Tadeusz Śliwa, Federkiewicz Piotr (1900–1977) [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny Siciak – na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Federkiewicz Piotr (1900–1977), biblista.
Ur. 24 V 1900 r. w Rymanowie, syn Pawła. Maturę
uzyskał w Sanoku w 1920 r. W latach 1920–1924
był alumnem Seminarium Duchownego i studentem związanego z seminarium Instytutu Teologicznego w Przemyślu, w którym 1 VI 1924 otrzymał
święcenia kapłańskie. Po kilkutygodniowym wikariacie w jesieni t.r. rozpoczął studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Pisma Św. W lipcu 1927 r. uzyskał tamże
doktorat z teologii. Po kolejnym kilkutygodniowym
wikariacie rozpoczął studia w Instytucie Biblijnym
w Rzymie, gdzie w 1927 r. uzyskał licencjat z nauk
biblijnych uprawniający do wykładów z Pisma Św.
w szkołach wyższych. W ciągu następnego roku
przygotowywał się do uzyskania doktoratu z tej
specjalności, ale został odwołany do Przemyśla. Od
razu został prefektem w Seminarium Duchownym,
a w Instytucie Teologicznym powierzono mu wykłady z Pisma Św. Nowego Testamentu. Kontynuował
je do 1967 r., ale od tego roku do 1974 r. we
współpracy z innym wykładowcą. Ponadto w latach
1946–1969 wykładał w j. łacińskim teologię fundamentalną, a w okresie okupacji zastępczo w
Brzozowie, a wobec braku specjalisty wykładał tam
także historię Kościoła. Od 1938 r. był dyrektorem
Wyższego Instytutu Kultury Religijnej w Przemyślu
i wygłaszał dla inteligencji miasta referaty na temat
podstawowych zasad religii chrześcijańskiej. Przy
kurii biskupiej należał do zespołu sędziów oficjalatu, spełniał w niej i inne funkcje doradcze. Prac
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naukowych pozostawił po sobie 14 – w tym 6
skryptów pożytecznych w procesie dydaktycznym,
pozostałe w postaci artykułów.
Bibliografia: Borcz H., Studium biblijne w Seminarium i
Instytucie Teologicznym w Przemyślu od r. 1687 do czasów najnowszych, w: „U Źródeł Mądrości”, red. S. Haręzga, Rzeszów 1997; Śliwa T., Słownik polskich teologów
katolickich, t. 5: 1918-1981, red. ks. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 359-360, tamże bibliogr.
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