
W dniu 14 stycznia 2017 roku zmarł Profesor Krzysztof Maurin, wybitny matematyk, myśliciel 
i mędrzec na miarę XXI wieku, humanista o mistycznym umyśle, nauczyciel, który zostawił po 

sobie niezwykły dorobek naukowy i wielu uczniów rozsianych po całym świecie, wielki przyjaciel re-
dakcji „ALBO albo”, honorowy przewodniczący jej Rady Naukowej. Wieść o tym dotknęła nas bardzo 
i głęboko i rozbudziła tęsknotę za Nim – Człowiekiem, który Myślał Duszą… 

Spotkanie Profesora i lata współpracy z Nim, w tym organizowanie Forum Inspiracji Jungowskich, 
było najcenniejszym wydarzeniem w 25-letniej historii „ALBO albo” – naszego interdyscyplinarnego 
pisma. Mądrość, intuicja i wielka dobroć Profesora, z którym dane nam było spotykać się oficjalnie i 
prywatnie, były naszą siłą przetrwania i tworzenia rzeczy ważnych w bezdusznym świecie. 

Ktokolwiek spotkał Profesora, nie może o Nim zapomnieć. Genialny umysł, który łączył współcze-
sność ze starożytnością, naukę z wiarą, dobroć z prawdą, wiedzę z mądrością. Wielkie serce, którym 
kochał nas jak dzieci oraz rozumiał i wspierał jak matka. 

O takim Profesorze, człowieku wnikającym w naturę wszechświata najsubtelniejszą intuicją, poru-
szającym najgłębsze warstwy rozumu i najdelikatniejsze struny duszy, muszą pamiętać uniwersytety, 
matematyka, fizyka, psychologia, nauka, sztuka, muzyka, uczniowie, humaniści, poeci, ludzie wiary. 
Naszym zadaniem jest uczcić Jego Obecność na tym świecie i rozpowszechniać Jego Dzieło, w którym 
znajdują się niezliczone iskry prawdy o kosmosie, życiu, człowieku i nieskończonej miłości. Naszym 
podziękowaniem, wyrazem wdzięczności za Jego życie z nami i serce dla nas będzie głęboka pamięć o 
Nim i wytrwała troska o to, czemu służył przez całe swoje piękne, twórcze, długie życie. 

Kochany Profesorze! Jesteś i będziesz wielkim śladem Nieskończoności w naszej duszy. I w tej 
Nieskończoności, w Tajemnicy, jest nasza nadzieja na prawdę, która wyzwala!  Byłeś i pozostaniesz 
Mistrzem, o którym będziemy mówić światu słowem i czynem do końca naszych dni. Będziemy dzię-
kować Stwórcy, że powołał na ziemię człowieka, który jest zdolny tak czarująco grać na strunach po-
znania i mieć kontakt z duszą swoją i Duszą Świata!  

Pożegnanie Profesora odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 11:00 w kościele 
ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy przy placu Małachowskiego 1 w Warszawie. 

Wszystkich, którzy znali Profesora, prosimy o chwilę medytacji i zatrzymania się w biegu, który 
nazywamy życiem. 
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