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Summary 

The late Rev. Mieczysław Jacek Brzozowski is an important figure of Polish pastoral 

theology with homiletics as his specialty. His research and didactic work that was done in the 

Lublin circle considerably influenced the shape of Polish homiletics in the 20th century. The 

present discussion is a result of editorial study of Rev. Brzozowski’s school-leaving 

examination certificate. This means that it is a study of a document containing various kinds 

of information that may allow looking at it from the angle of the times in which it was issued. 

And first of all it may allow learning about the document itself – about its contents and its 

form. So this is not a historical study – there are no descriptions or interpretations of facts. It 

may only serve historians as an aid. Editorial work that has been done on the basis of the 

analyzed document seems to be a valuable complement of the knowledge of Rev. Brzozowski 

himself, as well as of Polish education in the middle of the 20th century. The document that 

only has one copy has been recorded in the form of an academic study. In this way its 

contents may be accessible to many potential recipients. 

 

Streszczenie 

Śp. ks. Mieczysław Jacek Brzozowski to ważna postać polskiej teologii pastoralnej w 

zakresie homiletyki. Jego działalność naukowa i dydaktyczna, która dokonywała się w 

środowisku lubelskim, w znaczny sposób wpłynęła na kształt polskiej homiletyki w XX 

wieku. Niniejsze omówienie stanowi efekt badań edytorskich, którym poddane zostało 



świadectwo dojrzałości ks. Brzozowskiego. Jest to więc opracowanie dokumentu zawierające 

różnego rodzaju informacje, które pozwolą właściwie go – niejako spojrzeć na niego z 

perspektywy czasów, w których był wydany. Przede wszystkim zaś pozwolą zapoznać się z 

samym dokumentem – z jego treścią i formą. Nie jest to więc studium historyczne – nie ma tu 

opisów i interpretacji faktów. Może jedynie posłużyć jako pomoc dla historyków. Praca 

edytorska jaka została wykonana na podstawie analizowanego dokumentu wydaje się być 

cennym uzupełnieniem wiedzy o samym ks. Brzozowskim, jak i o polskiej oświacie w 

połowie XX w. Dokument istniejący w jednym egzemplarzu został utrwalony w postaci 

naukowego opracowania. W ten sposób jego treść może stać się dostępna dla wielu 

potencjalnych odbiorców. 

 


