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S P R A W O Z D A N I A   I   W I A D O M O Ś C I 
 

SPRAWOZDANIE PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

TEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE ZA ROK 2001 

I. STAN TOWARZYSTWA 

Ostatnie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w 
Krakowie odbyło się 21 lutego 2001 r. Obejmowało ono część spra-
wozdawczą za rok 2000, wręczenie ks. prof. drowi hab. Janowi Ko-
walskiemu medalu Zasłużony dla PTT w Krakowie oraz wykład o. dra 
hab. Józefa Mareckiego OFMCap nt. Prześladowanie Kościoła Kato-
lickiego w PRL. Zeszłoroczne walne zebranie otwarło trzeci rok ka-
dencji obecnego zarządu Towarzystwa wybranego 23 lutego 1999 r. 
Ukonstytuowany wtenczas Zarząd Towarzystwa działał w roku spra-
wozdawczym w następującym składzie: 

ZARZĄD: prezes ks. prof. PAT dr hab. Kazimierz PANUŚ, wice-

prezes o. dr hab. Józef MARECKI OFMCap, sekretarz ks. mgr Ka-
zimierz MOSKAŁA, skarbnik ks. dr Andrzej MOJŻESZKO, biblio-

tekarz ks. dr Jan BEDNARCZYK, kierownik Sekcji Wydawniczej 

ks. dr Roman BOGACZ 
KOMISJA KONTROLUJĄCA: przewodniczący ks. prof. dr hab. 

Tomasz JELONEK, członkowie: ks. dr hab. Roman PINDEL, ks. dr 
Zbigniew RAPACZ 

SĄD KOLEŻEŃSKI: przewodniczący ks. bp dr Stefan CICHY, 
członkowie: ks. doc. dr hab. Jerzy CHMIEL, ks. prof. dr hab. Stani-
sław PISAREK  

Z końcem 2001 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krako-
wie liczyło 515 członków. W roku sprawozdawczym przyjęto 17 no-
wych członków (w tym 9 osób świeckich). Od ostatniego Walnego 
Zebrania do wieczności odeszło 6 osób. Są to: ks. bp dr Jan Chrapek 
CSMA, ks. inf. Czesław Obtułowicz, ks. inf. prof. dr hab. Bolesław 
Przybyszewski (były prezes PTT), ks. prał. dr Andrzej Bardecki, ks. 
kan. mgr Zdzisław Krzystyniak, ks. prof. dr hab. Jan Sieg SJ. 

Spełniając wymogi statutowe Zarząd odbył w roku sprawozdaw-
czym cztery zebrania w dniach: 23.04.2001, 25.09.2001, 27.11.2001 
oraz 19.02.2002. 
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Na pierwszym zebraniu przedstawiono aktualną pracę Towarzy-
stwa i przyszłe zamierzenia poszczególnych Sekcji i Oddziałów PTT, 
zwłaszcza planowane sympozja. 

W trakcie drugiego zebrania ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel, redak-
tor naczelny kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” przedstawił 
problemy związane z wydawaniem tegoż pisma, za szczególnie niepo-
kojące uznając zjawisko opóźnienia w ukazywaniu się periodyku. Za-
rząd przyjął rezygnację ks. dra Antoniego Reginka z funkcji kierowni-
ka Oddziału PTT w Katowicach. Na nowego kierownika tegoż oddzia-
łu PTT powołano ks. dra Andrzeja Nowickiego. Prezes poinformował 
o współpracy PTT z Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych 
w Polsce w celu powołania Komitetu Badań Teologicznych przy Pol-
skiej Akademii Nauk. Kierownik Sekcji Wydawniczej ks. dr Roman 
Bogacz zaprezentował książkę Książe Niezłomny, wydaną dla uczcze-
nia 50-lecia śmierci ks. kard. Adama Sapiehy oraz przestawił aktualne 
problemy wydawnictwa. 

