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Stanisław Haręzga, Potocki Stanisław (1928–2004) [w:] 

Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. 

Anny Siciak, na stronie Przemyskiej Biblioteki Pu-

blicznej 

Potocki Stanisław (1928–2004), ks., teolog, biblista. 

Ur. 13 I 1928 w Raniżowie (woj. rzeszowskie). 

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Sem. 
Duch. w Przemyślu; 1952 przyjął święcenia ka-
płańskie i po kilku miesiącach rozpoczął studia 
specjalistyczne z zakresu Pisma Św. na KUL; 
1955 uzyskał doktorat z teologii biblijnej na pod-
stawie pracy „Grzech w pismach proroków sprzed 
niewoli babilońskiej”; 1955–1958 był wikarym 
w Nisku, Jarosławiu i w Przemyślu, 1959–1960 
katechetą Liceum Pedagogicznego w Przemyślu; 
od 1960 był wykładowcą Pisma Św. ST w Sem. 
Duch. w Przemyślu; w r. akad. 1963/1964 uzy-
skał licencjat nauk biblijnych w Papieskim Insty-
tucie Biblijnym w Rzymie, a 1972 habilitację na 
KUL na podstawie rozprawy „Struktura literacka 
Księgi Przysłów 1-9”; 1972–1976 pełnił funkcję 
rektora WSD w Przemyślu; 1985–1993 zatrud-
niony jako docent na wydz. teologicznym KUL 
i kierownik katedry teologii biblijnej, w 1992 prof. 
nadzwyczajny; 1993–2004 wykładowca ST w 
Sem. Duch. w Rzeszowie. 

W pracy naukowej koncentrował się głównie na 
literaturze mądrościowej ST; na szczególną uwagę 
zasługują obszerne opracowania wprowadzające 
w bardziej szczegółową lekturę poszczególnych 
ksiąg całego zbioru biblijnych mądrości ST 
(Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stacho-
wiak, Poznań 1990, s. 383-489; Wprowadzenie 
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w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. VI, red. 
J. Frankowski, Warszawa 1999, s. 13-72, 161-
204; Rady Mądrości. Przewodnik po mądrościowej 
literaturze Starego Testamentu, Lublin 1993); 
ważne miejsce zajmują również komentarze do 
Księgi Sofoniasza i Księgi Jonasza (Księgi Proro-
ków Mniejszych, t. XII, cz. 1, red. S. Łach, Po-

znań 1968), wydany już po śmierci komentarz do 
Księgi Przysłów (t. VIII, cz. 1, red. R. Rubinkie-
wicz, Poznań 2008) oraz tłumaczenia w Biblii Po-
znańskiej (Mądrość Syracha) i w Biblii Pauliń-
skiej. Prof. Potocki był znanym popularyzatorem 
Biblii i wielkim entuzjastą odnowy biblijnej w Ko-
ściele po II Soborze Watykańskim (Wybrane za-
gadnienia z historii zbawienia Starego Testamentu 
(studium katechetyczne), Przemyśl 1999; podczas 
długoletniej pracy naukowo-dydaktycznej zyskał 
sobie miano znanego i cenionego wykładowcy 
i biblisty, ale również wychowawcy wielu pokoleń 
kapłańskich. Zm. 11 X 2004 w Przemyślu. 

Bibliografia: Haręzga S., Śp. ks. prof. dr hab. Stani-
sław Potocki (1928–2004), „Ruch Biblijny i Liturgicz-

ny“ 2005, t. 58, s. 233-238; Dziadosz D., W dowód 

wdzięczności Księdzu Profesorowi Stanisławowi Potoc-
kiemu – Mędrcowi i Wychowawcy, W: Eucharystia dro-
gą do wieczności, red. tenże, Przemyśl 2005, s. 9-13; 

S. Haręzga, Bibliografia publikacji śp. ks. prof. dra 
hab. Stanisława Potockiego, w: tamże, s. 17-22. 


