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doroBeK pieKarsKich sympozJóW nauKoWych 
W monografiach KonferencyJnych (1992–2016)

odbywające się w latach 1992–2016 sympozja piekarskie były formą nauko-
wego przygotowania i pogłębiania treści stanowiących główny wątek pielgrzymek 
świata pracy do sanktuarium Matki Bożej sprawiedliwości i Miłości społecznej 
w Piekarach Śląskich. ich naukowy dorobek – na równi z funkcją inspirującą, in-
tegrującą i popularyzatorską – stanowi świadectwo roli sanktuarium piekarskiego 
jako znaczącego ośrodka katolickiej nauki społecznej. chociaż, po ćwierć wieku 
istnienia, tradycja organizowania sympozjów zanikła, to same pielgrzymki „męż-
czyzn i młodzieńców” nadal stanowią fenomen na skalę światową, gromadzący co 
roku pielgrzymów z górnego Śląska, Polski i zagranicy. 

geneza naukowych spotkań w Piekarach Śląskich sięga roku 1990, gdy w Pol-
sce, mocą ustawy sejmowej z 11 kwietnia 1990 roku, ostatecznie zniesiono urząd 
cenzury 1. Wówczas w nowej sytuacji znalazł się także kościół katolicki, który 
w istotnej mierze przyczynił się do zachowania ducha wolności w społeczeństwie. 
Wśród części duchowieństwa zrodziło się wówczas pragnienie rozwinięcia no-
wych form ewangelizacji. 

Jedną z takich inicjatyw, będącą zarazem formą mecenatu kulturowego, bli-
skiego tradycjom katolickich działaczy społecznych XiX wieku, była decyzja pre-
zesa firmy „inkom”, a później przewodniczącego pierwszej kadencji rady Miasta 
Pszczyna, lechosława gazdy, o sfinansowaniu druku książki, która traktowałaby 
o historii sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. dzięki temu wsparciu 
obszerna publikacja 2, napisana – z inspiracji ówczesnego biskupa diecezji kato-
wickiej bp. damiana zimonia – przez ks. Janusza Wycisło, dotarła do kręgu ludzi 
nowej władzy samorządowej. kierownik Bytomsko-katowickiego urzędu rejo-
nowego Jerzy chmielewski po jej lekturze wystąpił z inicjatywą utworzenia ze-
społu roboczego, mającego na celu wsparcie – zaniechanych niegdyś – wysiłków 
kościoła katowickiego, zmierzających do wyniesienia na ołtarze zasłużonego pro-
boszcza piekarskiego ks. Jana alojzego nepomucena Ficka (1790–1862). 

10 września 1991 roku w budynku urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich 
zawiązał się w tym celu komitet społeczny. W spotkaniu założycielskim uczest-

1 zob. J. Wycisło, Geneza sympozjów naukowych w Piekarach Śląskich, w: Górny Śląsk na 
przełomie wieków: nadzieje i niepokoje – świadkowie wiary, red. J. górecki, h. olszar, societas 
scientiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski w katowicach, katowice–Piekary 
Śląskie 2002 (studia i Materiały Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach 
6), s. 226-229.

2 J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, t. 1: Formowanie się głównego 
ośrodka życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w xIx wieku, inkom, katowice 1991.
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niczyło ponad 20 osób. Byli to: ówczesny Prezydent Miasta Piekary Śląskie – an-
drzej Żydek, jego zastępcy – aniela nowak i Jerzy Polaczek, przewodniczący 
rady Miejskiej – Jan skowronek, troje członków rady Miejskiej – Joanna oleś-
kiewicz, leon krus i czesław sołtysek, skarbnik miasta – Mirosława Warchał, 
dyrektor Miejskiego domu kultury – ginter kupka, przedstawiciele miejscowych 
organizacji – Jerzy dylong, Wiesław umiński, Wilhelm szołtysik, alfred kiera 
i ludwik durka, przewodniczący rady Miejskiej katowic – Paweł Wieczorek, ini-
cjator spotkania, wspomniany już Jerzy chmielewski, prezes Przedsiębiorstwa in-
nowacyjno-Produkcyjnego „inkom” w Pszczynie – lechosław gazda, proboszcz 
parafii mariackiej w Piekarach Śląskich – ks. Władysław student, pracownik 
naukowy uniwersytetu Śląskiego w katowicach – prof. Wojciech Świątkiewicz, 
oraz ks. Janusz Wycisło, wykładowca katolickiej nauki społecznej w Wyższym 
Śląskim seminarium duchownym w katowicach.

