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VIII WALNE ZEBRANIE 
STOWARZYSZENIA BIBLISTÓW POLSKICH
49. Sympozjum Biblistów Polskich

Katowice, 20–22 września 2011 r.

Bibliści polscy, którzy posiadają co najmniej stopień licencjata (kościelne-
go) i wykładający przede wszystkim w różnych wyższych uczelniach teologicz-
nych, zrzeszeni są od 8 lat w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich. W 2003 r., 
na Sympozjum Biblistów w Koszalinie, Stowarzyszenie formalnie zaczęło ist-
nieć. Jednakże 49. sympozjum, jakie odbyło się w tym roku (20–22 września 
2011 r.) w Katowicach, wskazuje, że bibliści polscy spotykali się na corocznych 
zjazdach naukowych już od dawna.

Aktualnie Stowarzyszenie Biblistów Polskich (skrót: SBT) liczy 278 człon-
ków (w tym 33 posiada tytuł profesora), prezesem jest ks. prof. Waldemar 
Chrostowski, a w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 6 osób, wybranych 
zgodnie ze Statutem SBP.

Sympozja SBP organizowane są corocznie przez Zarząd SBP w budynkach 
uniwersyteckich wydziałów teologicznych (jeśli takie w danych diecezjach ist-
nieją) lub w pomieszczeniach papieskich wydziałów teologicznych (przy współ-
pracy z wyższym seminarium duchownym danej diecezji).

Tegoroczne Sympozjum SBT odbyło się w Katowicach: zakwaterowanie, 
kaplica, refektarz znajdowały się na terenie WSD, natomiast wykłady odby-
wały się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Na sympo-
zjum przybyło 180 biblistów – księży, sióstr zakonnych i osób świeckich – pań 
i panów, którzy zakwaterowani byli w gmachu WSD, w Zajeździe, w Domu 
Asystenta i w pokojach gościnnych Kurii Katowickiej.

20 września (wieczorem) odbyło się Walne Zebranie Biblistów, na którym 
przedstawione zostało sprawozdanie z pracy Zarządu SBP za rok 2010 i spra-
wozdanie fi nansowe za ten okres; poinformowano także o przyjęciu nowych 
członków do SBP; odmówiono wspólną modlitwę za zmarłego byłego prze-
wodniczącego SBP, ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza.

21 września. Dzień obrad rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem abp. Damiana Zimonia; następnie (po śniadaniu) obrady 
otworzył referat ks. dr. hab. Wojciecha Pikora W poszukiwaniu śladów asy-
ryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela, po nim komunikat Logika 
„błędnego koła” i jej przezwyciężanie w egzegezie naukowej XX wieku odczy-
tał ks. dr Wojciech Koska.
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Po przerwie kontynuowano obrady. 
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski wygłosił referat Bić się czy nie bić? 

Biblijne reakcje na przemoc obcych imperiów, a komunikat Pięcioksiąg w Qum-
ran. Implikacje teologiczne – ks. dr Maciej Basiuk. 

Po wykładach i komunikatach dyskutowano nad poruszonymi w wypo-
wiedziach prelegentów zagadnieniami.

Ważną chwilą tego dnia było wręczenie Ksiąg Pamiątkowych przygoto-
wanych przez biblistów bp. prof. Zbigniewowi Kiernikowskiemu i ks. prof. dr. 
hab. Waldemarowi Chrostowskiemu – przewodniczącemu SBP.

Sesja przedpołudniowa zakończyła się wspólną fotografi ą uczestników 
sympozjum.

Po obiedzie uczestnicy wyjechali autokarami pod pomnik Poległych Gór-
ników Kopalni „Wujek”, gdzie złożyli kwiaty i odmówili modlitwę prowadzo-
ną przez bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego, a następnie zwiedzili Muzeum 
Pamięci przy Kopalni „Wujek”. 

Po powrocie do sali obrad uczestnicy sympozjum wysłuchali referatu 
ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka Wyzwania współczesnej biblistyki na przykła-
dzie Ps 14 i komunikatu p. prof. dr. hab. Adama Linsenbartha Rozwój świato-
wej kartografi i biblijnej w okresie od XV do XIX wieku.

Obradom sympozjum towarzyszyła szeroka oferta książek i wydawnictw 
biblijnych. Uczestnicy mogli także nabyć przygotowaną przez ks. dr. hab. Pio-
tra Ostańskiego bibliografi ę biblistów polskich za lata 1945–2011 na CD.

Pierwszy dzień obrad zakończyło uroczyste spotkanie towarzyskie.

22 września. Drugi dzień obrad rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem biblisty, ks. bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego.

Po śniadaniu referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM 
Geneza Prawa mojżeszowego według teologii Pawłowej i ks. dr hab. Krzysz-
tof Bardski Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary; komunikat 
Idea przymierza w mowie Jezusa pasterzu, bramie i owcach (J 10, 1-18. 26. 29) 
przedstawiła dr Beata Urbanek.

Na zakończenie obrad SBP przewodniczący ks. prof. dr hab. Waldemar 
Chrostowski zapowiedział termin i miejsce następnego, jubileuszowego, Sym-
pozjum Biblistów Polskich. 50. sympozjum odbędzie się w Warszawie w dniach 
18–20 września 2012r.

Podkreślić trzeba, że tegoroczne sympozjum w Katowicach zostało dosko-
nale przygotowane przez wykładowców i studentów Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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