Na trzecim zebraniu prezes poinformował o zakończeniu procesu 
ponownej rejestracji Towarzystwa. W dniu 24.10.2001 Sąd Rejonowy 
dla Krakowa Śródmieścia wpisał Polskie Towarzystwo Teologiczne 
w Krakowie do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Przedłożono także 
sprawozdanie Komisji Kontrolującej z kontroli przeprowadzonej 
22.10.2001 w Wydawnictwie UNUM, w związku z uwagami krytycz-
nymi przedstawionymi przez ks. doc. Jerzego Chmiela. Przedstawiono 
informację o przeprowadzonych zmianach personalnych w Wydaw-
nictwie oraz ustalono termin Walnego Zebrania PTT w Krakowie na 
dzień 19.02.2002. 

Czwarte przewidziane statutem zebranie Zarządu odbyło się w dniu 
Walnego Zebrania. Poświęcone zostało omówieniu tegorocznych za-
mierzeń i planów działalności PTT. 

II. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA 

W ramach PTT w Krakowie działa nominalnie jedno studium, 13 
sekcji specjalistycznych i 7 oddziałów terenowych. PTT w Krakowie 
ma także Sekcję Wydawniczą prowadzącą Wydawnictwo UNUM. 

STUDIUM SYNDONOLOGICZNE przy Polskim Towarzystwie Teolo-
gicznym w Krakowie. Moderatorem Studium jest ks. doc. dr hab. Je-
rzy Chmiel. Studium Syndonologiczne przy Polskim Towarzystwie 
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Teologicznym w Krakowie obchodziło w roku sprawozdawczym 20-
lecie swojego istnienia (powołane zostało 9 X 1981). Studium skupia 
23 członków z całej Polski (w tym 2 z zagranicy). Działalność Stu-
dium ograniczała się do konsultacji naukowo-informacyjnych, o jakie 
zwracano się z całej Polski, do kontaktów z ośrodkami zagranicznymi 
i do wykładów prowadzonych przez członków. 

SEKCJA BIBLIJNA. Przewodniczącym sekcji jest ks. dr Bogdan 
Zbroja. Sekcja liczy 25 członków. W roku sprawozdawczym 2000 
sekcja odbyła 3 spotkania. Pierwsze miało miejsce 14 marca. Referat 
wprowadzający nt. Biblijne miejsca archeologiczne na Pustyni Negew 
wraz z prezentacją multimedialną wygłosił ks. dr Roman Bogacz. 
W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. Drugie spotkanie odbyło się 8 li-
stopada. Referat wprowadzający nt. Dyskusja wokół «Titulus Crucis». 
Analiza archeologiczna i paleograficzna wygłosił ks. doc. dr hab. Je-
rzy Chmiel, ilustrując poruszane zagadnienia przeźroczami. W spotka-
niu uczestniczyło 20 osób. Trzecie spotkanie sekcji odbyło się 17 li-
stopada 2001 roku. Była to sesja naukowa zorganizowana przez Insty-
tut Teologii Biblijnej VERBUM z Kielc. Wygłoszone zostały następu-
jące referaty: Jozue – typem Chrystusa Zbawiciela. Co to oznacza? 
(ks. prof. dra hab. A. Troniny), Gdzie uobecnia się zbawcza działal-
ność Jezusa? (ks. prof. dra hab. H. Witczyka), Jak uobecnia się zbaw-
cze posłannictwo Jezusa w działalności ucznia? (ks. dra A. Gieniusza 
CR) oraz Zbawienie przez miłość Baranka, czy automatyzm zbawczy? 
(ks. dra W. Popielewskiego OMI) 

SEKCJA APOLOGETYCZNO-RELIGIOZNAWCZA. Kierownikiem sek-
cji jest ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak. Sekcja nie zorganizowała 
posiedzeń w roku sprawozdawczym.  