duchowni uczestniczący w piekarskim zebraniu uważali, że wszczęcie proce-
su beatyfikacyjnego, z różnych względów, jest przedwczesne. uznali jednak, że 
zachodzi pilna potrzeba pogłębienia świadomości historycznej, kulturowej i reli-
gijnej, co pozwoliłoby na silniejsze zakorzenienie mieszkańców górnego Śląska 
w tradycji i wierze w nowej rzeczywistości wolnego państwa i społeczeństwa. 
Wyrazili więc nadzieję, że biskup katowicki zadecyduje o właściwej formie upo-
wszechniania społecznego nauczania kościoła. 

najpierw, dzięki staraniom piekarskiego koła związku górnośląskiego w ba-
zylice piekarskiej odprawiona została Msza św. w intencji członków związku oraz 
o rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. kanonika alojzego Jana nepomucena Fic-
ka. następnie doszło do kilku spotkań Prezydenta Piekar andrzeja Żydka, prof. 
Wojciecha Świątkiewicza i ks. Janusza Wycisło z biskupem damianem zimo-
niem. zadecydowano o potrzebie organizowania sesji i konferencji naukowych, 
mających pogłębiać tożsamość religijną i kulturową społeczeństwa na górnym 
Śląsku i w diecezjach ościennych. Po dwóch wcześniejszych – zdaniem obserwa-
torów udanych – Piekarskich dniach Matki sprawiedliwości i Miłości społecz-
nej, formułę spotkań naukowych należało rozwinąć. ustalono więc, że piekarskie 
konferencje naukowe będą odtąd odbywać się w piątek przed największą w eu-
ropie pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich, w końcu maja 
każdego roku. ich cel został określony jako „naukowa refleksja nad kulturowymi, 
społecznymi i religijnymi problemami górnego Śląska w aspekcie katolickiej 
nauki społecznej” 3. 

realizując to założenie, spotkania naukowe podejmowały tematy o charakte-
rze retrospektywnym, aktualnym oraz perspektywicznym. Przykładem pierwsze-
go z tych ujęć może być przypomnienie działalności religijno-społecznej ks. Jana 
alojzego Ficka i roli Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na górnym 
Śląsku w XiX wieku (1992), przykładem drugiego – kwestia odpowiedzialności 
jako cnoty chrześcijańskiej i wartości społecznej, poruszana w roku 2007, przy-
kładem zadaniowego, formacyjnego i wybiegającego w przyszłość – temat ostat-
niego spotkania naukowego, które miało miejsce w roku 2016 (Miłosierdzie na 
peryferiach życia społecznego).

cel sympozjum, to jest naukową debatę nad ważnymi w aktualnym kontek-
ście społecznym zagadnieniami z pogranicza moralności i życia społecznego, re-

3 Wydarzenia te przypomniał abp Wiktor skworc we wprowadzeniu do ostatniego sympozjum 
piekarskiego – zob. W. skworc, Słowo wstępne, w: Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego. 
25 lat Sympozjów Piekarskich, red. a. Wuwer, [b.w.] Piekary Śląskie 2016, s. 9-11.
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alizowano we współpracy m.in. z urzędem Miasta Piekary Śląskie, związkiem 
górnośląskim, instytutem górnośląskim w katowicach, Śląskim instytutem na-
ukowym, Wydziałem teologicznym uniwersytetu Śląskiego w katowicach, Miej-
skim domem kultury w Piekarach Śląskich, kurią (archi)diecezjalną w katowi-
cach, Biblioteką Śląską w katowicach i wieloma innymi instytucjami. spotkania 
naukowe przybierały kształt sympozjów naukowych oraz towarzyszących im de-
bat, których dorobek zawierały i poszerzały redagowane z tej okazji publikacje 
książkowe, w znacznej mierze finansowane ze środków urzędu Miasta Piekary 
Śląskie. dorobek sympozjum z 25 maja 2001 r. („górny Śląsk na początku XXi 
wieku. nadzieje i niepokoje”) oraz z 24 maja 2002 r. („Świadkowie wiary ze Ślą-
ska”) zebrano w jednym tomie (Górny Śląsk na przełomie wieków: nadzieje i nie-
pokoje, świadkowie wiary, red. J. górecki, h. olszar, katowice–Piekary Śląskie 
2002), natomiast w roku 2012 – ze względu na dużą ilość nadesłanych materiałów 
– ukazały się dwie książki pod redakcją dr Marioli t. kozubek (Dom, w którym 
rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, Kościół oraz: Jaka rodzina, takie 
społeczeństwo: wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego). 

