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45 Sympozjum Biblistów Polskich odbyło się w dniach 18-20 września 2007 roku, a zorgani
zowano je w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Samo miejsce, w którym przez trzy 
dni spotykali się ludzie pochylający się na co dzień nad Słowem Bożym nawiązuje do bogatej tra
dycji propagacyjnej Pisma św., bowiem to właśnie w Pelplinie przechowywany jest jeden z nielicz
nych zachowanych w świecie, jedyny w Polsce, „najbielszy z białych kruków” -  egzemplarz Biblii 
Gutenberga.

Wieczorem 18 września miało miejsce IV Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 
podczas którego przewodniczący SBP ks. prof, dr hab. Waldemar Chrostowski odniósł się do sytu
acji Stowarzyszenia, wspomniał jego zmarłych członków oraz nakreślił plany odnoszące się do 
przyszłości. Na szczególną uwagę zasługuje włączenie się Stowarzyszenia i jego członków w przy
bliżanie ducha i przesłania XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które 
odbędzie się od 5 do 26 października 2008 roku i będzie miało za temat przewodni S ło w o  B o ż e  

w  ż y c iu  i m is j i  K o ś c io ła .

Obecnie Stowarzyszenie Biblistów Polskich liczy 225 członków, w tym 32 -  z tytułem na
ukowym profesora, 34 -  ze stopniem doktora habilitowanego oraz 128 -  ze stopniem naukowym 
doktora. Zwyczajem lat poprzednich oddano do rąk uczestników Sympozjum kolejny -  IV tom 
Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich, w którym, oprócz aktualnego spisu 
członków SBP, znalazły się artykuły, sprawozdania oraz l i b e r  d e fu n c to ru m .

Podczas Walnego Zebrania SBP przyjęto wniosek Zarządu o nadanie członkowstwa honoro
wego SBP ks. arcybiskupowi prof. dr. hab. Henrykowi Muszyńskiemu oraz biskupowi prof. dr. hab. 
Bernardowi Szladze. Tego wieczoru wręczono też Nagrodę SBP za rok 2007, która została przyzna
na ks. prof. Januszowi Frankowskiemu za wybitne osiągnięcia na polu pracy naukowej.

W sympozjum, które rozpoczęło się 19 września uczestniczyło 165 osób reprezentujących 
różne ośrodki akademickie oraz wyższe seminaria duchowne. W obradach udział wzięło 3 bisku
pów: arcybiskup Henryk Muszyński -  metropolita gnieźnieński, biskup pelpliński Jan Bernard 
Szlaga, który tego dnia przewodniczył uroczystej liturgii Mszy św. oraz biskup toruński Andrzej 
Suski, a także rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof, dr hab. 
Ryszard Rumianek.

Na I sesji sympozjum wystąpiło dwóch prelegentów: ks. dr hab. Stefan Szymik przedstawił re
ferat zatytułowany: „Między przeszłością a przyszłością. Metoda historyczno-krytyczna w bada
niach biblijnych u progu XXI wieku”, natomiast ks. prof, dr hab. Henryk Witczyk zatytułował swo
je wystąpienie: „Jaka teologia Nowego Testamentu?” i podjął w nim dialog ze znanym bibhstą 
włoskim Giuseppe Segalla. Do południa, w czasie trwania II sesji sympozjum, można było jeszcze 
wysłuchać referatu „Qumran -  60 lat później” przedstawionego przez ks. dra Marka Parchema oraz 
interesującego komunikatu ks. dra hab. Mariusza Rosika odnoszącego grecki motyw wędrówki 
cyklicznej do Ewangelii według św. Łukasza. Przedpołudniowa sesja naukowa była też sposobnym 
czasem dla wręczenia Księgi Pamiątkowej „Verbum caro factum est” dla ks. prof, dra hab. Tomasza
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Jelonka za racji Jego 70 urodzin. Redaktorami tejże jubileuszowej publikacji byli ks. dr Roman 
Bogacz oraz ks. prof, dr hab. Waldemar Chrostowski.

Uczestnicy sympozjum mieli tego dnia po obiedzie okazję zwiedzenia wspaniałej katedry 
w Pelplinie oraz zapoznania się ze zbiorami Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, w którym prze
chowywany jest m.in. jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Z wydrukowanych w XV 
wieku 180 egzemplarzy do dziś zachowało jedynie 48. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Ber- 
nardinum” z okazji 550-lecia ukazania się Biblii Gutenberga wydało 198 egzemplarzy jej f a c s im i le .

