
  

PAMI�CI 

PROFESOR ZENOMENY PŁU	EK 

Dnia 16 sierpnia 2005 roku odeszła od nas Profesor Zenomena Płu�ek – wy-

bitny psycholog kliniczny, ekspert w zakresie nauki o osobowo�ci, a tak�e zna-

komity diagnosta i terapeuta; badacz i oddany nauczyciel akademicki, za� dla 

wielu pokole� psychologów – przewodnik i mistrz. 

Zenomena Płu�ek urodziła si� 17 kwietnia 1926 roku w Górach Luszowskich, 

w rodzinie inteligenckiej. Edukacj� na poziomie szkoły �redniej zdobywała naj-

pierw w Rzeszowie (Zweijahrige Staatliche Handelsschule in Reichshof – uko�-
czona w 1942 roku), a pó
niej w Prywatnym Liceum 	e�skim im. �w. Urszuli 

Sióstr Urszulanek w Krakowie. W czasie wojny była zaanga�owana w konspira-

cj� – jako ł�czniczka, a nast�pnie sanitariuszka Armii Krajowej. Na przełomie lat 

czterdziestych i pi��dziesi�tych studiowała filozofi� na Uniwersytecie Jagiello�-
skim, m.in. pod kierunkiem prof. Romana Ingardena. 

Prac� zawodow� rozpocz�ła w Szpitalu Psychiatrycznym w Krakowie-

Kobierzynie, w Pracowni Psychologicznej kierowanej przez dr. Mieczysława 

Choynowskiego. W roku 1963 obroniła doktorat pt. Warto�� diagnostyczna te-

stów do wykrywania organicznych uszkodze� mózgu, napisany pod kierunkiem 

prof. Marii Susułowskiej (UJ), a habilitacj� uzyskała w roku 1967 na podstawie 

rozprawy Warto�� diagnostyczna testu MMPI-WISKAD dla diagnozy ró�nicowej 

w zakresie nozologii psychiatrycznej (KUL). W roku 1988 uzyskała tytuł profeso-

ra nauk humanistycznych. Była wielokrotn� stypendystk� fundacji i organizacji 

mi�dzynarodowych w Stanach Zjednoczonych (stypendium Forda i Fundacji Ko-

�ciuszkowskiej oraz Departamentu Zdrowia USA), w Anglii i Szkocji (stypendia 

�wiatowej Organizacji Zdrowia – WHO) oraz w Niemczech, Belgii i Holandii. 

Była członkiem wielu towarzystw naukowych; przewodniczyła Sekcji Psycholo-

gii Komisji Nauki Episkopatu Polski. 

W latach 1958-1997 Profesor Zenomena Płu�ek pracowała w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim, pocz�tkowo w Katedrze Psychologii na specjalizacji 

filozoficzno-psychologicznej Wydziału Filozofii Chrze�cija�skiej, a od roku 1980 

w ramach Sekcji Psychologii Wydziału Nauk Społecznych. W latach 1970-1974 
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była kierownikiem specjalizacji filozoficzno-psychologicznej, a od roku 1974 do 

1976 sprawowała funkcj� prodziekana Wydziału Filozofii Chrze�cija�skiej. Od 

roku 1972 kierowała Katedr� Psychologii Klinicznej i Osobowo�ci. W roku 1980 

współtworzyła Sekcj� Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych, któr� w pó
-
niejszych latach przekształcono w Instytut Psychologii KUL. Była członkiem 

Redakcji Roczników Filozoficznych, z. 4: Psychologia (1966-1971), oraz laureatk�
Nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawanej przez Towarzystwo 

Naukowe KUL (1999).  

Profesor Zenomena Płu�ek prowadziła szerok� współprac� naukow�. Uczest-

niczyła w wielu mi�dzynarodowych programach badawczych, m.in. w badaniach 

podłu�nych nad schizofreni� i rehabilitacj� osób chorych psychicznie, profilakty-

k� samobójstw, osobowo�ci� twórcz�. Szerokie spektrum Jej zainteresowa�
i bada� naukowych dopełniaj� takie działy psychologii klinicznej, jak neuropsy-

chologia, psychosomatyka czy interwencja kryzysowa, za� miar� do�wiadczenia 

klinicznego jest to, �e przez wiele lat pełniła funkcj� biegłego s�dowego. 

