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SIOSTRA PROFESOR
URSZULA BORKOWSKA OSU

¯ycie, praca i zas³ugi Siostry Profesor Urszuli Borkowskiej to rzeczywistoæ
o wielu wymiarach. Na szczêcie, znajdujemy siê w sytuacji, w której sam
charakter niniejszej Ksiêgi okrela treæ naszej wypowiedzi. Zgodnie bowiem
z za³o¿eniami tego zbioru bêdziemy mówiæ g³ównie o Siostrze jako profesorze uniwersytetu. Znaczy to jednak wci¹¿ bardzo wiele, chodzi bowiem
o sylwetkê wybitnej Uczonej i Mistrzyni intelektualnej, wybitnego Nauczyciela i Wychowawcy akademickiego.
Urszula Borkowska, córka Zenona Borkowskiego i Leokadii z Brudzyñskich, urodzi³a siê 11 sierpnia 1935 r. w Gdyni. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich na przedmiecia miasta w pierwszych dniach wrzenia 1939 r. ojciec podj¹³ decyzjê o wyjedzie ca³ej rodziny do Warszawy. Okr¹¿enie stolicy przez armiê niemieck¹ uniemo¿liwi³o jednak realizacjê tych planów.
Rodzina Borkowskich spêdzi³a okupacjê w podwarszawskim Aninie. Tam
te¿ na wiat przyszed³ m³odszy brat Siostry Borkowskiej, Andrzej. Po ustaniu
dzia³añ zbrojnych w 1945 r. rodzina Borkowskich powróci³a do Gdyni, gdzie
w 1948 r. Urszula ukoñczy³a szko³ê podstawow¹, a nastêpnie rozpoczê³a
naukê w Prywatnym ¯eñskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym Sióstr Urszulanek. Maturê uzyska³a w 1951 r.
15 sierpnia 1953 r. wst¹pi³a do zakonu, którego by³a wychowank¹, czyli
do Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Pierwsze luby z³o¿y³a w Czêstochowie
11 lutego 1956 r. Podjêcie studiów wy¿szych, które w dalszej przysz³oci
zaowocowa³o prac¹ uniwersyteck¹, splot³o siê tutaj z jej drog¹ zakonn¹. Na
uwagê zas³uguj¹ znamienne dla tego fragmentu biografii Siostry zmiany miejsca pobytu i wi¹¿¹ce siê z nimi dowiadczenia. W 1958 r. Siostra Borkowska
ukoñczy³a dwuletnie studia filozoficzno-teologiczne w Miêdzyzakonnym
Wy¿szym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. W latach 1958-1959 pracowa³a w prowadzonym przez siostry urszulanki Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 13 we Wroc³awiu. W 1959 r. rozpoczê³a studia w Sekcji Filologii
Angielskiej Wydzia³u Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu
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Lubelskiego. Z powodu zamkniêcia kierunku przez w³adze komunistyczne,
Siostra Profesor kontynuowa³a studia w Sekcji Historii (obecnie Instytut
Historii). Studia te trwa³y do 1964 r. Prowadzone pod kierunkiem wybitnych nauczycieli akademickich, w znacznej mierze ju¿ dzi nie¿yj¹cych, dostarczy³y mocnej podstawy pod osi¹gniêcia badawcze i dydaktyczne przysz³ej profesor naszego Instytutu i uniwersytetu.
Warto przypomnieæ, i¿ grupa owych nauczycieli reprezentowa³a podówczas wiod¹ce w skali europejskiej nurty historiograficzne, które z trudem torowa³y sobie drogê na uczelniach wy¿szych i w instytutach badawczych PRL.
Pomimo pozytywnych przemian, jakie zasz³y w nauce polskiej po 1956 r.,
nadal wystêpowa³a istotna blokada okrelonych kierunków badañ, zw³aszcza, jak wiemy, odnonie do historii Kocio³a i spo³ecznoci religijnych czy
te¿, generalnie, do problemu relacji pomiêdzy religi¹ a kultur¹. Pracê magistersk¹ zatytu³owan¹ Kult liturgiczny w. Urszuli w Polsce do XVI w. napisa³a Siostra na seminarium prof. Zygmunta Su³owskiego. Po magisterium
wróci³a do pracy we wspomnianym liceum wroc³awskim. Na KUL powróci³a w 1967 r. Zatrudniona pocz¹tkowo w Bibliotece G³ównej uniwersytetu,
ju¿ w lutym 1968 r. objê³a stanowisko asystenta Sekcji Historii. Odt¹d pozostawa³a nieprzerwanie nauczycielem akademickim naszej uczelni. W 1976 r.
awansowa³a na stanowisko adiunkta. W 1990 r. zosta³a docentem, w 1992 r.
profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 r. profesorem zwyczajnym. Przebywaj¹c w Lublinie, mieszka³a stale w domu swego zakonu. Przyczyni³a siê
walnie do stworzenia tam orodka spotkañ i kontaktów naukowych, tak
w krêgu rodowiska lubelskiego, jak i o zasiêgu szerszym, ogólnokrajowym,
niekiedy tak¿e miêdzynarodowym. Chodzi³o przy tym równie¿ o miejsce rekolekcji oraz zacieniania wiêzi osobistych.
***
Siostra Urszula Borkowska znalaz³a zatrudnienie w Sekcji Katedry Historii
redniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii prowadzonej przez prof. Zygmunta Su³owskiego. Gdy w 1976 r. wspomniana katedra uleg³a reorganizacji i podzia³owi, Siostra pozosta³a w zespole kierowanym przez prof. Su³owskiego, która otrzyma³a wówczas nazwê Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii. W 1990 r., po przejciu profesora na emeryturê, objê³a
kierownictwo tej katedry. Ju¿ wczeniej jednak, w 1989 r., zaczê³a prowadziæ seminarium magisterskie. Z czasem powsta³o na nim ponad szeædziesi¹t prac magisterskich. W 1993 r. otworzy³a w³asne seminarium doktoranckie, w ramach którego napisano i obroniono piêæ rozpraw doktorskich.
W toku swej pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzi³a
szereg ró¿nego rodzaju zajêæ dydaktycznych: æwiczeñ i konwersatoriów,
wyk³adów kursowych i monograficznych, proseminariów i seminariów. Poza
zajêciami, których tematy dotyczy³y bliskich jej dziedzin mediewistyki oraz
historii Kocio³a i kultury, na odnotowanie zas³uguj¹, tak wa¿ne dla formacji naukowej studenta historii, zajêcia ze wstêpu do badañ historycznych.