SEKCJA HISTORYCZNA. Jej pracami kieruje o. dr hab. Józef Marecki 
OFMCap. Sekcja odbyła w roku sprawozdawczym 6 spotkań: 28 marca 
ustalono program działalności Sekcji. M.in. zdecydowano kontynuować 
omawianie herbów biskupów krakowskich w kapitularzu na Wawelu i w 
krużgankach kościoła franciszkanów; 7 czerwca: zapoznano się z wy-
stawą urządzoną w kościele Karmelitów na Piasku, której pomysłodawcą 
i kustoszem był członek PTT dr Wacław Kolak. Wystawa ta została zor-
ganizowana dla uczczenia 750-lecia Arcybractwa Matki Bożej Szka-
plerznej. Po zakończeniu zwiedzania wystawy odbyło się spotkanie Sek-
cji, na którym zdecydowano przyjąć do grona Sekcji siedmiu nowych 
członków; 11 października spotkanie Sekcji Historycznej poświecone 
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było zagadnieniu Islam i wojna. Referat wprowadzający wygłosił ks. dr 
hab. Krzysztof Kościelniak. Temat ten został wybrany w kontekście ist-
niejącej sytuacji politycznej związanej z toczącymi się działaniami wo-
jennymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a afgań-
skimi talibami. Celem zaś spotkania było zapoznanie się ideą świętej 
wojny propagowaną zgodnie z zasadami religijnymi przez wyznawców 
islamu; 8 listopada: poświęcone śp. ks. Tadeuszowi Edwardowi Piętnie-
wiczowi. Słowo wstępne nt. Dlaczego powinniśmy pamiętać o naszych 
drogich wybitnych zmarłych? wygłosiła prof. Wacława Szelińska. Na-
stępnie ks. dr Andrzej Bruździński zapoznał przybyłych członków Sekcji 
oraz zaproszonych gości z życiorysem ks. Piętniewicza (1940-1992). 
Odczytanie biografii obudziło wśród znających osobiście ks. Piętniewi-
cza falę wspomnień, ukierunkowaną zarówno na jego lata szkolne czy 
seminaryjne, jak i okres pracy kapłańskiej i dydaktycznej; 13 grudnia: 
W ramach spotkania Sekcji Historycznej połączonego z opłatkiem prof. 
Wacława Szelińska przedstawiła referat nt. Moje badania w Archiwum 
Watykańskim, przybliżając zebranym zasoby największego z kościelnych 
archiwów, skupiając większą uwagę na suplikach z XIV i XV wieku; 17 
stycznia 2002 roku: Spotkanie odbyło się w Archiwum Państwowym 
w Krakowie (ul. Sienna 16), a jego tematem było życie i działalność 
Ambrożego Grabowskiego oraz jego kolekcje zgromadzone w około 140 
tekach. Spotkanie poprowadził wieloletni pracownik Archiwum i jedno-
cześnie badacz Grabowskiego dr Wacław Kolak. 

Przy Sekcji Historycznej PTT działał prężnie zespół Heraldyki Ko-
ścielnej. Odbył on 4 spotkania robocze poświęcone herbom biskupów 
krakowskich zdobiącym kapitularz na Wawelu oraz w krużgankach ba-
zyliki Franciszkanów. W kolejnych spotkaniach kontynuowano analizę 
przedstawień heraldycznych zawartych w zakonnych godłach.  

SEKCJA HOMILETYCZNA. Przewodniczącym sekcji jest ks. prof. 
PAT dr hab. Kazimierz Panuś. W roku sprawozdawczym Sekcja Ho-
miletyczna zorganizowała jedno spotkanie na temat: Jak współcze-
snemu człowiekowi mówić o Bogu? Spotkanie to miało miejsce 8 li-
stopada 2001 r. w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Kanoniczej 3 
w Krakowie. Wzięli w nim udział wykładowcy i studenci homiletyki. 
W dyskusji podkreślono, iż proces sekularyzacji, nie negując istnienia 
Boga, traktuje religię jako jedną z form twórczości ludzkiej i w kon-
sekwencji prowadzi do indyferentyzmu i zobojętnienia religijnego. 
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SEKCJA TEOLOGII MORALNEJ. Sekcję prowadzi ks. dr Bogusław 
Mielec. W roku sprawozdawczym sekcja ta zorganizowała dwa spotka-
nia. Pierwsze, w dniu 26 października, zgromadziło wykładowców teo-
logii moralnej. Omawiano plany podejmowanych badań naukowych. 
Drugie spotkanie sekcji odbyło się 9 listopada w ramach sympozjum 
Chrześcijanin wobec globalizacji. W jego trakcie wygłoszono następu-
jące referaty: Kulturowy wymiar globalizacji (prof. dr hab. R. Legutko), 
Polityczny wymiar globalizacji (dr J. Gowin) oraz Teologiczny wymiar 
globalizacji (ks. prof. dr hab. Jan Kowalski). Sympozjum spotkało się 
z dużym zainteresowaniem, a materiały z niego ukazały się drukiem. 

