 28 maja 1972 r. z rąk stefana Kardynała wyszyńskiego, Prymasa 
Polski i został skierowany do pracy na stanowisku wikariusza w pa-
rafii wniebowzięcia najświętszej maryi Panny w Konstancinie. 
specja listyczne studia biblijne odbył w rzymie, w latach 1974-1979, 
gdzie 14 lutego 1977 r. w Papieskim instytucie Biblijnym uzyskał li-
cencjat nauk biblijnych na podstawie pracy Dio Pastore d’Israele  
secondo Ezechiele, napisanej pod kierunkiem prof. L. sauborin’a.  
w międ zy czasie, od lutego do czerwca 1979 r., zgłębiał wiedzę bi-
blijną we franciszkańskim studium Biblijnym w jerozolimie. Po po-
wrocie do rzymu, w dniu 15 czerwca 1979 r. uzyskał stopień doktora 
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teologii, na Uniwersytecie gregoriańskim, przedstawiając rozprawę 
Dio Pastore d’Isreaele secondo Ezechiele 34 e l’applicazione messiani-
ca nel vangelo di Matteo, napisaną pod kierunkiem prof. r. northa’a. 

Po powrocie do kraju ks. dr ryszard rumianek, nie przerywając 
badań naukowych, poświęcił się najpierw pracy nad wychowaniem 
przyszłych kapłanów, będąc w latach 1979-1982 prefektem diakonów,  
a w latach 1982-1994 wicerektorem w metropolitalnym seminarium 
duchownym św. jana chrzciciela w warszawie. następnie, w latach 
1994-2005, jako ekonom archidiecezji warszawskiej zajął się zarzą-
dem jej majątkiem. Brał czynny udział w Komisji Prymasowskiej do 
spraw projektu powołania drugiego Uniwersytetu w warszawie. od 
2002 r. był członkiem rady Biskupiej archidiecezji warszawskiej  
i pełnomocnikiem do zarządu majątkiem archidiecezjalnym. Był prze-
wodniczącym rady w fundacji im. Prymasa tysiąclecia i zasiadał  
w roli członka w radzie do spraw ekonomicznych Kurii metropo-
litalnej warszawskiej. Ponadto był licencjonowanym przewodnikiem 
po ziemi świętej, członkiem stowarzyszenia Biblistów Polskich; 
rycerzem grobu Pańskiego w jerozolimie, od 1995 r. kanonikiem ho-
norowym Kapituły metropolitalnej warszawskiej. w 1998 r. został 
odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia.  
w 2009 r. za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycz-
nej i zasługi w pracy duszpasterskiej został odznaczony Krzyżem ofi-
cerskim orderu odrodzenia Polski.

Ks. dr ryszard rumianek wykładał w akademickim studium 
teologii Katolickiej, przekształconym w Papieski wydział teologiczny 
w warszawie, i od 1991 r. jednocześnie w akademii teologii Katoli-
ckiej w warszawie, przekształconej w 1999 r. w Uniwersytet Kardynała 
stefana wyszyńskiego w warszawie. 

w 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie roz-
prawy pt. Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23. w następnym roku 
otrzymał nominację na docenta a w 2000 r. na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego Papieskiego wydziału teologicznego. natomiast 
1 maja 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na wydziale teologicznym atK (obecnie UKsw). w dniu 
18 października 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych,  
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a 1 stycznia 2005 r. został nominowany na stanowisko profesora zwy-
czajnego UKsw.

wypromował 9 doktorów, a pod jego kierunkiem napisano ok. 50 
prac magistersko-licencjackich. Brał też udział w wielu przewodach 
doktorskich i habilitacyjnych. Ponadto był odpowiedzialny za dział 
biblijny «warszawskich studiów teologicznych». 

Ksiądz ryszard rumianek był znakomitym organizatorem, lubia-
nym przez studentów Profesorem, szanowanym przez współpracow-
ników Kolegą i Przełożonym, cenionym w środowisku naukowym. 
zawsze uśmiechnięty, życzliwy, szybko, choć rozważnie, podejmował 
decyzje.