Prowadzenie ich przez Siostrê utrwali³o siê w tradycji Sekcji (Instytutu) jako
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co niezwykle instruktywnego i kojarz¹cego siê równoczenie z perfekcj¹
warsztatu samego nauczyciela. Siostra Borkowska mia³a zajêcia tak¿e na innych kierunkach studiów naszego uniwersytetu (na uwagê zas³uguj¹ na przyk³ad wyk³ady prowadzone na filologii angielskiej). W latach 1973-1981 Siostra Profesor prowadzi³a cykl wyk³adów z historii Polski dla studentów zagranicznych Letniej Szko³y Kultury i Jêzyka Polskiego. W 1994 r. jako visiting
professor prowadzi³a zajêcia w Medieval Studies Department Central European University w Budapeszcie. By³a te¿ recenzentk¹ wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych powsta³ych na ró¿nych seminariach na KUL oraz na
innych uniwersytetach.
W ci¹gu pracy na lubelskiej uczelni Siostra Profesor ugruntowa³a zespó³
trwa³ych zwi¹zków ze swymi mistrzami, kolegami i uczniami. Czêsto stosunki
o charakterze zawodowo-organizacyjnym korespondowa³y z silniejsz¹ wiêzi¹ osobist¹. O niektórych takich wiêziach uniwersyteckich warto wspomnieæ.
Na pierwszym miejscu trzeba wymieniæ relacje ³¹cz¹ce Siostrê z prof. Zygmuntem Su³owskim. Profesor Su³owski, naczelny autorytet moralny rodowiska, stró¿ zdrowego rozs¹dku i organizacyjnego ³adu wewn¹trz Sekcji,
okaza³ siê z perspektywy czasu mistrzem licznego grona pracowników naukowych KUL, g³ównie w dziedzinach mediewistyki i nauk pomocniczych
historii. Formowa³ on swych uczniów w ramach seminariów magisterskich
i doktorskich jako kierownik zespo³u katedry oraz konsultant i recenzent na
dalszych etapach ich kariery uniwersyteckiej. D³ugotrwa³a wiê z profesorem mia³a wa¿ne znaczenie dla miejsca, jakie przypad³o Siostrze w ¿yciu Sekcji Historii.
W aspekcie dziejów Sekcji (Instytutu) zrozumia³a jest wieloletnia i wielostronna wspó³praca Siostry z prof. Jerzym K³oczowskim. Nasze rodowisko
naukowe zawdziêcza³o temu historykowi przede wszystkim szerokie horyzonty badawcze, powi¹zania z przoduj¹cymi orodkami naukowymi w kraju i za granic¹ oraz bogactwo inicjatyw programowych i organizacyjnych
w dziedzinie studiów nad histori¹ chrzecijañstwa. Do dzia³añ Siostry zwi¹zanych z osob¹ prof. K³oczowskiego jeszcze powrócimy. W tym miejscu zaznaczmy jeszcze jej wiêzi z nieco starszymi kolegami mediewistami. Na szczególne podkrelenie zas³uguje wspó³praca Siostry Profesor Urszuli Borkowskiej z wybitn¹ badaczk¹ religijnoci i kultury redniowiecznej, a przy tym
tak¿e zakonnic¹ urszulank¹, siostr¹ profesor Aleksandr¹ Witkowsk¹. Obie
siostry oraz znany historyk polskiego Kocio³a w redniowieczu prof. Eugeniusz Winiowski przez d³u¿szy czas prowadzili wspólnie seminaria doktoranckie1. O stosunkach ³¹cz¹cych Siostrê Profesor Borkowsk¹ z jej uczniami
trzeba bêdzie opowiedzieæ osobno.
1
Dwojgu z tych osób powiêci³a Siostra Urszula Borkowska piêkne teksty: Profesor Zygmunt Su³owski (1920-1995), Zeszyty Naukowe KUL, 38 (1995), 1-2, s. 137-140 (tekst nekrologiczny); Aleksandra Witkowska OSU  ¿ycie i dzia³alnoæ naukowa, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska i in., Lublin 2004, s. 47-63.
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***
W dorobku Siostry Profesor odnotowujemy niemal dwiecie ró¿nego typu
publikacji2. Znaczna ich czêæ to pozycje w jêzykach obcych. Wiêkszoæ prac
obcojêzycznych powsta³a w jêzyku angielskim, pozosta³e za g³ównie w jêzykach francuskim i w³oskim. Wyst¹pi³a te¿ Siostra w roli redaktora kilku opracowañ zbiorowych. Obszern¹ listê jej prac powiêconych religijnoci polskiego spo³eczeñstwa redniowiecznego  od religijnoci masowej po religijnoæ rodzin monarszych i wiêtych przedstawicieli duchowieñstwa  otworzy³a
wydana drukiem i wspomniana ju¿ wy¿ej rozprawa magisterska o kulcie
w. Urszuli3.
Siostra Urszula Borkowska zaanga¿owa³a siê od samego pocz¹tku w wyró¿niaj¹ce rodowisko historyków KUL badania nad histori¹ spo³eczno-religijn¹ dawnej Polski. Chodzi o trwaj¹ce przez kilka dziesiêcioleci inicjatywy,
które kojarz¹ siê g³ównie z osobami prof. Jerzego K³oczowskiego i prof. Zygmunta Su³owskiego oraz z Instytutem Geografii Historycznej Kocio³a w Polsce. Istotnym zadaniem wspomnianych badañ pozostawa³o miêdzy innymi
ujêcie kartograficzne dziejów Kocio³a i chrzecijañstwa w naszym kraju
i w tym regionie Europy, który pozostawa³ zwi¹zany z Polsk¹. W relacji
z sygnalizowanym nurtem badañ znalaz³y siê w dorobku Siostry rozmaite
artyku³y programowe (refleksje metodologiczne, propozycje kwestionariusza itp.), opracowania czêci syntezy polskich dziejów kocielnych4, publikacje z wyst¹pieñ na sesjach czy kongresach naukowych. Dodaæ tu mo¿na publikacje powiêcone zakonom, a w szczególnoci redniowiecznym franciszkanom w Polsce i Wielkim Ksiêstwie Litewskim5.
