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VI Walne Zebranie Biblistów Polskich
XLVII Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich
(Olsztyn, 22-24 IX 2009)
Dwudziestego drugiego września br. w Wyższym Seminarium Duchownym
w Olsztynie odbyło się szóste Walne Zebranie Biblistów Polskich. Po otwarciu zebrania
przez prezesa SBP, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, zgromadzeni bibliści wspomnieli zmarłych w 2009 roku członków SBP: śp. ks. prof. Juliana Warzechę z UKSW
i śp. ks. prof. Stanisława Pisarka z UŚl. Następnie przystąpiono do realizacji celu walnego zebrania, jakim była akceptacja przedstawionego przez prezesa SBP, ks. prof.
W. Chrostowskiego, sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Biblistów Polskich
w roku 2008/2009 oraz sprawozdania finansowego za miniony rok, przyjęcie nowych
członków do SBP, a także przyznanie w głosowaniu tajnym (97 głosujących) honorowego członkostwa SBP ks. doc. dr. hab. Jerzemu Chmielowi. Czas walnego zebrania
wypełniły dyskusje nad sprawozdaniami przedstawionym przez prezesa SBP, nad kierunkami prac SBP i nad przygotowaniami do jubileuszu pięćdziesięciolecia stowarzyszenia (przypadającego w 2012 roku).
Nazajutrz, 23 września, obrady XLVII Sympozjum Biblistów Polskich poprzedziła
koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej Msza św. pod przewodnictwem abp. Edmunda
Piszcza, który także wygłosił homilię, opierając ją na odczytanym tekście słowa Bożego.
Pierwsze dwa wykłady wygłoszone w ramach pierwszej sesji związane były z trwającym Rokiem Kapłańskim: ks. dr hab. Dariusz Dziadosz przedstawił temat: Urząd
kapłański do powstania monarchii, wskazując na stopniowe formowanie się tego urzędu
od sprawowania czynności ofiarniczych przez seniora rodu aż do formalnego utworzenia funkcji kapłana; ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM omówił na podstawie NT
temat: Wybraństwo jako kategoria zbawcza według Rz 9.
Podczas drugiej sesji zebrani wysłuchali referatu ks. prof. dr. hab. Antoniego Troniny: Księga Hioba – spór o istotę teologii. Zdaniem prelegenta kluczem do zrozumienia
przedstawionego w Biblii Bożego działania względem człowieka jest wolność Boga.
Komunikat dr Barbary Strzałkowskiej Dwa oblicza żony Hioba – Biblia hebrajska
i Biblia grecka porównywał zwarty, krótki tekst Hi 2,9 z jego rozwiniętym tłumaczeniem greckim, wskazując, że jest on rodzajem parafrazy tekstu hebrajskiego. Prelegentka dodała, że apokryf aleksandryjski jeszcze bardziej niż tekst grecki rozwija werset
Hi 2,9, dodając wątek troski żony Hioba o męża.
Sesja trzecia objęła dwa referaty: 1) ks. prof. dr. hab. Henryka Witczyka, który
w opracowaniu: Moralność objawiona – źródła i wezwania omówił dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność. Prelegent wymienił także wezwania, jakie
wynikają z omówionego dokumentu. 2) Prof. dr hab. Michał Wojciechowski przedsta-
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wił temat: Etyka Księgi Judyty. Problem nieetycznego postępowania Judyty podsumował o. Jan Bernard Bocian, przypominając, że w okresie wojny agent danego państwa
często postępuje niezgodnie z etyką i nie uważa się tego za złe czy karygodne.
Podczas sesji czwartej ks. dr hab. Artur Malina powrócił do dokumentu PKB Biblia
a moralność i rozważał Możliwości i ograniczenia podejścia kanonicznego do tekstów
biblijnych w dokumencie PKB „Biblia a moralność”. Następnie dr Marcin Majewski
w swoim komunikacie: Biblistyka w Internecie. Projekt www.orygenes.org.blogspot.com
na tle biblijnych zasobów internetowych zaprezentował zasoby bibliograficzne tego projektu.
Piąta sesja sympozjum zawierała referat ks. dr. hab. Zdzisława Żywicy, będący szeroką analizą tekstu Mt 24,1-41: „Ocalany” Kościół w Izraelu znakiem paruzji Jezusa i
wypełnienia się wieków oraz komunikaty: dr. Wojciecha Koska: Jezus jako Anathema (1
Kor 12,3) w świetle „Didache” 16,5 w tłumaczeniu Anny Świderkówny i ks. dr. Cezarego Korca: Jaka egzegeza patrystyczna? Przypadek: reguła wiary.
Zapowiedź następnego sympozjum w 2010 roku (w Katowicach) zakończyła XLVII
Sympozjum Biblistów Polskich w Olsztynie. W sympozjum brali udział także stowarzyszeni w SBP bibliści innych wyznań religijnych (SBP liczy ponad 250 członków zwyczajnych). Sympozjum towarzyszyły stoiska polskich wydawnictw biblijnych. Uczestnicy
mieli także możliwość zwiedzenia katedry olsztyńskiej i części Starego Miasta.
s. Ewa J. Jezierska OSU

Magazyn tekstów do publikacji naukowych
Od lat opracowuję teksty źródłowe, aby można było szybko znaleźć materiał do publikacji naukowych. Tutaj w skrócie przedstawiam system mojej pracy, licząc, że znajdę
współpracowników i naśladowców.
I.

Magazyn nr 1: Mieści się w nim tekst opracowany w sposób tradycyjny oraz teksty
różnych dokumentów.

II. Magazyn nr 2 tworzony jest w następujący sposób:
1. Teksty z magazynu nr 1 dzielone są na części po kilka linijek i opatrywane informacjami dotyczącymi publikacji, z których tekst pochodzi.
2. Obróbka tekstu: fiszka, która ma być poddana obróbce przeniesiona zostaje
do specjalnie na to przeznaczonego, pustego pliku.
a) Postawienie umownego znaczka na początku fiszki, np. krzyżyka. Po nim dana
jest spacja oddzielająca znaczek od tekstu fiszki.
b) Kopiowanie tekstu w odpowiedniej ilości
c) Opatrywanie tekstów tytułami. Na początku każdego tekstu, po znaczku
a przed właściwym tekstem trzeba napisać zdanie lub równoważnik zdania, lub
przynajmniej jedno słowo. Tytuły rozpoczynają się od poszczególnych słów
wyjętych z tekstu, po kolei. Każde z tych słów służy do sporządzenia kolejnego tytułu. Pierwsze słowo musi być rzeczownikiem w mianowniku. Dlatego
przymiotniki, czasowniki i inne części mowy są zamieniane odpowiednio
na rzeczownik, np. latał – latanie, smutny – smutek, chodząc – chodzenie itp.
Jest to kwestia umowna, powinna być po prostu konsekwencja w zamienianiu.