SEKCJA SOCJOLOGICZNO-PASTORALNA. Pracami sekcji kieruje ks. 
dr Stefan Dobrzanowski. Skupia ona 18 członków, głównie wykła-
dowców socjologii religii, teologii pastoralnej i katolickiej nauki spo-
łecznej. Do najbardziej czynnych członków należą: prof. dr hab. Fran-
ciszek Adamski (UJ) i ks. prof. PAT dr hab. Andrzej Zwoliński. W ro-
ku sprawozdawczym do wieczności odeszli dwaj znani członkowie 
sekcji: bp Jan Chrapek i ks. prof. Jan Sieg SJ. Doroczna sesja naukowa 
sekcji odbyła się 2 grudnia 2001 r. w czytelni biblioteki Dominikanów 
w Krakowie gromadząc członków i sympatyków sekcji. W trakcie po-
siedzenia wygłoszono 3 referaty. ks. prof. Andrzej Zwoliński rozwinął 
temat: Czas pracy i czas świętowania w życiu chrześcijanina. W oży-
wionej dyskusji wskazano na konieczność systematycznej pracy dusz-
pasterskiej, katechetycznej i wychowawczej dla kształtowania postaw 
moralnych katolików w myśl adhortacji apostolskiej Dies Domini 
i wezwania papieża duc in altum. W części drugiej posiedzenia prof. 
Andrzej Potocki OP przedstawił stan badań socjologii religii w Polsce 
i zaprezentował aktualne publikacje z tej dziedziny. Natomiast w czę-
ści trzeciej ks. dr Jerzy Woźniak, członek sekcji i kapelan aresztu śled-
czego w Krakowie nakreślił aktualnie stosowane metody resocjalizacji 
więźniów w duszpasterstwie na Montelupich. Włączają się w nie 
alumni krakowskiego seminarium duchownego, którzy organizują 
spotkania, modlitwy, pogadanki duszpasterskie przez radiowęzeł oraz 
rozgrywki sportowe z aresztantami. 

SEKCJA LITURGICZNA. Sekcję prowadzi ks. dr Stanisław Szczepa-
niec. W okresie sprawozdawczym sekcja nie organizowała spotkań. 

SEKCJA MISJOLOGICZNA. Kierownikiem sekcji jest ks. prof. dr hab. 
Jan Górski. Sekcja nie przedstawiła sprawozdania ze swej działalności. 
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SEKCJA PRAWA KANONICZNEGO. Kierownikiem sekcji jest ks. dr 
Józef Rapacz. Sekcja, we współpracy z Katolickim Centrum Kultury 
przy parafii Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, zorganizowała 26 
listopada 2001 r. spotkanie na temat: Chrześcijańska wizja małżeń-
stwa. W ramach posiedzenia wygłoszono dwa referaty: Ważność mał-
żeństwa w świetle prawa kanonicznego (ks. dr Józef Rapacz) oraz Tro-
ska Kościoła o małżeństwa nieważne (ks. Antoni Bednarz). 

SEKCJA SZTUKI SAKRALNEJ. Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. 
Zdzisław Kliś. Staraniem sekcji ukazały się w roku 2001 Studia z dzie-
jów kościoła św. Marka w Krakowie. W przygotowaniu są materiały 
z sesji poświęconej kościołowi św. Mikołaja w Krakowie. Sekcja or-
ganizuje sesję poświęconą prof. dr hab. Klementynie Żurowskiej, zaty-
tułowaną: Kraków przed i po lokacyjny. 

SEKCJA DOGMATYCZNA. Kierownikiem sekcji jest ks. dr Jan Żela-
zny. W minionym okresie Sekcja Dogmatyczna PTT skupiła swe prace 
na przyciągnięciu do siebie nowych członków oraz zorganizowaniu 
nowego sympozjum poświęconego zagadnieniu: Co było, co jest, co 
będzie siłą przyciągającą człowieka do chrześcijaństwa?  

Wobec odmowy przyznania dotacji przez KBN materiały z sympo-
zjum jubileuszowego Teologia wykładana, teologia celebrowana, teolo-
gia malowana: teologia słowa, obrazu, kształtu ukażą się w kwartalniku 
Ruch Biblijny i Liturgiczny. 