2
W za³¹czonym do niniejszej Ksiêgi wykazie publikacji Siostry (s .) pominiêto pozycje
mniejsze lub ma³o znacz¹ce.
3
M.G. Borkowska, Kult liturgiczny w. Urszuli w Polsce do XVI w., Roczniki Humanistyczne, 14 (1966), 2, s. 109-198. Poniewa¿ znane s¹ przede wszystkim prace Siostry powiêcone religijnoci elit, warto przypomnieæ tak¿e jej artyku³ Przyk³ad pobo¿noci mieszczañskiej
w XV wieku: Weronika z Krakowa, w: Sztuka i ideologia XV wieku. Materia³y sympozjum
Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1-4 XII 1976 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 111-112.
4
Warto zauwa¿yæ, ¿e w wielojêzycznych redakcjach jednego z owych dzie³ zespo³owych
Siostra zajê³a siê okresem wczesnego redniowiecza polskiego: U. Borkowska, Odbudowa i tworzenie podstaw (druga po³owa XI i XII w.), w: Chrzecijañstwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, red. J. K³oczowski, Lublin 1980, s. 33-54 (nowa, rozszerzona wersja: Lublin 1992;
artyku³ Siostry Borkowskiej pod nieco zmienionym tytu³em  Odbudowa i rozwój, 2. po³. XI
i XII w., s. 53-88); ta¿, Reconstruzione e sviluppo (1039-1198), w: Storia del cristianesimo
in Polonia, a cura di J. K³oczowski, Bologna 1980, s. 61-90; ta¿, La reconstruction et le developpement. Fin du XIe et XIIe siècle, w: Histoire religieuse de la Pologne, éd. J. K³oczowski,
Paris 1987, s. 52-83. Do tego samego okresu, ale przy nieco szerszym zasiêgu terytorialnym,
odnosi siê te¿ syntetyczne opracowanie Siostry The Church and Feudal Society in Central and
Eastern Europe, w: Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII. Atti della dodicesima Settimana
internazionale di studio, Mendola 24-28 agosto 1992, Milano 1995, s. 357-374.
5
Warto zwróciæ uwagê, i¿ Siostra by³a równie¿ wspó³redaktorem czêci serii wydawniczej
Zakony franciszkañskie w Polsce pt. Franciszkanie w Polsce redniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983.
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Wspomniana dzia³alnoæ rodowiska Sekcji Historii KUL stanowi³a bez
w¹tpienia jedno z wa¿nych róde³ rosn¹cej aktywnoci Siostry na polu organizacji naukowych spotkañ miêdzyrodowiskowych. Nasz¹ uwagê skupiaj¹
zw³aszcza dwie instytucjonalne p³aszczyzny takiej aktywnoci, przejawianej
przez Siostrê Profesor wespó³ z kolegami z uczelni, a z czasem tak¿e z uczniami-wychowankami. Mamy na myli imprezy organizowane pod szyldem
Commission Internationale dHistoire Ecclésiastique Comparée (CIHEC) oraz
Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej. Ta ostatnia, pozauczelniana instytucja kontynuowa³a pod kierunkiem prof. Jerzego K³oczowskiego badania
nad wybranymi problemami historii religijno-kocielnej tego wielkiego regionu, sformu³owanymi wczeniej w programach KUL. Uderza coraz bardziej znacz¹ca i samodzielna rola Siostry Borkowskiej w omawianej sferze
dzia³añ. Dodaæ nale¿y, i¿ zasiêg kontaktów naukowych Siostry, liczba wi¹¿¹cych siê z tymi kontaktami wyst¹pieñ i zakres prezentowanej przez ni¹
w ró¿nych krêgach problematyki powiêksza³y siê stale równie¿ w wyniku
w³asnych poszukiwañ i inicjatyw. W wielu rodowiskach historycznych narasta³o z kolei uznanie dla znakomitych dokonañ badawczych i dydaktycznych mediewistki z Lublina.
***
Trzeba wszelako wróciæ do okresu pierwszych lat pracy Siostry Borkowskiej
na KUL. Rozwój naukowy przysz³ej profesor przebiega³ w sytuacji bardzo
trudnej dla naszego uniwersytetu, a zw³aszcza dla humanistyki, któr¹ pozbawiono prawa do nadawania stopni doktorskich i przeprowadzania habilitacji6. Szansê  tak dla indywidualnych postêpów badawczych, jak i instytucjonalnej dynamiki pracy naukowej orodka  stwarza³o nawi¹zywanie i podtrzymywanie kontaktów z ¿yczliwymi KUL przedstawicielami i rodowiskami
uczelni pañstwowych oraz pañstwowych instytutów naukowych. W dziejach Sekcji Historii niezmierne zas³ugi po³o¿y³ w tym kontekcie prof. Jerzy
K³oczowski, a szczególnie donios³¹ rolê odegra³y kontakty z historykami
warszawskimi. Z punktu widzenia potrzeb naszej mediewistyki najwiêksze
znaczenie mia³o nawi¹zanie bliskich kontaktów z prof. Aleksandrem Gieysztorem. Uczestnictwo w seminarium s³ynnego uczonego otworzy³o drogê do
doktoratu kilku mediewistom z KUL, nie mówi¹c o korzyciach zwi¹zanych
z wymian¹ dowiadczeñ naukowych. Dla rodowiska lubelskiego powy¿sze
spotkania i wywodz¹ce siê z nich trwalsze kontakty owocowa³y wzbogaceniem warsztatu mediewistycznego tudzie¿ mo¿liwociami prezentacji w³asnego dorobku. Na seminarium doktoranckie prof. Gieysztora uczêszcza³a
równie¿ Siostra Borkowska. Jej badania spotka³y siê w rodowisku warszawskim z zainteresowaniem. Znalaz³a tam wybitnych partnerów do dyskusji
6
Jak wiemy, po 1956 r. os³ab³a narzucona przez w³adze komunistyczne izolacja naukowa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, niemniej dyskryminacja uczelni ci¹gle jednak trwa³a.
W³anie po okresie stalinowskim dosz³o do likwidacji na KUL kolejnych kierunków studiów.
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nad opracowywanymi przez siebie zagadnieniami, a w szczególnoci, oczywicie, nad tematem pracy doktorskiej.