Pełny wykaz naukowych piekarskich monografii sympozjalnych przedstawia 
się następująco:

1992: Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w xIx wieku. Działalność religijno-społeczna 
ks. Jana A. Ficka i rola Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym 
Śląsku w xIx wieku, red. J. Wycisło, Śląski instytut naukowy, katowice–Piekary 
Śląskie 1992, stron 192 [isBn 8370081282].

1993: Metropolia katowicka – górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przy-
szłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, societas scientiis Favendis silesiae su-
perioris – instytut górnośląski, katowice–Piekary Śląskie 1994, stron 140 [isBn 
8386053011].

1994: W trosce o rodzinę, red. W. Świątkiewicz, societas scientiis Favendis silesiae su-
perioris – instytut górnośląski, katowice–Piekary Śląskie 1994, stron 216 [isBn: 
838605302X].

1995: Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, societas scien-
tiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice–Piekary Śląskie 
1995, stron 323 [isBn: 8386053079].

1996: Pojednanie i sprawiedliwość społeczna, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, socie-
tas scientiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice–Piekary 
Śląskie 1996, stron 185 [isBn: 8386053135].

1997: Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie, red. W. Świątkiewicz, societas 
scientiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice 1997, stron 
176 [isBn: 8386053208].

1998: Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 
societas scientiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice–
Piekary Śląskie 1998, stron 235 [isBn: 8386053283].

1999: Władza jako służba społeczeństwu, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, societas 
scientiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice 1999, stron 
207 [isBn: 8386053283].

2000: Kultura i religia u progu III tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz, a. Pethe, societas 
scientiis Favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice–Piekary 
Śląskie 2001, stron 265 [isBn: 8386053399 – 0086053399].
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2001/2002: Górny Śląsk na przełomie wieków: nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, 
red. J. górecki, h. olszar, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego i insty-
tut górnośląski w katowicach, katowice–Piekary Śląskie 2002, stron 237 [seria: 
studia i Materiały Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach, 
1643-0131; nr 6] [isBn: 8386053453].

2003: Modlitwa – praca – służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana Paw-
ła II w Katowicach, red. a. Bartoszek, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego  
w katowicach, Wyd. Biblos, tarnów 2003, stron 317, [isBn: 8373321403].

2004: Dwa płuca – jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie, red. l. szew-
czyk, M. Łuczak, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego w katowicach, Wyd. 
Biblos, katowice–Piekary Śląskie–tarnów 2004, stron 214 [isBn: 837332206X].

2005: Rocznice, które... wspominają, uobecniają i zapowiadają. Zagadnienia teologiczne, 
socjologiczne i historyczne, red. J. kozyra, M. Łuczak, Wydział teologiczny uni-
wersytetu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka 2005, stron 223 [isBn: 
8370304303].

2006: Caritas w globalnej wiosce, red. M. Łuczak, a. Wuwer, [Wydział teologiczny uni-
wersytetu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowice–Piekary Ślą-
skie 2006, stron 133 [isBn: 8360367256 – 9788360367254].

2007: Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako 
cnota chrześcijańska i wartość społeczna, red. a. Wuwer, Wydział teologiczny uni-
wersytetu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowice–Piekary Ślą-
skie 2007, stron 246 [isBn: 9788370305659].

2008: Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną 
rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908–2008), red. i. celary, Wydział 
teologiczny uniwersytetu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowi-
ce–Piekary Śląskie 2008, stron 222 [isBn: 9788370306281].

2009: Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie. W Roku św. Paw-
ła Apostoła Narodów, red. B. Biela, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowice–Piekary Śląskie 2009, stron 303 
[isBn: 9788370306823].

2010: 350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość łączy się z przy-
szłością, red. W. kania, M. Łuczak, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowice–Piekary Śląskie 2010, stron 207 
[isBn: 9788370307424].

2011: Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa  
i Kościoła, red. a. Bartoszek, księgarnia św. Jacka, katowice 2011, stron 263 [isBn: 
9788370308131] [seria: studia i Materiały Wydziału teologicznego uniwersytetu 
Śląskiego w katowicach nr 64; studia teologiczne i humanistyczne 1/2 (2011), red. 
serii: a. Malina].