SEKCJA FILOZOFICZNA. Kierownikiem sekcji jest o. dr Piotr Jor-
dan Śliwiński OFMCap. Sekcja Filozoficzna, przy pomocy Prowincji 
Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów, zorganizowała w dniach 
1-3 czerwca Kolokwium Filozoficzne w Krakowie-Olszanicy. Część 
naukowa skupiała się wokół filozofii augustyńsko-franciszkańskiej 
(8 referatów), natomiast część formacyjną wypełniły dyskusje doty-
czące filozofii chrześcijańskiej, których osnową była encyklika Jana 
Pawła II Fides et ratio. Materiały kolokwium ukażą się drukiem. 

W ramach sekcji działa grupa interdyscyplinarna „Przestrzeń Sło-
wa”. Jej celem jest propagowanie i rozwijanie szeroko pojętej humani-
styki chrześcijańskiej, a przede wszystkim stworzenie płaszczyzny 
spotkań dla specjalistów różnych dziedzin. W centrum zainteresowa-
nia grupy znajduje się szeroko rozumiana problematyka miasta. W ro-
ku 2001 grupa zrealizowała dwa cykle tematyczne: Dyskoteka i Most. 
Ich owocem są dwie publikacje: numer monograficzny „Journal of 
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Urban Ethnology” 4 (2001), poświęcony dyskotece oraz Flaneur na 
moście (Zabrze 2001). 

Członkowie grupy współorganizowali także w Zabrzu sesję popu-
larnonaukową: Krzyk – w poszukiwaniu utraconej tożsamości, w trak-
cie której swe referaty przedstawiło 6 członków grupy. Zorganizowano 
także szereg spotkań promujących poszczególne publikacje i dających 
możliwości bezpośredniej dyskusji na tematy w nich poruszane. Do 
kolejnego cyklu programowego grupy wybrano problem Harry Potte-
ra. Temat ten wydaje się bowiem szczególnie interesujący nie tylko ze 
względu na jego aktualność, ale także otoczkę kulturową towarzyszącą 
ukazywaniu się powieści J. Rowling na polskim rynku wydawniczym.  

SEKCJA TEOLOGII ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO. Kierownikiem sekcji 
jest ks. dr Jan Nowak. W roku 2001 Sekcja zorganizowała 3 spotkania: 
26 lutego z referatem ks. lic. Stanisława Wronki Zło dobrem zwyciężaj; 
15 maja z referatem ks. dra Jana Nowaka Przywrócenie sacrum w ży-
ciu codziennym oraz 6 listopada z referatem ks. dra Stanisława Ro-
sponda Osoba i działalność ks. Czesława Lewandowskiego, ojca du-
chownego krakowskiego seminarium i rekolekcjonisty. W spotkaniach 
brali udział przełożeni seminarium, ojcowie duchowni, klerycy z se-
minarium naukowego z duchowości i zaproszeni goście. Warto odno-
tować, że spotkania te miały miejsce w krakowskim seminarium du-
chownym przy ul. Podzamcze 8, w roku 400-lecia istnienia semina-
rium i 100-lecia jego obecności w tymże budynku.  

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie działa także po-
przez swoje oddziały terenowe. 

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W CZĘSTOCHOWIE. Pracami oddziału 
kieruje ks. dr Teofil Siudy. Częstochowski Oddział PTT zorganizował 
w dniu 18 maja sympozjum: List apostolski «Novo millennio ineunte» 
Jana Pawła II programem dla Kościoła. W jego trakcie wygłoszono 
następujące wykłady: Oblicze Chrystusa. Zarys chrystologii «Novo 
millennio ineunte» (ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – KUL Lublin), 
Prawdziwe oblicze człowieka podarowane w obliczu Chrystusa (ks. dr 
Franciszek Dylus – Częstochowa) oraz «Novo millennio ineunte» – in-
spiracje pastoralne dla Kościoła w Polsce (ks. dr Antoni Dunajski – 
Tczew). Sympozjum towarzyszyła ożywiona dyskusja oraz projekcja 
filmu ewangelizacyjnego pt. Jezus. 