30 czerwca 1976 r. Siostra Urszula uzyska³a na Uniwersytecie Warszawskim stopieñ doktora na podstawie rozprawy Koció³ i obcy w wiadomoci
Jana D³ugosza. Promotorem pracy by³ prof. Aleksander Gieysztor, recenzentami za profesorowie: Henryk Samsonowicz, Bronis³aw Geremek i Jerzy
K³oczowski. Rozprawa stanowi³a podstawê wydanej kilka lat póniej znakomitej ksi¹¿ki Treci ideowe w dzie³ach Jana D³ugosza. Koció³ i wiat poza
Kocio³em (Lublin 1983). O¿ywion¹ wspó³pracê z historycznym rodowiskiem
warszawskim kontynuuje Siostra Profesor do dzi.
Habilitacjê mog³a Siostra Doktor Borkowska przeprowadziæ ju¿ w KUL.
Jej przewód habilitacyjny by³ jednym z pierwszych, jakie mia³y miejsce na
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Podstaw¹ habilitacji by³a  oprócz,
oczywicie, serii licz¹cych siê naukowo publikacji  ksi¹¿ka Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i pocz¹tek
XVI wieku) (Lublin 1988; wyd. 2, Lublin 1999). Recenzentami byli profesorowie: Aleksander Gieysztor, Jerzy K³oczowski i Maria Bogucka. Rezultatem habilitacji by³o uzyskanie przez Siostrê Urszulê Borkowsk¹ 25 wrzenia
1989 r. stopnia doktora habilitowanego. Kolejny tytu³ naukowy  profesora, otrzyma³a 16 stycznia 1999 r.
***
Wspomniany doktorat wolno uznaæ za pewien wyznacznik koncentracji zainteresowañ badawczych Uczonej. Chodzi o skupienie siê na pónym redniowieczu, z otwarciem na czasy renesansu, przy czym Siostra nie zaprzestaje
podejmowania tematów dotycz¹cych X-XIII w.7, kieruj¹c licznymi pracami
traktuj¹cymi o sprawach wspomnianych stuleci. Jednak¿e g³ówne jej osi¹gniêcia naukowe, a tak¿e to, co w dorobku Instytutu Historii KUL mo¿na
nazwaæ szko³¹ Siostry Borkowskiej, kojarz¹ siê przede wszystkim z badaniami nad okresem od po³owy XIV do schy³ku XVI w.8 (dodajmy, i¿ sama
Siostra podejmowa³a niekiedy tematykê dotycz¹c¹ czasów nowszych). Porz¹dkuj¹ siê one w dwa wielkie zagadnienia, zg³êbiane przez Uczon¹ od przesz³o trzydziestu lat, przy opracowywaniu których ujawni³a ona najpe³niej
perfekcjê warsztatu i szerokoæ horyzontów badawczych, wysi³ek dociekliwej kwerendy ród³owej oraz bogactwo ujêæ porównawczych opartych na
najnowszej, wielojêzycznej literaturze przedmiotu. Chodzi o dzie³o Jana D³ugosza (temat zakorzeniony w szerszych zainteresowaniach Siostry polsk¹ historiografi¹ redniowieczn¹) oraz o ród dynastyczny Jagiellonów 9.
7
Przyk³adowo mo¿na tu wskazaæ na spor¹ grupê jej artyku³ów dotycz¹cych millenium
mierci w. Wojciecha i millenium Zjazdu Gnienieñskiego.
8
Okresu po 1400 r. dotyczy³y tematy wszystkich rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem Siostry Profesor, choæ ich autorzy w ró¿nych aspektach poruszali te¿ sprawy wczeniejsze.
9
Przegl¹d jej znacz¹cych publikacji z tego zakresu patrz Bibliografia (s ). Na podkrelenie zas³uguje opracowanie du¿ej ich czêci w jêzyku angielskim, co wprowadza je w europejski
obieg naukowy.
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Jeli wemiemy pod uwagê temat pierwszy, do dzi obserwujemy odkrywanie przez Siostrê ogromnego bogactwa struktur, treci i sensów stworzonej przez D³ugosza polskiej summy historycznej. Znakomity dziejopis
w serii jej rozpraw rysuje siê nam jako reprezentant kultury, wiedzy i mentalnoci elit epoki, cz³owiek Kocio³a, uczestnik wielkiej polityki i ¿ycia dworskiego. Autorkê interesuje przede wszystkim pewna wizja ca³ociowa wy³aniaj¹ca siê z dzie³ D³ugosza, zasady organizacji materia³u historiograficznego zwi¹zane ze wiatopogl¹dem i biografi¹ kronikarza, jego formacj¹
intelektualn¹ i duchow¹, a tak¿e z ró¿norodnym zaanga¿owaniem. Prezentuje nam Siostra, w jaki sposób twórca Roczników ukszta³towa³ obraz ca³oci dziejów Polski, wroniêtych w dzieje powszechne przede wszystkim przez
uczestnictwo w historii wiêtej, której kontynuacjê pobiblijn¹ stanowi historia christianitas (pojawia siê tu kwestia relacji pomiêdzy wyobra¿eniami religijnymi epoki a formuj¹c¹ siê wiadomoci¹ narodow¹). Dowiadujemy siê,
jak znamienity dziejopis przedstawi³ obraz stosunków pomiêdzy regnum i sacerdotium w naszym kraju i jak widzia³ on miejsce Polski w Europie rodkowowschodniej na tle wielkiej relacji Koció³  wiat poza Kocio³em.
Rozwa¿ania nad D³ugoszem staj¹ siê te¿ dla siostry odskoczni¹ do porównawczych refleksji nad horyzontami historiografii M³odszej Europy w redniowieczu i w pocz¹tkach ery nowo¿ytnej, horyzontami okrelanymi przez
grê tendencji uniwersalistycznych i partykularnych10. Równoczenie Profesor Borkowska odkrywa w ogromie zgromadzonego przez kronikarza materia³u ró¿norodne tematy szczegó³owe. I choæ preferuje sprawy kocielne, to
zg³êbia te¿ fascynuj¹ce wszystkich badaczy dzie³ D³ugosza tajniki jego kwerendy ród³owej i warsztatu historiograficznego.
