ZEBRANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TEOLOGICZNEGO
– ODDZIAŁ W ELBLĄGU (9 grudnia 2019)
Dnia 9 grudnia 2019 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu odbyło się zebranie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego.
Złożyły się na nie: wykład, dyskusja oraz zamknięta część posiedzenia związana
z wyborem nowego zarządu oddziału. Zebranie poprzedziła Msza święta w kaplicy
seminaryjnej, której przewodniczył bp Jacek Jezierski – biskup elbląski.
W wykładzie pt. Telewizja jako narzędzie ewangelizacji na przykładzie programu „Live is Worth Living” abp. Fultona Sheena, ks. dr Marek Piedziewicz (prof.
WSD Elbląg) przypomniał że, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych abp Sheen
(1895 – 1979) stał się pierwszą w historii gwiazdą telewizji religijnej. Jego program
Life is Worth Living (1952 – 1957) oglądało w szczytowym okresie ok. 30 milionów widzów, a on sam otrzymał w roku 1953 nagrodę Emmy jako najwybitniejsza
osobowość telewizyjna. Fundamentem sukcesu programu były przede wszystkim
predyspozycje duchownego, jego wykształcenie odebrane w duchu neotomistycznym w Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (Belgia), a także odpowiedni format
audycji i medium, poprzez które była nadawana. Abp Sheen trafnie dobierał poruszane przez siebie zagadnienia, mówił o nich w interesujący sposób, zakorzeniał
przekaz w kulturze człowieka i umiejętnie aplikował w nim zasady retoryki klasycznej. Czynił przy tym odwołania do sfery duchowej człowieka i poprzez rozpoczęcie
od zazwyczaj neutralnych tematów, doprowadzał swoich widzów do zetknięcia się
z orędziem Ewangelii (zob. ks. Marek Piedziewicz, Fulton Sheen. Fenonem programu telewizyjnego „Live is Worth Living”, Poznań 2019).
Wykład ks. Piedziewicza zwieńczyła dyskusja. Nawiązano w niej do neotomistycznego wykształcenia abp. Sheena. Wskazano również na możliwości poszukiwania sposobów adaptacji jego przekazu Ewangelii przez współczesne wspólnoty
kościelne. Nie zabrakło też uwag dotyczących trwającego obecnie procesu beatyfikacyjnego.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja najnowszego, XX tomu „Studiów Elbląskich”, czasopisma naukowego WSD w Elblągu. Publikację tę zadedykowano bp. Jackowi Jezierskiemu w 70. rocznicę urodzin, 45. rocznicę kapłaństwa
i 25. rocznicę biskupstwa. Przypomniał o tym ks. dr Piotr Towarek (prof. WSD Elbląg) – redaktor naczelny czasopisma, przybliżając jednocześnie zebranym sylwetkę i bieg życia Biskupa Elbląskiego. W XX tomie „Studiów Elbląskich” znalazło się
36 artykułów w działach: historia, teologia, filozofia oraz 6 tekstów w dziale: materiały i recenzje. W większości artykuły zostały przygotowane w języku polskim,
poza tym: dwa w języku hiszpańskim, jeden w języku francuskim, jeden po włosku i jeden po niemiecku. Autorzy artykułów reprezentują m.in. środowisko Rady
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Naukowej czasopisma, Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, a także elbląskiego
Seminarium. Są wśród nich przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych,
ale także polskich, w tym uczniowie i wychowankowie Jubilata.
Zwieńczenie spotkania stanowiło zamknięte posiedzenie członku oddziału. W części tej uczestniczyli księża biskupi: dr Jacek Jezierski oraz dr Wojciech
Skibicki, a także księża profesorowie Seminarium: dr hab. Krzysztof Bielawny,
dr Wojciech Borowski, dr Arkadiusz Dekański, dr hab. Stefan Ewertowski em. prof.
UWM, dr Krzysztof Kaoka, dr Andrzej Kilanowski, dr Andrzej Kłódka, dr hab. Józef Kożuchowski, dr Sławomir Małkowski, prof. dr hab. Jacek Neuman, dr Mariusz
Ostaszewski, dr Marek Piedziewicz. dr Marcin Pinkiewicz, mgr lic. Piotr Szafrański, dr Piotr Towarek. Obrady zaowocowały wyborem nowego zarządu, do którego
weszli: ks. dr hab. Marek Karczewski prof. UWM – kierownik; ks. dr Krzysztof
Kaoka – zastępca kierownika; ks. dr Mariusz Ostaszewski – sekretarz; ks. dr Marek
Piedziewicz – skarbnik.
Elbląski oddział PTT powstał 26 kwietnia 2016 r. z inicjatywy bp. Jacka Jezierskiego. Skupia w sobie profesorów i wykładowców Seminarium w Elblągu.
PTT rozpoczęło swoje istnienie w dniu 23 lutego 1924 r. we Lwowie, dzięki
działaniom profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza. Zadaniem Towarzystwa było ożywienie obumarłego w czasie zaborów ruchu
naukowo-teologicznego i zainteresowanie nim najszerszych kręgów duchowieństwa. Celowi temu służyła działalność odczytowa, wydawnicza i biblioteczna.
Obecnie Zarząd Główny Towarzystwa znajduje się w Krakowie. Jego celem jest
rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa
działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo
UNUM. W roku 2019 Polskie Towarzystwo Teologiczne obchodziło 95-lecie swego istnienia (zob. W służbie wiekuistej prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne
1924 – 2014. Księga jubileuszowa, red. ks. K. Panuś, Kraków 2015).
Ks. dr Mariusz Ostaszewski
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
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