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Pani Profesor Teresa Borowska —  
człowiek z ogromnym hartem ducha 

i niezłomnym charakterem

Alicja Żywczok „[…] odszedł od nas odważny człowiek nauki. Jako 
uczona – należała do kobiet dzielnych na polu nauki i w sposobie my-
ślenia o wychowaniu człowieka. Jako kobieta, która stara się pogodzić 
złożoność różnych ról (pracownika nauki — profesora, matki, żony, córki, 
siostry), przejawiała ogromny hart ducha, chociaż wyraźnie dostrzegała 
ograniczenia ludzkiej egzystencji. Silna w zmaganiu się z chorobą i zara-
zem krucha jak każda kobieta. […]

Jeżeli życzeniem Pani Profesor byłoby posiadać swoich uczniów i kon-
tynuatorów, to obiecujemy, że podejmiemy się tego zadania w poczuciu 
wdzięczności i odpowiedzialności za ciągłość tradycji naukowej”.

Małgorzata Kitlińska-Król „Wiara w człowieka i ufność w sens trudu 
rzetelnej pracy — myślę, że były dewizą Pani Profesor Teresy Borow-
skiej. 

[…] Kobieta o chabrowych oczach, oczach wypełnionych ciepłem, rado-
ścią, życiem. Była Naukowcem, była naszym Szefem — Przewodnikiem; 
była córką, matką, żoną, babcią. Nie dzieliła tych »obszarów siebie«, ale 
umiejętnie je łączyła. Z troską i empatią mówiła, myślała o swych bli-
skich. Swą przyjaźnią otaczała nas, a także nasze rodziny, było to wyjąt-
kowo miłe. 

Osoba niepowtarzalna. Kobieta delikatna i krucha, a zarazem nie-
zwykle silna i charyzmatyczna”. 

Monika Frania „Spotkanie z Panią prof. zw. dr hab. Teresą Borowską 
musiało być nie tylko zetknięciem z uznanym człowiekiem nauki, auto-
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rytetem, pedagogiem, lecz również odkryciem zaskakującego zderzenia 
pozornej kruchości zewnętrznej z ogromną, nieopisaną siłą ducha. Osoba 
silna wewnętrznie, wytrwała, oddana pracy do ostatnich dni. […] Pani 
Profesor zajęła znaczące miejsce w moim życiu i mimo że pozostał ludzki 
smutek i ból, w mojej pamięci nigdy go nie utraci. Z wyrazami szacunku 
oddaję cześć tej wyjątkowej Osobie”.

Magdalena Szymańska „Nigdy nie narzucała własnej woli, pokazywa-
ła nowe możliwości rozwoju zawodowego. Była otwarta na moje pomysły 
i zainteresowania naukowe. Cierpliwie słuchała, wspierała w trudnych 
początkach pracy naukowej. Pani Profesor Teresa Borowska była dla 
mnie Duszą Człowiekiem, który w innym człowieku widział to, co dobre 
i warte wyeksponowania. […] Niech obraz Pani Profesor zostanie na za-
wsze w naszych sercach”.

Beata Ecler-Nocoń „[…] za tą drobną postacią kryła się wielka siła 
charakteru. […] Niezwykle pracowita, mimo choroby, która uszczuplała 
jej siły. […] Niebanalna a zarazem zwyczajna w najlepiej pojętym tego 
słowa znaczeniu. Pokazywała się jako pogodny człowiek, który ma ciepły 
dom, wymagający codziennych zabiegów, kochającą rodzinę, która dla 
Niej wiele znaczy, powszednie problemy, nękające każdego z nas. […].

Pani Profesor odeszła, zostawiając naszą Katedrę bez wodza. Została 
po Niej pustka, której nie zdołają zapełnić wspomnienia. To pozostanie, 
co z Pani Profesor budowało nas od wewnątrz: Jej hart ducha i siła cha-
rakteru”.

Wspomnienie zawiera fragmenty reminiscencji spisanych
przez pracowników Katedry Teorii Wychowania, której
Pani prof. zw. dr hab. Teresa Borowska była kierownikiem
w latach od 2004 do 2009 roku.
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