Przy tematyce jagielloñskiej mniej interesowa³y Siostrê Profesor kwestie
wielkiej polityki, bardziej za zagadnienia formacji umys³owej i duchowej,
rodowiska kulturalnego i ¿ycia codziennego dynastów. Przy takim podejciu badawczym Autorka k³ad³a niejednokrotnie akcent na niepowtarzalne,
osobiste cechy bohaterów i bohaterek narracji historiograficznej. Zafascynowa³a Siostrê Urszulê przede wszystkim religijnoæ Jagiellonów, fenomen
o nieoczekiwanej intensywnoci i g³êbi, rzutuj¹cy w sposób istotny na obraz
postaw i zachowañ cz³onków rodu dynastycznego. Odkrywcze w obrêbie
powy¿szej problematyki jej rozliczne prace, przybieraj¹ce zazwyczaj postaæ
niedu¿ych rozpraw czy studiów (wyj¹tkiem wspomniana pozycja o modlitewnikach królewskich), tworz¹ pewn¹ mocno zarysowan¹ ca³oæ, która
winna koniecznie znaleæ swoj¹ formê ksi¹¿kow¹.
Siostra Profesor Borkowska podda³a rozbiorowi rozleg³y wachlarz zagadnieñ, jakie stawia przez historykiem religijnoæ dynastii Jagiellonów. Na
jednym biegunie badañ Siostry spotykamy studia nad wielkimi rytua³ami
10
Odnotujmy, ¿e gdy zorganizowa³a w Lublinie miêdzynarodowe seminarium Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy rodkowo-Wschodniej. redniowiecze  pocz¹tki
czasów nowo¿ytnych (materia³y wydane w 1996 r.), to podstawowym referatem spotkania
by³ w³anie tekst Siostry Uniwersalizm i regionalizm w Rocznikach Jana D³ugosza.
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wplatanymi cyklicznie w ¿ycie dynastii, takimi jak ceremonie zwi¹zane
z chrztami, zawieraniem ma³¿eñstw, koronacjami i pogrzebami. Mowa o zjawiskach niedaj¹cych zasadniczo wgl¹du w pobo¿noæ okrelonych osób.
Droga wiod³a st¹d jednak ku studiom nad zachowaniami, w obrêbie których, przy niekwestionowanej sk¹din¹d obecnoci wymogów stawianych
ka¿demu monarsze, odczytaæ ju¿ mo¿na  niekiedy doæ wyranie  indywidualne postawy religijne dynastów oraz przejawy osobistych oddzia³ywañ
kszta³tuj¹cych religijnoæ rodu. Chodzi o badania Siostry Profesor nad fundacjami kocielnymi Jagiellonów, nad ich dobroczynnoci¹, pielgrzymkami,
praktykami sakramentalnymi, doborem spowiedników i kapelanów, specjalnymi dewocjami, u¿ywanymi modlitewnikami itd. Wyj¹tkowym zainteresowaniem siostry cieszy³y siê powi¹zania dynastii z Jasn¹ Gór¹  opieka monarchów nad sanktuarium oraz ich czeæ dla cudownego obrazu (tematyk¹
kultu jasnogórskiego bêdzie zajmowa³a siê tak¿e w okresie pojagielloñskim).
W aspekcie warsztatowym podziwiaæ nale¿y odkrywcze wykorzystanie dla
potrzeb wzmiankowanej problematyki tak przyziemnych róde³, jak rachunki królewskie. Przy temacie pobo¿noci Jagiellonów wydoby³a Siostra
problematykê ich formacji religijnej, zarówno nabytej przez wychowanie na
królewskim dworze w Polsce, jak i przyniesionej z zewn¹trz, co dotyczy³o
zw³aszcza ¿on i matek dynastów. Wkraczamy tu wraz z Uczon¹ w szersz¹
problematykê wp³ywów duchowych i kulturalnych, które oddzia³ywa³y na
rodzinê dynastyczn¹, rodowisko jej wspó³pracowników wieckich i duchownych, dwór królewski, krêgi objête mecenatem w³adców. W publikacjach
Siostry Borkowskiej sprawy powy¿sze pojawia³y siê ju¿ przy zajmowaniu siê
kwesti¹ ceremonia³u kszta³tuj¹cego ró¿ne zachowania w³adców, a mianowicie tam, gdzie sacrum s¹siadowa³o z profanum, które niekiedy dominowa³o
(na przyk³ad podczas ceremonialnych wjazdów monarszych). Odt¹d na prawie ka¿dym polu jej obserwacji dotycz¹cych Jagiellonów problemy ¿ycia religijnego zazêbiaj¹ siê z problemami wieckich nurtów kultury dworskiej.
W kr¹g zainteresowañ badaczki wkracza, si³¹ rzeczy, stare, lecz wci¹¿ niewyczerpane zagadnienie relacji pomiêdzy kontaktami miêdzynarodowymi i mecenatem rodu Jagiellonów a recepcj¹ w Polsce i na Litwie renesansowego
humanizmu. Siostra Borkowska ledz¹c ró¿ne wiadectwa obecnoci Jagiellonów w kraju, podejmuje miêdzy innymi badania nad rezydencjami królewskimi, za przygl¹daj¹c siê ¿yciu codziennemu dynastów, porusza nawet taki
temat, jak tajniki dworskiej kuchni.
Zagadnienia formacji intelektualnej, zaanga¿owania religijnego, typów
osobowoci wystêpuj¹cych w dynastii Jagiellonów musia³y zyskaæ, rzecz prosta, odniesienie do zagadnieñ relacji rodzinnych z innymi rodami panuj¹cymi.
Owa problematyka wydaje siê bliska Siostrze ze wzglêdu na jej generalnie
du¿e zainteresowanie kobietami z omawianej rodziny monarszej. Zajmuje
siê zatem rol¹ ¿on i matek królów polskich oraz wchodzi bli¿ej w tematykê
Jagiellonek polubiaj¹cych obcych i wyje¿d¿aj¹cych za granicê  ich losów,
zwi¹zków ze star¹ ojczyzn¹ i dzia³alnoci w nowej. Dla badawczych pers 16 
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pektyw Siostry zarysowuje siê w tym miejscu szersza tematyka  obraz przedstawicieli dynastii na innych tronach ni¿ polski i litewski. Odnonie do drugiej po³owy XV w., kiedy to potomkowie Kazimierza Jagielloñczyka obejmowaæ bêd¹ trony monarsze poza Polsk¹ i Litw¹, pojawi siê zatem w pracach Uczonej problem kultury dworów jagielloñskich w Czechach i na
Wêgrzech.