2012/i: Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, Kościół, red. M.t. ko-
zubek, księgarnia św. Jacka, katowice 2012, stron 296 [isBn: 9788370308506 – 
9788370308505] [seria: studia i Materiały Wydziału teologicznego uniwersytetu 
Śląskiego w katowicach nr 69; studia teologiczne i humanistyczne 2/2(2012)].

2012/ii: Jaka rodzina, takie społeczeństwo: wspólnototwórczy wymiar wychowania in-
tegralnego, red. M.t. kozubek, księgarnia św. Jacka, katowice 2012, stron 311, 
[isBn: 9788370308575] [seria: studia i Materiały Wydziału teologicznego uniwer-
sytetu Śląskiego w katowicach, nr 70].
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2013: Świętowanie niedzieli w wymiarze społeczno-etycznym, red. a. Wuwer, Wydział 
teologiczny uniwersytetu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowi-
ce–Piekary Śląskie 2013, stron 223 [isBn: 9788370309053].

2014: Rodzina miłością wielka (?), red. W. surmiak, Wydział teologiczny uniwersyte-
tu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowice–Piekary Śląskie 2014, 
stron 311 [isBn: 9788370309374].

2015: Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)
diecezji Katowickiej, red. a. Wuwer, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach, księgarnia św. Jacka, katowice–Piekary Śląskie 2015, stron 288, 
[isBn: 9788370309718].

2016: Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego. 25 lat Sympozjów Piekarskich, red. 
a. Wuwer, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego w katowicach, Piekary 
Śląskie 2016, stron 302 [isBn: 9788361458746].

W ciągu 25 lat ukazały się w nich 434 artykuły, zredagowane przez niemal 
260 autorów. Jako że celem niniejszego tekstu jest wyczerpujące i uporządkowane 
podsumowanie, zwrócenie uwagi na naukową wagę sympozjów piekarskich oraz 
docenienie organizatorów i autorów związanych z tym przedsięwzięciem, zesta-
wiono niżej pełny wykaz opracowań zamieszczonych w monografiach wydanych 
z tej okazji 4. należy zaznaczyć, że czasem – ze względu na to, że publikacja uka-
zywała się przed konferencją – wystąpienia podczas sympozjum nosiły nieco inny 
tytuł niż w wersji wydanej drukiem; zdarzało się też, że wygłoszonego podczas 
sympozjum tekstu nie zamieszczono w publikacji książkowej, lecz w innych ma-
teriałach 5. 

należy wyrazić nadzieję, że poniższy wykaz stanowić będzie źródło i zachętę 
do dalszych badań nad sanktuarium Matki sprawiedliwości i Miłości społecznej 
oraz Piekarami Śląskimi jako ośrodkami promocji nauki społecznej kościoła.

1. adamska immakulata (2002), Chrystus świętej Edyty Stein. Święta Teresa Bene-
dykta od Krzyża Edyta Stein (1891–1942), s. 153-166; (2002), Trynitarna duchowość  
w komunii z Maryją Sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Heleny Hoffman (1910–1936),  
s. 137-152.

2. adamski krzysztof (2015), Katolicko-społeczny postulat promowania sprawiedli-
wości w kontekście radykalnych przemian społeczeństwa przemysłowego. Spojrzenie  
z Dolnego Śląska, s. 208-228; (2016), O pouczaniu nieumiejętnych w społeczeństwie 
opartym na wiedzy. Próba refleksji na gruncie nauk społecznych, s. 111-123.

3. anderson carl a. (2010), Rycerze Kolumba jako szansa dla nowoczesnego mężczyzny 
katolika, s. 155-163.

4 W celu uproszczenia i uniknięcia powtórzeń zastosowano następującą metodę: po nazwisku 
autora podano jedynie rok ukazania się publikacji, której pełne dane odnaleźć można w wykazie 
publikacji. np.: Basiuk Maciej (2008), Biskup jako świadek Chrystusa, s. 11-19 zamiast: Basiuk 
Maciej, Biskup jako świadek Chrystusa, w: Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwarte-
go biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908-2008), red.  
i. celary, Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego w katowicach, księgarnia św. Jacka, ka-
towice–Piekary Śląskie 2008, s. 11-19.

5 zob. np. r. Buttiglione, Otaczać troską życie, nosząc nadzieję na współczesne areopagi. Re-
fleksje na zakończenie Roku Świętego Pawła. Sympozjum w Piekarach Śląskich, 30.05.2009, przeł. 
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