Podczas trwania III sesji sympozjum każdy z jego uczestników miał możność wyboru jednej 
z czterech grup roboczych i tematu spotkania. Tematyka pierwszego z nich dotyczyła zagadnień 
geografii i kartografii biblijnej. Spotkanie tej grupy prowadził ks. dr Stanisław Jankowski sdb, który 
omówił rolę i coraz większe znaczenie geografii i kartografii biblijnej we współczesnych badaniach 
nad Pismem Świętym. Na tej sesji przedstawiciel Instytutu Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Adam 
Linsenbarth zaprezentował referat o założeniach i zakresie projektu badawczego dotyczącego kon
cepcji systemu informacji czasowo-przestrzennej o wydarzeniach biblijnych. Natomiast ks. dr Sta
nisław Jankowski przedstawił swoją nową publikację „Geografia Biblijna”. W drugiej grupie robo
czej ks. prof, dr hab. Tomasz Jelonek przedstawił projekt wykładu teologii biblijnej. W grupie trze
ciej ks. dr Wojciech Pikor podzielił się spostrzeżeniami na temat ćwiczeń z Pisma św., które są 
wpisane zarówno w c u rr ic u lu m  studentów na wydziałach teologicznych, jak i w R a t io  s tu d io r u m  dla 
wyższych seminariów duchownych. Wystąpienie prelegenta spotkało się z dużym zainteresowaniem 
uczestników sympozjum, świadczącym o potrzebie dyskusji i dzielenia się doświadczeniami z pola 
dydaktyki. Prowadzący spotkanie ks. dr Pikor podczas swojego wystąpienia dokonał syn leży meto
dologicznej w odniesieniu do ćwiczeń z biblistyki umieszczając je w kontekście całego procesu 
dydaktycznego uczelni wyższej, następnie w świetle ich postulatu w dokumentach Kościoła 
i wreszcie na bazie doświadczenia polskich teologów. Prof, dr hab. Michał Wojciechowski, w ra
mach spotkania w czwartej grupie roboczej, przedstawił temat: „Klasyfikacja nurtów judaizmu 
starożytnego pod kątem relacji do kultury greckiej”. Po tych spotkaniach odbyła się dyskusja.

Przez cały pierwszy dzień trwania sympozjum, jego uczestnicy mieli okazję do zapoznania się 
z nowymi publikacjami wydawnictw, które zajmują się tematyką biblijną. Wieczór natomiast przy
niósł sposobność spotkania towarzyskiego w ogrodzie pocysterskiego kompleksu klasztornego.

W drugim dniu sympozjum odbyły się dwie sesje spotkań naukowych. W czasie trwania 
pierwszej z nich można było wysłuchać dwóch referatów: ks. dra Dariusza Dogondke „Cherem -  
ostatnie słowo Starego Testamentu” oraz ks. dra hab. Stanisława Haręzgi „Biblia a misja pasterza 
w Kościele według Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa”. Po dyskusji 
i przerwie ks. dr Janusz Kręcidło przedstawił referat „J 12,44-50 jako przykład zastosowania relek- 
tury tekstu”, a ks. dr Jerzy Woźniak w komunikacie mówił o osobie księdza Profesora Pawła No
wickiego -  biblisty i orientalisty.

Sympozja SBP wpisały się trwale w kalendarz spotkań naukowych i są forum, na którym do
konuje się wymiana myśli i wzajemne ubogacanie się wiedzą zaczerpniętą z Pisma św. i służącą 
jego interpretacji dla pełniejszego życia chrześcijańskiego. Podczas trwania 45 Sympozjum Bibli- 
stów Polskich sięgnięto do formuły wielo tematycznej, co dało możliwość szerszego spojrzenia na 
rozwój refleksji naukowej nad tekstami biblijnymi, z drugiej zaś strony -  w odniesieniu do spotkań 
w grupach -  stworzyło to pole i perspektywę wymiany myśli w określonych, szczegółowych dzie
dzinach badań oraz pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach, jak również na polu głoszenia 
Słowa Bożego, które dokonuje się na co dzień -  także za przyczyną Dzieła Biblijnego im. Jana 
Pawła II.
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