W zwi¹zku z powy¿szym warto zwróciæ uwagê na pewien kierunek zainteresowañ Siostry, warunkowany miêdzy innymi jej kontaktami naukowo-dydaktycznymi. Chodzi o historiê redniowieczn¹ i wczesnonowo¿ytn¹ Wêgier. Dowartociowanie jej w dziejach stosunków ³¹cz¹cych cz³ony regionu
rodkowoeuropejskiego oraz w dziejach kocielnych owego regionu, traktowanego jako pewna ca³oæ, znalaz³o odbicie równie¿ w pracach Siostry powiêconych wiekom wczeniejszym11. Nie straci³ przy tym na znaczeniu w jej
badaniach trzeci wa¿ny cz³on regionu, a zarazem i obszaru dynastycznego
w³adztwa Jagiellonów  Czechy. Waga sprawy czeskiej zarysowa³a siê w jej
studiach nad D³ugoszem, gdzie miêdzy innymi musia³a siê pojawiæ postaæ
g³ównego protektora kronikarza  biskupa Zbigniewa Olenickiego, który
odegra³ czo³ow¹ rol¹ w u³o¿eniu stosunków tak polsko-wêgierskich, jak i polsko-czeskich (problem husycki12).
Scharakteryzowany program badañ nad rodem dynastycznym Jagiellonów poszerzy³ niezmiernie kwerendê ród³ow¹ i wzbogaci³ warsztat naukowy Siostry. We wspomnianej dziedzinie badañ na szczególn¹ uwagê zas³uguje przeprowadzona przez ni¹ wielka kwerenda biblioteczna, zw³aszcza
w zakresie rêkopisów, inkunabu³ów i starodruków. Siostra Profesor Urszula Borkowska wykorzysta³a tutaj biblioteki: Watykanu, W³och, Anglii (oprócz
bibliotek uniwersytetów w Oksfordzie, Cambridge i Yorku tak¿e zbiory
British Museum Library w Londynie), Belgii, Francji i Niemiec. Oczywicie,
kwerenda objê³a w pierwszej kolejnoci zbiory dotycz¹ce krajów jagielloñskich.
Ponadto w twórczoci Siostry mo¿na by wyodrêbniæ pewne mniejsze linie tematyczne. O niektórych by³a mowa wczeniej. Zaznaczmy, i¿ przez
ca³y czas opracowywa³a ona kwestie z historii kultów, obejmuj¹ce na przyk³ad w sferze hagiografii pimiennictwo od prze³omu X i XI w. do schy³ku
I Rzeczypospolitej13. Odrêbn¹ pozycjê w dorobku Siostry stanowi wydanie
11
Dla wspomnianej kwestii wêgierskiej zob. przyk³adowo artyku³ Siostry Innocent III and
the Countries of the New Christianity Poland and Hungary, w: Innocenzo III  Urbs et
Orbis. Atti del Congresso Internazionale, Roma 9-15 settembre 1998, cur. A. Sommerlechner,
vol. 2, Roma 2003, s. 1169-1191.
12
Zagadnienia tego dotyczy³a pierwsza napisana pod kierunkiem Siostry rozprawa doktorska  P. Kras, Husyci w piêtnastowiecznej Polsce, Lublin 1998 (doktorat obroniony w 1997 r.).
Oczywicie, problematyka czeska by³a stale obecna w pracach Siostry dotycz¹cych postaci
i kultu w. Wojciecha.
13
Zwróæmy tu przyk³adowo uwagê na pracê Siostry Hagiografia polska (wiek XVI-XVIII),
w: Dzieje teologii katolickiej, red. M. Rechowicz, t. 2: Od Odrodzenia do Owiecenia, cz. 1:
Teologia humanistyczna, Lublin 1975, s. 471-503.
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i opracowanie pism za³o¿ycielki zakonu urszulanek  w. Anieli Merici. Przeszukuj¹c wykaz interesuj¹cych nas publikacji, natrafiamy miêdzy innymi na
pozycjê o Anglii w czasach w. Anzelma14.
Odnotowaæ wypada te¿ obszern¹ listê hase³ z ró¿nych ga³êzi historii opracowywanych przez Siostrê Borkowsk¹ od pocz¹tku jej pracy na KUL dla
Encyklopedii Katolickiej. Siostra Profesor pozostaje te¿ od d³u¿szego czasu
kierownikiem polskiego zespo³u redakcyjnego wspó³pracuj¹cego z licz¹cymi
siê w wiecie wydawnictwami francuskojêzycznymi  z czasopismem Révue
dHistoire Ecclésiastique i z wydawnictwem encyklopedycznym Dictionnaire
dhistoire et de géographie ecclésiastiques. Rezultatem tej dzia³alnoci jest
pojawiania siê w Révue informacji o interesuj¹cych pozycjach polskiej historiografii (recenzje i notki), w Dictionnaire za hase³ powiêconych dziejom
polskiego Kocio³a i chrzecijañstwa w Polsce.
***
W dziedzinie miêdzyuczelnianych kontaktów naukowych i organizacji nauki
Siostra Profesor Urszula Borkowska po³o¿y³a zas³ugi nie do przecenienia.
Osi¹gniêcia powy¿sze ³¹cz¹ siê ze znakomitym opanowaniem przez Siostrê
jêzyków obcych, ale równie¿ z ³atwoci¹ nawi¹zywania przez ni¹ kontaktów
w ró¿nych rodowiskach, z cechuj¹c¹ j¹ pasj¹ poznawania ludzi, krajów,
kultur. Podró¿e Siostry po Europie i Ameryce oraz jej pobyt w wielu krajach
obros³y wrêcz legend¹. Zapewne g³ównymi ich przyczynami pozostawa³y
w³asna praca naukowa, potrzeby historycznego orodka lubelskiego oraz zapotrzebowanie ze strony instytucji zagranicznych (chodzi zw³aszcza o wyk³ady Siostry, niekiedy  o czym ju¿ wspomniano  o charakterze ci¹g³ych
zajêæ uniwersyteckich). St¹d zrozumia³a obecnoæ Siostry w znacz¹cych centrach naukowych.
W grê wchodzi³y równie¿ wyjazdy w sprawach zakonnych. Zdaje siê
jednak nie ulegaæ w¹tpliwoci pewne otwarcie Siostry tak¿e na wyzwania
turystyczne. Rzecz ma zapewne wymiar duchowy, o którym trudno co orzec.
Czytelny jest okrelony wymiar humanistyczny pasji Siostry, z akcentem po³o¿onym na odbiór dzie³ sztuki (o czym jeszcze ni¿ej).