Dwukrotnie, wiosną i jesienią, odbyły się spotkania sekcji działają-
cych w częstochowskim Oddziale PTT, a więc: biblijnej, teologii syste-
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matycznej i teologii praktycznej. W ich trakcie wygłoszono następujące 
referaty: Sekcja Biblijna: Dwuczęściowy kanon chrześcijańskiej Biblii 
oraz „Lectio divina” w praktyce duszpasterskiej (oba te referaty wygło-
sił ks. prof. dr hab. Antoni Tronina); Sekcja Teologii Systematycznej: 
Autorytet Stolicy Apostolskiej w listach papieża Syrycjusza (384-399) 
(ks. dr Jarosław Woch) oraz Tożsamość eklezjalna wiernych świeckich 
(ks. dr Jarosław Grabowski); Sekcja Teologii Praktycznej: Przesłanie 
kard. Stefana Wyszyńskiego na progu III Tysiąclecia (o. dr hab. Zacha-
riasz Jabłoński OSPPE) oraz Przedstawiciele laikatu Ojca św. Jana 
Pawła do Ojczyzny (1999) (ks. dr Jan Wilk). 

Częstochowski Oddział PTT aktywnie włączył się w obchody jubile-
uszu 75-lecia Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Często-
chowskiej, jakie odbyły się w dniu 9 października 2001 roku. Chcąc mieć 
pełny obraz pracy częstochowskiego Oddziału PTT w okresie sprawoz-
dawczym należy jeszcze wskazać na cztery posiedzenia Zarządu. 

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W PRZEMYŚLU. Pracami oddziału kieru-
je ks. dr hab. Marian Wolicki. W okresie sprawozdawczym odbyły się 
3 spotkania sekcji. 22 lutego 2001 r. z referatem ks. mgra Marka Pień-
kowskiego nt. Koncepcja formacji permanentnej kapłanów archidie-
cezji przemyskiej; 18 maja 2001 r. z referatem ks. dra hab. Jan Twar-
dego nt. Pneumatologiczny aspekt głoszenia Słowa Bożego oraz 24 
stycznia 2002 r. z referatem ks. prof. UKSW dra hab. Kazimierza Beł-
cha nt. Globalizacja ekonomiczna. Spotkaniom towarzyszyła ożywio-
na dyskusja nad przedstawionymi w referatach zagadnieniami. 

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. Kieruje 
nim o. dr Czesław Gniecki. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 
spotkania oddziału PTT w Kalwarii Zebrzydowskiej: 23 marca z refera-
tem: Hermeneutyka filozoficzna Hansa Georga Gadamera (o. dr Feliks 
Marchewka); 25 maja z referatem: Sekty: Czym są? Jak je rozpoznać? 
(lek. med. mgr lic. teol. o. Robert Plich OP); 31 stycznia 2002 r. referat 
nt. problemu istnienia i działania sekt w Polsce przedstawiła Bogda Ga-
łecka z Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Reli-
gijnych i Sektach z Krakowa. W spotkaniach uczestniczą profesorowie 
i studenci WSD oraz przedstawiciele władz samorządowych i dyrek-
torzy szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Brodach. 

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W KATOWICACH. Pracami oddziału kie-
ruje ks. dr Andrzej Nowicki. W roku sprawozdawczym członkowie PTT 
w Katowicach, w łączności z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu 
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Śląskiego, zorganizowali sesję naukową poświęconą teologii w Stanach 
Zjednoczonych. W ramach spotkania, w auli Wyższego Śląskiego Se-
minarium Duchownego w Katowicach, swoje referaty wygłosili dwaj 
przedstawiciele Episkopatu USA: ks. John Strynkowski (członek Komi-
sji Episkopatu USA ds. Doktryny Katolickiej; w swoim wykładzie poru-
szył on problem dotyczący teologii w USA po 11 września) oraz ks. 
Cletus Kiley (przewodniczący Komisji Episkopatu USA ds. Ducho-
wieństwa; jego wykład dotyczył zagadnienia sakramentalnej tożsamości 
i komunii, jako kluczy do zrozumienia współpracy i posługi kapłanów). 
Prócz tego Oddział terenowy PTT w Katowicach zorganizował także 
zebranie połączone z wykładem ks. dra hab. Krzysztofa Kościelniaka pt. 
Islam wobec chrześcijaństwa na przestrzeni dziejów. Po wykładzie od-
była się ożywiona dyskusja. 

