
KS. PROF. DR. MARKOWI KILISZKOWI  
Z OKAZJI 70. URODZIN 

Niniejszy numer Warszawskich Studiów Teologicznych dedykujemy ks. dr. Mar-
kowi Kiliszkowi. Chcemy w ten sposób wyrazi  nasz  wdzi czno  za wiele lat 
jego pracy jako wykładowcy Wy szego Metropolitalnego Seminarium Duchowne-
go w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. 

Jeste my wdzi czni ks. dr. Markowi Kiliszkowi po pierwsze za to, e próbował 
w swoich studentach wyzwoli  my lenie. Przekonywał ich, e jedynym narz dziem 
zdolnym do tego wyzwolenia jest filozofia jako sposób poznania wiata i człowieka. 
Chciał uchroni  studentów przed bierno ci  i pasywno ci  intelektualn . Wycho-
wywał ich do intelektualnej aktywno ci i dociekliwo ci w rozumieniu wiata.  

Po drugie, dzi ki wykładom ks. dr. Marka Kiliszka wiele pokole  studentów 
mogło zapozna  si  z bogactwem filozofii klasycznej. Był on bowiem przekonany, 
e filozofowie klasyczni maj  najwi cej w filozofii do powiedzenia. Prezentuj c 

dorobek filozofii klasycznej, ks. dr Marek Kiliszek uczył swoich studentów najgł b-
szego zrozumienia i wyja nienia rzeczywisto ci. Przestrzegał przed mentalno ci
pozytywistyczn , która redukuje opis i wytłumaczenie wiata do w sko rozumiane-
go wyja niania, opartego na modelu matematyczno-przyrodniczym. W ten sposób 
uczył prawdziwej m dro ci. Przekonywał swoich studentów, e jedynie studiuj c 
filozofi  klasyczn , która d y do ostateczno ciowego poznania rzeczywisto ci, 
mog  oni sta  si  m drcami. Studiowanie za  wył cznie nauk szczegółowych, które 
opieraj  si  na naukowym redukcjonizmie, mo e z nich uczyni  zaledwie „specjali-
stów” w jakiej  w skiej dziedzinie. 

Po trzecie, zasług  ks. dr. Marka Kiliszka jest wprowadzenie studentów w my-
lenie odwołuj ce si  do realizmu. Nawi zywał w ten sposób do tradycyjnego, kla-

sycznego sposobu uprawiania filozofii, który polega na wychodzeniu od do wiad-
czenia wiata. Wskazywał, e celem filozofii jest poznanie i wyja nienie obiektyw-
nie istniej cej rzeczywisto ci. Kładł nacisk na poznanie zdroworozs dkowe, które 
ł czy nas z realnie istniej cym wiatem. Przestrzegał przed subiektywizmem, który 
redukuje filozofi , na przykład do analizy danych wiadomo ci. Warto ci  propa-
gowanego przez niego my lenia realistycznego było to, e nie oddalało ono studen-
tów od ywych, egzystencjalnych problemów. Przeciwnie, kierowało ku zagadnie-
niom wynikaj cym z dostrze enia i analizy indywidualnego, konkretnego istnienia. 

Po czwarte, ks. dr. Markowi Kiliszkowi studenci zawdzi czaj  to, e filozofi
uczynił dla nich przyst pn  i zrozumiał . Potrafił bowiem sprawy skomplikowane 
tłumaczy  w sposób prosty. Z pewno ci  mo liwe to było m.in. dzi ki jego poczu-
ciu humoru. Potrafił jak nikt inny przestawi  my lenie studentów – nawykłych za 
spraw  edukacji szkolnej do rozumowania wła ciwego dla nauk matematyczno-
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przyrodniczych – na tory my lenia charakterystycznego dla filozofii. Cenimy go te
za to, e był dla swoich studentów nauczycielem wymagaj cym. Nie zadawalała go 
bylejako , oczekiwał dogł bnego zrozumienia studiowanych zagadnie . 

Nasz  wdzi czno  chcemy wyrazi  ks. Markowi Kiliszkowi równie  za to, e 
był i jest dla nas – w tym tak e dla kleryków seminarium duchownego – wzorem 
duszpasterza. Przez swoich parafian jest wspominany jako kaznodzieja, który głosił 
słowa odwa ne, cz sto wyra ane w sposób dosadny, ale daj ce do my lenia i rozja-
niaj ce rzeczywisto , w której oni yj . Parafianie wspominaj  jego katechezy jako 

przekaz wiary, który zbli ył ich do Boga, umacniał ich wiar  i uformował na długie 
lata. Podkre laj , e prawdy wiary potrafił on wyja nia  w sposób zrozumiały.  

Ks. dr Marek Kiliszek dał si  pozna  jako autentyczny ojciec parafii, dbaj cy o 
dobro cało ci i ka dego z osobna. Troszczył si  zarówno o wymiar duchowy, jak i 
materialny. Niekiedy z pozoru surowy, ale tak naprawd  wyrozumiały i promieniu-
j cy dobroci . Parafianie podkre laj  jego otwarto  na nowe pomysły i inicjatywy 
duszpasterskie, a jednocze nie dbało  o tradycj . S  zbudowani jego pracowito ci
i oddaniem pracy duszpasterskiej. 

Ja osobi cie i wszyscy, którzy do wiadczyli my od ks. Marka Kiliszka wielora-
kiego dobra, dedykujemy mu niniejszy tom Warszawskich Studiów Teologicznych
jako wyraz naszego podzi kowania. 

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina 
Rektor PWTW 