Siostra Profesor Urszula Borkowska uczestniczy³a aktywnie w wielu miêdzynarodowych przedsiêwziêciach i imprezach naukowych. W ramach prac
Commission Internationale dHistoire Ecclésiastique Comparée bra³a udzia³
w kongresach zwo³ywanych w Oksfordzie (1976), Warszawie (1979), Durham (1981), Strasburgu (1983), Lublinie (1996). Pe³ni³a funkcjê sekretarza
generalnego Kongresu CIHEC przy realizacji projektu Between the East and
the West. Christianity of East Central Europe, który mia³ miejsce w Lublinie we wrzeniu 1996 r.
14
A. Merici, Pisma: regu³a, rady, testament, t³., oprac. i wstêp U. Borkowska, Lublin
1992; U. Borkowska, Anglia w czasach Anzelma (England in the Times of St. Anselm), w: Saint
Anselm. Bishop and Thinker. Papers Read at a Conference Held in the Catholic University of
Lublin on 24-26 September 1996, red. R. Majeran, E.I. Zieliñski, Lublin 1999, s. 61-85.
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Zaznaczy³a sw¹ obecnoæ w sympozjach polsko-w³oskich w Wenecji
(1977), Rzymie (19821) i Gazzadzie (1984) oraz w sesjach organizowanych
przez British Ecclesiastical History Society w Salisbury (1980), Cardiff (1983),
Dublinie (1987), Nottingham (1994), Norwich (1995) i Liverpoolu (2004).
W 2000 r. by³a cz³onkiem polskiej delegacji na Kongresie Miêdzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH) w Oslo.
Siostra Profesor otrzyma³a kilka presti¿owych stypendiów i grantów badawczych, miêdzy innymi z Komisji Europejskiej (1993) i Institute for Advanced Study z Princeton (2001). Dwukrotnie korzysta³a ze stypendiów DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst), które pozwoli³y jej zapoznaæ siê
z bogatym archiwum, jakie pozosta³o po Zofii Jagiellonce w Wolfenbüttel
oraz Hanowerze.
W 1994 r. zorganizowa³a w Lublinie miêdzynarodowe seminarium
pt. Uniwersalizm i regionalizm w historiografii Europy rodkowo-Wschodniej w redniowieczu i czasach nowo¿ytnych. Wyst¹pi³a równie¿  we wspó³pracy z Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Lipsk)  jako organizatorka miêdzynarodowej konferencji
pt. The Culture of the Jagiellonian and the Related Courts; konferencja
ta odby³a siê tak¿e w Lublinie we wrzeniu 2002 r. Wczeniej uczestniczy³a
w dwóch konferencjach  w Norymberdze (1999) i Kutnej Horze (2000) 
podejmuj¹cych problematykê znaczenia Jagiellonów dla kultury europejskiej.
Siostra sprawowa³a funkcjê sekretarza, a od 2003 r. wiceprzewodnicz¹cej Polskiej Komisji wchodz¹cej w sk³ad Commission Internationale dHistoire Ecclésiastique Comparée. Powo³ywana by³a na cz³onka wielu towarzystw naukowych. Mo¿na odnotowaæ jej cz³onkostwo w takich organizacjach, jak: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Geografii Historycznej KUL,
Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, Komisja Historii Kultur Komitetu
Nauk Historycznych PAN, Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, British Ecclesiastical History Society, Association Centre Européen de Recherches sur les Congrégations Religieuses et Ordres Monastiques.
***
Fenomen Siostry Profesor jako nauczyciela akademickiego pojawia³ siê ju¿
w chwili, gdy studenci, w liczbie wcale niema³ej, podejmowali decyzjê uczêszczania na jej seminarium. Decyzja taka nosi³a znamiona odpowiedzi na ostre
wyzwanie intelektualne i charakterologiczne. Wiadomo by³o, ¿e wspomniane seminarium wymaga wyj¹tkowego wk³adu pracy, pracy podporz¹dkowanej dyscyplinie warsztatu, którego bazê stanowi miêdzy innymi opanowanie
³aciny jako podstawowego jêzyka róde³ oraz znajomoæ literatury w jêzykach obcych. Wymogi wzrasta³y, oczywicie, w ramach seminarium doktoranckiego, przy czym nale¿y podkreliæ, i¿ ju¿ udzia³ w magisterskim (niekiedy nawet w prowadzonych przez Siostrê æwiczeniach i proseminariach) ozna 19 
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cza³ podjêcie intensywnego wysi³ku badawczego i ukierunkowanie na osi¹gniêcia o autentycznej randze naukowej.
M³odzi ludzie podejmuj¹cy sygnalizowan¹ decyzjê wiedzieli zatem, ¿e
przejd¹ tward¹ szko³ê. Zdawali sobie sprawê, ¿e bêd¹ zobowi¹zani po³¹czyæ
wymóg poszukiwania w przesz³oci spraw naprawdê wa¿nych i ciekawych
z wymogiem kszta³towania i szlifowania rzetelnego warsztatu historycznego, zw³aszcza w aspekcie ród³oznawczym, ¿e przyswoiæ sobie musz¹ rozleg³¹ wiedzê humanistyczn¹ (tematy prac wymaga³y nieraz wejcia w historiê
nauki, literatury, sztuki itd.), podejmuj¹c jednoczenie wysi³ek ¿mudnych
kwerend materia³owych, precyzyjnych analiz ród³owych i konstruowania
przejrzystego tekstu rozprawy. Wiedzieli jednak i to, ¿e spotkaj¹ Profesor,
która zainteresuje siê bli¿ej ka¿dym uczestnikiem zespo³u seminaryjnego, obejmuj¹c czêsto owym zainteresowaniem problemy ¿yciowe studentów, Profesor, która poka¿e jasno perspektywy i mo¿liwoci podejmowanych tematów
i bêdzie czuwaæ nad prac¹ na wszystkich etapach jej powstawania. Bêd¹ mogli
równie¿ liczyæ na wsparcie ze strony ukszta³towanego pod skrzyd³ami Siostry
zespo³u pasjonatów  na owocne dyskusje z kolegami-studentami i z pracownikami katedry.
Tematy prac seminaryjnych, magisterskich, a nastêpnie równie¿ doktorskich, formowa³y siê na ogó³ w krêgu problematyki badañ w³asnych Siostry.
