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VII WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 
BIBLISTÓW POLSKICH.
48. SYMPOZJUM BIBLISTÓW POLSKICH
Tarnów, 7–9 września 2010 r.

W dniach 7–9 września 2010 r. odbyło się w Tarnowie kolejne, 48. Sym-
pozjum Biblistów Polskich, poprzedzone VII Walnym Zebraniem Członków 
SBP. Miejscem sympozjum było Tarnowskie Wyższe Seminarium Duchowne 
– gmach obszerny, rozbudowany, z piękną kaplicą, nowocześnie nagłośnioną 
i zradiofonizowaną aulą, pokoje kleryckie zasadniczo pojedyncze, duża sala ja-
dalna. I do tego, sympatyczna, życzliwa usługa (i obsługa) przełożonych semina-
rium, kleryków i personelu świeckiego.

Na sympozjum przyjechało ponad 150 członków (na 262). 
7 września, po kolacji, odbyło się Walne Zebranie Członków SBP. Zgodnie 

z jego programem Prezes SBP, ks. prof. Waldemar Chrostowski, przedstawił 
sprawozdanie z pracy Zarządu SBP za rok 2009/2010, następnie jeden z człon-
ków Zarządu odczytał sprawozdanie fi nansowe za ten sam okres, przygotowane 
przez nieobecnego skarbnika Zarządu, Adama Sikorę OFM. Zebrani członko-
wie SBP, w oparciu o Regulamin SBP, poprzez głosowanie, wyrazili zgodę na 
przyjęcie do Stowarzyszenia Biblistów Polskich jako członków stowarzyszonych 
trzech biblistów innych wyznań. 

Pierwszy dzień obrad biblistów rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, który też wygłosił okolicznościo-
we kazanie.

Obrady sympozjum odbywały się tego dnia przed i po południu, prze-
rywane czasem wolnym „na kawę”. W I sesji przedstawiono dwa referaty: 
ks. prof. Romana Bartnickiego, Czy już nadeszła IV faza naukowych poszukiwań 
Jezusa historycznego? oraz ks. dr. Mirosława Wróbla, Ukrzyżowany Mesjasz – od 
tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI wieku.

Podczas II sesji referat wygłosił dr Piotr Gryziec OFMConv., „Jesteśmy dzieć-
mi Bożymi” (Rz 8, 16). Czy przybranymi?, a komunikat ks. dr Piotr Łabuda, Specyfi ka 
Łk 23,  43 w Łukaszowym opisie męki Jezusa.

Po krótkiej dyskusji nad przedstawionymi opracowaniami odbyła się pro-
mocja Ksiąg Pamiątkowych, przygotowanych przez biblistów. Księgi otrzymali: 
ks. prof. Jan Załęski dla uczczenia 70. rocznicy urodzin i ks. Antoni Tronina dla 
uczczenia 65. rocznicy urodzin. Następnie zgromadzeni wysłuchali komunika-
tów wydawniczych.

Sesje przedpołudniowe zakończyła wspólna fotografi a. Na czas przerwy po-
obiedniej zaproponowano chętnym zwiedzanie katedry tarnowskiej.

Sesja III obejmowała dwa referaty: ks. prof. Tadeusza Brzegowego, Ewange-
lia w Apokalipsie Izajasza (Iz 24–27) i ks. dr. Mariusza Szmajdzińskiego, Kompozycja 
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i zależności literackie w zbiorze XII Proroków. Po referatach miała miejsce wymiana 
zdań i dyskusja.

Kolacja tego dnia połączona była z sympatycznym spotkaniem towarzyskim.
Drugi dzień Sympozjum SBP rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, której 

przewodniczył ordynariusz diecezji, abp Wiktor Skworc. Ksiądz biskup wygłosił 
słowo Boże do zebranych biblistów, kreśląc ich zadania w Kościele.

Sesja IV składała się z referatu p. prof. Michała Wojciechowskiego, Małżeń-
stwo jako własność wzajemna i dwóch komunikatów: lic. Natanaeli Zwijacz OSU, 
Problematyka ludu Bożego w Księdze Liczb, oraz ks. dr. hab. Zdzisława Żywicy, Funk-
cja retoryczna eulogii w procesie pojednania Pawła z Kościołem korynckim.

Na sesję V złożyły się dwa referaty: ks. dr. Stanisława Wronki, Dwa czy trzy 
przykazania miłości? (Mt 22, 34-40 i par.) i ks. dr. hab. Jana Klinkowskiego, Analiza 
dramatyczna Ewangelii według św. Jana – interpretacja i proklamacja orędzia Jezusa. 

Dyskusja skoncentrowała się wokół referatu ks. Klinkowskiego. Polemizo-
wać z przedłożeniem p. prof Michała Wojciechowskiego nie można było, ponie-
waż Profesor musiał wyjechać wcześniej z Tarnowa. Pozytywnie przyjęty został 
komunikat lic. Natanaeli Zwijacz OSU, będący pierwszym jej wystąpieniem na 
sympozjum.

Kolejne Sympozjum SBT wyznaczone zostało na wrzesień 2011 r. w Kato-
wicach.

Podziękowania, obiad i pożegnania zakończyły 48. Sympozjum Biblistów 
Polskich w Tarnowie. 

Ewa J. Jezierska OSU