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W TARNOWIE. Jego kierownikiem jest 
ks. dr Zbigniew Wolak. Oddział nie przedstawił sprawozdania ze swej 
działalności. 

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W TUCHOWIE. Kierownik sekcji o. dr 
hab. Stanisław Bafia CSsR. Oddział nie przedstawił sprawozdania ze 
swej działalności.  

ODDZIAŁ TERENOWY PTT W RZESZOWIE. Kierownik sekcji ks. dr 
Stanisław Nabywaniec. Oddział nie przedstawił sprawozdania ze swej 
działalności. 

UWAGI KOŃCOWE 

Podsumowując działalność Zarządu na przestrzeni ostatniego roku 
należy podkreślić liczebny wzrost Towarzystwa. Na szczególne uzna-
nie zasługuje ożywiona działalność Oddziału Częstochowskiego oraz 
krakowskich Sekcji Historycznej, Filozoficznej i Teologii Moralnej. 
Upowszechniła się wiedza o naszym Towarzystwie (m.in. poprzez ar-
tykuły i wywiady prasowe). W oparciu o nasze Towarzystwo podjęte 
zostały próby powołania Komitetu Badań Teologicznych przy Polskiej 
Akademii Nauk. Na przestrzeni ostatniego roku nie udało się Zarzą-
dowi ożywić działalności niektórych sekcji. Organizowanie spotkań 
sekcyjnych nie zawsze spotykało się z szerokim odzewem, a posie-
dzenia nadal gromadzą niewiele osób. Są jednak sekcje i oddziały, któ-
re cieszą się znaczącymi dokonaniami. 
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Zarząd dziękuje gorąco kard. Franciszkowi Macharskiemu za stałą 
troskę o rozwój naszego Towarzystwa i wyraża szczerą wdzięczność 
wszystkim aktywnym członkom Towarzystwa, którzy mimo wielora-
kich trudności czynią wszystko, aby działalność Towarzystwa była kon-
tynuowana i służyła dalszemu ubogaceniu polskiej myśli teologicznej. 

Kraków KS. KAZIMIERZ PANUŚ 

R E C E N Z J E   I   P R Z E G L Ą D Y 
 

Apokryfy Nowego Testamentu, t. III: Listy i Apokalipsy chrześci-

jańskie, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2001, 411 stron. 

W roku 1980 ukazały się dwie części I tomu Apokryfów Nowego 
Testamentu: Ewangelie apokryficzne, w Wyd. Towarzystwa Naukowe-
go KUL. Dwadzieścia z górą lat czekaliśmy na dalszy ciąg zapowie-
dzianej serii wydawniczej i doczekaliśmy się tomu III: Listy i Apoka-
lipsy chrześcijańskie. Przyczyny tak długiej przerwy i braku tomu II 
elegancko i rzeczowo wyjaśnia w przedmowie sam redaktor serii i to-
mu, ks. prof. Marek Starowieyski. W ten sposób recenzent zwolniony 
z wyjaśnienia „luki wydawniczej” wyraża wielką radość z kontynuacji 
– choć nie ciągłej – tak ważnego zbioru, jakim winno być polskie tłu-
maczenie apokryfów biblijnych. Było smutno i żenująco, że polski 
czytelnik nie ma dostępu do wszystkich pism apokryficznych, ale teraz 
otrzymaliśmy bardzo solidnie i naukowo opracowany tom przez pięt-
nastu autorów, z których niektórzy odeszli już do Pana, a wszystkim 
należy się wdzięczność i uznanie za włożony trud tłumaczenia. 

Redaktor tomu zapowiada – utinam verax propheta sit! – kontynu-
ację serii w postaci wyboru Ewangelii apokryficznych (tom I, czyli 
przepracowane wydanie z 1980 r., ale dlaczego tylko wybór?) oraz 
najobszerniejszy tom II apokryficznych Dziejów Apostolskich. 

Cóż recenzent może więcej napisać? A powinien. Więc pisze: żad-
na recenzja, nawet najdłuższa, nie zastąpi radości posiadania całości 
polskiego przekładu apokryfów i korzystania z niego. Więc stęskniony 
polski czytelnik czeka  i... modli się „ut Deus adiuvet”. 

Kraków KS. JERZY CHMIEL 