Wystêpuje tu zatem wiat Jana D³ugosza, przy którego eksploracji na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zagadnienia ród³oznawcze. Dalej idzie wiat Jagiellonów. W jego obrêbie pojawia siê szereg preferowanych przez Siostrê obszarów tematycznych  Jagiellonki, wykszta³cenie monarchów, kultura dworska itd., ale rysuje siê tak¿e ewentualnoæ innych ciekawych podró¿y po
Polsce i krajach ociennych w XV-XVI w.
Wiele tematów prac pojawiaj¹cych siê na seminarium Siostry ³¹czy³o siê
z rozbiorem klasycznych dzie³ historiografii redniowiecznej, tak powszechnej (Orderyk Vitalis, Thietmar, Kosmas, Nestor), jak i utworów polskich
(Gall Anonim, Wincenty Kad³ubek, Janko z Czarnkowa). Spotykamy te¿ tematy o hale wywo³awczym kr¹g ludzi i spraw w. Wojciecha, z dziejów
zakonów, nauk pomocniczych historii oraz inne, czasem  jak to siê zdarza
na prawie ka¿dym seminarium  odbiegaj¹ce od problematyki dominuj¹cej
w zespole prac.
W serii rozpraw magisterskich powsta³ych na seminarium Siostry Profesor Urszuli Borkowskiej uderza wysoki procent prac reprezentuj¹cych znacz¹ce lub wybitne rezultaty badawcze i wietny warsztat historyczny. wiadectwem tego pozostaje miêdzy innymi przyznanie wielu z nich presti¿owej
Nagrody im. Prof. Stanis³awa Herbsta. Partie rozpraw magisterskich z omawianego seminarium by³y publikowane w ró¿nych wydawnictwach naukowych lub stanowi³y podstawê publikacji na zmodyfikowany temat. Wiele
takich tekstów kwalifikuje siê nadal do druku. Dotyczy to równie¿ ca³ych
bloków tematycznych, a zw³aszcza powiêconego Janowi D³ugoszowi i jego
dzie³u. lad niektórych prac podjêtych i ukoñczonych na zajêciach Siostry
 20 
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odnaleæ mo¿na w sytuacjach doæ nieoczekiwanych. Gdy na przyk³ad stykamy siê z ksi¹¿kami Anny Brzeziñskiej, wziêtej autorki powieci z gatunku
fantasy, warto wiedzieæ, i¿ zamknê³a ona swe studia historyczne na KUL
znakomit¹ rozpraw¹ magistersk¹ napisan¹ w³anie na seminarium Siostry
Borkowskiej15, a traktuj¹c¹ o magii na dworze Jagiellonów.
Dzie³o nauczycielskie Siostry zwieñczy³y oczywicie doktoraty i druk rozpraw doktorskich jej uczniów. W bliskiej przysz³oci rysuj¹ siê te¿ habilitacje
jej uczniów. Nie zapominajmy przy tym, i¿ seminarium doktoranckie wyrasta³o tu organicznie i wyrasta nadal z magisterskiego i ¿e pierwsze publikacje
uczniów Siostry, którzy podjêli karierê naukow¹, wi¹za³y siê w³anie z tematami prac magisterskich. Warto dodaæ, i¿ Siostra Profesor dok³ada³a wszelkich starañ, aby dobrze zapowiadaj¹cym siê studentom, nastêpnie za uczniom
zatrudnionym w katedrze, pomóc w uzyskaniu stypendiów na uczelniach
zagranicznych, zapewniæ mo¿liwoæ prowadzenia zagranicznej kwerendy,
kontakty naukowe i udzia³ w znacz¹cych imprezach.
Sk¹din¹d w szerszych ramach ¿ycia Instytutu i uniwersytetu poznawalimy Siostrê Profesor Urszulê Borkowska w³anie jako gor¹c¹ orêdowniczkê
interesów studentów i m³odszych pracowników naukowych. We wszystkich
wspomnianych rolach mia³a w koñcu stan¹æ wobec tak trudnych dla niej,
jak i dla kolegów z jej generacji, problemów ³¹cz¹cych siê z aktualn¹ reform¹
studiów uniwersyteckich.
***
Wród przyjació³ Siostry Profesor znana jest jej pasja podró¿owania i poznawania nowych krain i kultur. Zapa³ podró¿niczy idzie tu w parze z pragnieniem obcowania z przesz³oci¹ w pozostawionych zabytkach. W 1993 r. Siostra Profesor mia³a mo¿liwoæ spe³nienia jednego ze swoich marzeñ cile
zwi¹zanych z jej zainteresowaniami kultur¹ staro¿ytn¹. Dokonuj¹c wraz grup¹
swoich studentów objazdu po³udniowych W³och, zwiedzi³a Paestum, Pompeje, Herkulanum, Eleê, a tak¿e szereg miejscowoci po³o¿onych wzd³u¿
wybrze¿a amalfijskiego, gdzie zachowa³y siê unikalne arcydzie³a redniowiecznej sztuki komasków. W 1997 r. dane by³o Siostrze urzeczywistniæ inne marzenie. Na zaproszenie swojej uczennicy, Bogus³awy Sakowicz, odby³a podró¿ do Meksyku, pod¹¿aj¹c ladami cywilizacji Majów i Azteków.
Od momentu podjêcia studiów anglistycznych Siostra Profesor pozostaje mi³onikiem cywilizacji Wysp Brytyjskich. Wielokrotne pobyty po drugiej
stronie Kana³u La Manche pozwoli³y jej dobrze poznaæ dziedzictwo kulturowe tego regionu oraz posi¹æ wszechstronn¹ znajomoæ dziejów Anglii i Irlandii. Zaowocowa³y tak¿e nawi¹zaniem wielu cennych kontaktów, wród
których szczególne miejsce zajmuje d³ugoletnia przyjañ z Brend¹ Bolton.
***
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W 1996 r. autorka otrzyma³a za ni¹ Nagrodê im. Prof. Stanis³awa Herbsta.
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Ka¿demu, kto mia³ okazjê poznaæ osobicie Siostrê Profesor Urszulê Borkowsk¹, dane by³o dowiadczyæ jej otwartoci w nawi¹zywaniu kontaktów
i ¿yczliwoci w dzieleniu siê swoj¹ wiedz¹. Liczba autorów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego i nades³ali swoje teksty, jest
najlepszym wiadectwem ogromnego szacunku, jakim cieszy siê nasza Jubilatka w rodowiskach naukowych zarówno polskich, jak i europejskich.