Uczyła i przygotowała do pracy naukowej lub diagnostycznej setki psycholo-

gów, wypromowała ponad 40 doktorów, opiniowała wiele habilitacji i wniosków 

profesorskich. Zaanga�owanie w prac� na Uczelni – wykładała na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jagiello�skim, a ostatnich latach �ycia 

równie� w Wy�szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krako-

wie – ł�czyła z praktyk� kliniczn�. Przez wiele lat kierowała Pracowni� Psycho-

logiczn� w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babi�skiego w Krakowie-

Kobierzynie. Współpracowała z seminariami duchownymi, wykładaj�c psycholo-

gi� i prowadz�c badania kandydatów do kapła�stwa.  

Ceniona była jako wybitny psycholog kliniczny, dysponuj�cy gł�bok� wiedz�
i doskonał� intuicj� kliniczn�, umiej�cy ł�czy� teori� z praktyk�. Unikatowa syn-

teza teorii osobowo�ci z do�wiadczeniem klinicznym nadawała Jej wykładom 

znak najwy�szej jako�ci. Ukazywała w nich wieloaspektowe mo�liwo�ci interpre-

tacji zjawisk klinicznych w �wietle wiedzy psychologicznej, ilustrowała wielo-

wymiarowe powi�zania psychologii klinicznej z nauk� o osobowo�ci. W naszym 

�rodowisku słyn�ła ze znakomitych wykładów z psychologii klinicznej, teorii 

osobowo�ci i metod badania osobowo�ci. Plonem licznych pobytów zagranic�, 
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, były m.in. tłumaczenia i opracowania wielu 

metod badawczych i diagnostycznych u�ywanych przez psychologów w Polsce. 

W stylu uprawiania nauki Pani Profesor prezentowała szerokie spojrzenie, ł�-
cz�ce filozoficzne podstawy koncepcji człowieka i ludzkiego poznania z fenome-
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nologicznym opisem zjawisk �ycia psychicznego i wieloaspektowym postrzega-

niem osobowo�ci – jako wpisanej w okre�lony kontekst socjokulturowy i �rodo-

wiskowy. Umiała integrowa� ró�ne perspektywy teoretyczne, znajduj�c ich apli-

kacje do opisowej diagnozy, wyja�niania i interpretacji rozmaitych zjawisk i za-

burze� w �yciu psychicznym człowieka. Potrafiła ł�czy� idiograficzne podej�cie 

w analizie osobowo�ci z badaniami testowymi i podej�ciem psychometrycznym. 

Nieobca była Jej tak�e refleksja nad przemianami socjoekonomiczno-politycz-

nymi i kulturowymi w kraju. 

Wobec studentów i współpracowników była wymagaj�ca na miar� ich zdolno-

�ci. Oczekiwała solidnej wiedzy i profesjonalnych umiej�tno�ci wzbogaconych 

refleksj� nad istot� poznawanych zjawisk. Nade wszystko uczyła wła�ciwego 

podej�cia do człowieka chorego. Nios�c pomoc psychologiczn� wielu osobom 

�wieckim i duchownym, stanowiła wzór, jak umiej�tnie korzysta� z posiadanych 

predyspozycji osobowo�ciowych w kontakcie z osob� potrzebuj�c�; dla pacjen-

tów była ciepła i �yczliwa, rozumiej�ca i wspieraj�ca. Nie szcz�dziła czasu 

i energii dla osób potrzebuj�cych psychologicznego wsparcia, maj�c �wiadomo��, 
�e dzieje si� to kosztem czasu, jaki mogłaby po�wi�ci� pracy naukowej. Bardziej 

ceniła kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza chorym, od stricte naukowych 

ambicji. Ugruntowanie religijne ł�czyła z umiej�tno�ci� dostrzegania w �wiecie 

komizmu, paradoksów i sprzeczno�ci. 

Pod��aj�c tropem my�li Carla Gustawa Junga, uwa�ała, �e pełny rozwój oso-

bowo�ci dokonuje si� na przestrzeni �ycia, które z biegiem lat stawia wci�� nowe 

i coraz trudniejsze wyzwania, a� po konieczno�� zmierzenia si� ze staro�ci�, cho-

rob� i �mierci�. S�dziła, i� dojrzewanie osobowo�ci wymaga integracji sfery bio-

logicznej, psychicznej, społecznej i duchowej, co jest mo�liwe tylko przy �wia-

domym udziale i wysiłku człowieka, gotowego podj�� wyzwanie kryzysów psy-

chicznych i zdolnego przyj�� trud cierpienia. 

�rodowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

w tym szczególnie Instytut Psychologii oraz Redakcja Roczników Psycholo-

gicznych, z bólem �egna nieod�ałowanej pami�ci Profesor Zenomen� Płu�ek       

– Uczon�, Mistrza i Przyjaciela. 
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