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Żył, aby dzielić się dobrem

Wspomnienie ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka (1947-2010), 
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Są ludzie, obok których nie przechodzi się obojętnie. Wyciskają 
niezatarty ślad na życiu jednostek i całych społeczności. Takim był 
św. pamięci ks. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, naukowiec zajmujący się hi-
storią biblijną oraz problematyką ksiąg prorockich, zwłaszcza Księgą 
Ezechiela. Zginął w sobotę 10 kwietnia br. w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem wraz z gronem wybitnych Polaków.

Za kadencji ks. prof. Ryszarda Rumianka Uczelnia przeżyła zna-
czący rozwój, między innymi została rozbudowana baza dydaktyczna 
i powstały nowe wydziały i kierunki studiów. Dzięki Jego zabiegom 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraźnie zwiększyło do-
tację finansową na funkcjonowanie Uniwersytetu. Podstawowym ce-
lem tych działań było zapewnienie młodzieży lepszych warunków 
studiowania. Kochał ludzi, służył im jak najlepiej potrafił i umiał ich 
sobie zjednywać. Ufał im i ściśle z nimi współpracował na polu nauko-
wym i administracyjnym. 

W swojej ostatniej książce pt. Księga Ezechiela. Tłumaczenie i ko-
mentarz (Warszawa 2009) ks. Ryszard Rumianek wyjaśnił, że prorok 
Ezechiel „w każdym okresie, nawet w obliczu klęski narodu i związa-
nych z tym nieszczęść, budzi w sercach ludzi nadzieję. W ten sposób 
dodaje ludziom odwagi głosząc, że nie wszystko kończy się tu na zie-
mi. Trzeba tylko wierzyć, że Pan Bóg jest Panem dziejów i wszystko, 
co się dzieje wokół, ma głęboki sens. A orędzie to jest przecież zawsze 
aktualne” (s. 10). Pisząc te słowa Ksiądz Rektor nie zdawał sobie spra-
wy, że będą one komentarzem teologicznym do tych wydarzeń, które 
miały miejsce 10 kwietnia pod Smoleńskiem, słowami otuchy i pocie-
szenia dla wszystkich pogrążonych w żałobie. 

Czcigodny i drogi księże Ryszardzie, dziękujemy Ci za Twoje świa-
dectwo życia i zapewniamy o modlitwie wierząc, że życie nasze zmie-
nia się, ale się nie kończy.
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