Praca naukowa ks. prof. ryszarda rumianka koncentrowała się na 
piśmiennictwie prorockim zwłaszcza w Księdze Ezechiela oraz na 
okresie wygnania babilońskiego. opublikował ok. 50 artykułów na-
ukowych, kilkanaście książek i skryptów, a także wiele artykułów 
popularnonaukowych, recenzji i komentarzy biblijnych oraz homilii  
i tekstów publicystycznych. do najważniejszych publikacji należy za-
liczyć: Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23 (1995); Wizje pomyśl-
ności w Księdze Ezechiela (1998); Orędzie Księgi Ezechiela (1999); 
Prorocy niewoli babilońskiej (2004); Księga Ezechiela: tłumaczenie 
i komentarz (2009); jest też autorem przewodnika po ziemi świętej 
Brama do nieba (2008) oraz albumu Śladami Jezusa. 

Ks. prof. ryszard rumianek sprawował liczne funkcje kierownicze 
w Uniwersytecie Kardynała stefana wyszyńskiego. w latach 1998- 
-2001 był Kierownikiem Katedry filologii Biblijnej, a w latach 2001- 
-2010 Kierownikiem Katedry Historii Biblijnej. w latach 2002-2005 
był Prorektorem do spraw ogólnych i badań naukowych, w 2005 r. zo-
stał wybrany przez senat rektorem na kadencję 2005-2008, a w 2008 r.  
przez Kolegium elektorów – na kadencję 2008-2012. 

na kilka dni przed wylotem do smoleńska oddał do druku artykuł 
zatytułowany Finis coronat opus, uporządkował swoje biurko, na któ-
rym zostawił testament.

nam jego współpracownikom, Przyjaciołom, Kolegom, a zwłasz-
cza studentom zostawił też testament. jako memento bowiem brzmią 
dziś w naszych uszach przywołane – podczas ostatniego inaugurowa-
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nego przez Księdza rektora ryszarda rumianka roku akademickie-
go w październiku 2009 r. – słowa patrona Uczelni stefana Kardynała 
wyszyńskiego „‘Pamiętajcie, że czas, który macie, jest więcej niż zło-
tem. nie możecie go więc marnować i trwonić. wykorzystujcie go 
starannie, zwłaszcza na naukę’. niech te słowa będą zachętą dla nas 
wszystkich”. 

Ksiądz rektor ryszard rumianek zginął tragicznie w dniu 10 kwiet-
nia w katastrofie „samolotu prezydenckiego”. Uroczystości pogrze-
bo we odbyły się 22 kwietnia, jedna w kościele niepokalanego 
Poczęcia najświętszej maryi Panny w kampusie uniwersyteckim przy 
ul. dewajtis, druga w kościele św. franciszka z asyżu na warszaw-
skim okęciu. głównym celebransem pierwszej z nich był metropolita 
warszawski arcybiskup Kazimierz nycz, wielki Kanclerz wydziałów 
teologicznych UKsw. Homilię żałobną wygłosił metropolita Poz-
nański, arcybiskup stanisław gądecki. drugiej natomiast przewod-
niczył i homilię wygłosił arcybiskup Henryk Hoser, Biskup diecezji 
warszawsko-Praskiej.

ciało zmarłego spoczęło w grobie rodzinnym na cmentarzu para-
fialnym w Pyrach.

świetej pamięci Ksiądz Profesor ryszard rumianek pośmiertnie 
otrzymał Krzyż Komandorski orderu odrodzenia Polski, a kampus 
przy ul wóycickiego nazwano jego imieniem.

warto zaznaczyć, że jego magnificencja, Ksiądz Profesor ryszard 
rumianek objął honorowy patronat nad organizowanym – w dniach  
17-19 września 2010 r. w zegrzu – przez wydział Prawa i administracji 
UKsw «XXiii zjazdem Historyków Państwa i Prawa» pt. Prawo na 
przełomie epok.
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