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zaw odow ą od tych stanów, różnicujących głębię poznania siebie samego i otaczającego św iata” . 
W arto dodać, że szanowny Jubilat od wielu lat rozwija paradygm at ujęcia systemowego -  
holistycznego na gruncie nauk hum anistycznych, a jednocześnie żywo interesuje się 
dalekowschodnimi sztukami i sportami walki [por.: Cynarski, Obodyński 2001], współtworząc 
hum anistyczną teorię sztuk walki. W arto wymienić tutaj ostatnie, niezwykle interesujące prace 
Profesora [Szyszko-Bohusz 2004 a, b].

W arto tutaj przybliżyć szkicowo naukową drogę Profesora. Jest on absolwentem W ydziału 
Filologiczno-Historycznego UJ (1958). W 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk huma
nistycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pięć lat później uzyskał stopień 
doktora habilitowanego. „Kariera naukowa prof. Szyszko-Bohusza związana była z krakow ską 
W SP do r. 1983, kiedy przeszedł do pracy w AW F im. Bronisława Czecha. Tytuł profesora nad
zwyczajnego uzyskał w 1989 r., a rok później stanowisko prof, zwyczajnego w AWF. W latach 
1983-1989 pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. uzyskał stypendium 
naukowe Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki czemu mógł odbyć pięciomiesięczny staż naukowy 
w USA” [Stachnik 2005]. Z krakowską AW F Profesor związany jest do dziś. Jednak od 2004 
roku jego głównym miejscem pracy jest Krakowska Szkoła W yższa im. Andrzeja Frycza 
M odrzewskiego, gdzie wykłada na W ydziale Nauk o Rodzinie. Jest członkiem Komisji Nauk 
Pedagogicznych PAN i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Zainteresowania naukowe prof. Szyszko-Bohusza są  bardzo szerokie. Oprócz filologii 
obejm ują pedagogikę, psychologię, religioznawstwo, filozofię, psychologię i filozofię mistyczną. 
Wiele swoich opracowań poświęcił problematyce współdziałania m edycyny konwencjonalnej 
z m edycyną kom plem entarną (alternatywną). Inny aspekt badań Jubilata dotyczy stanu 
nadświadomości. Prof. Szyszko-Bohusz uważa, że wszystkie istoty ludzkie m ają potencjał 
osiągnięcia Uniwersalnego Stanu Świadomości (USŚ). Jedynie ignorancja, negatywne uczucia, 
uzależnienia wszelkiego typu od świata materialnego i przyjemności z  nim związanych nie 
pozwalają tego dokonać. Zatem droga do doskonalenia osobowego prowadzi przez samo- 
poznanie i sam ozrozumienie oraz uwolnienie się od wszelkich złudzeń i zniewoleń.
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W związku ze śm iercią Jana Pawła II -  największego autorytetu moralnego współczesności -  

w tomie VI naszego Rocznika  opublikujemy artykuł poświęcony związkom życia i dzieła 
W ielkiego Papieża z etyką „drogi wojownika” .
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