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ks. daMian Bednarski
uniwersytet Śląski w katowicach
Wydział teologiczny

zaGadnienia dotyczące hiStoRii KoŚcioła 
na ŚląSKu na łamach „ŚląSKich Studiów 
hiStoRyczno-teoloGicznych” (1968–2016)

i. wstęp 

zajmowanie się zagadnieniami z zakresu historii kościoła na górnym Śląsku 
ma swoje bogate tradycje. zanim jeszcze powstała diecezja katowicka i potem, 
w pierwszych latach jej egzystencji, do grona badaczy tego poletka naukowego 
należeli: ks. Johannes chrząszcz, ks. augustyn Weltzel, ks. aleksander skowroń-
ski, ks. emil szramek, ks. Józef Bańka, ks. Jan kudera, a także ludwik Musioł. 

gdy więc powołano do życia w diecezji katowickiej periodyk, w którym mieli 
publikować wyniki swej pracy śląscy duchowni, czymś naturalnym było odwo-
łanie się do tej tradycji. Pierwszym odpowiedzialnym za przygotowanie pisma 
naukowego został w 1966 r. ks. gustaw klapuch, wykładowca historii kościoła 
w Śląskim seminarium duchownym w krakowie. niestety wkrótce potem, po 
swoim zaangażowaniu w działalność nieakceptowaną przez bp. herberta Bedno-
rza, zdjęty został z funkcji wykładowcy seminaryjnego i odsunięty od redakcji 
nowego pisma. 

od samego początku redakcja „Śląskich studiów historyczno-teologicznych” 
(dalej: ssht) powierzyła redagowanie działu historycznego ks. franciszkowi Ma-
roniowi. choć nie posiadał on stopni naukowych, to jednak jego zaletą było to, że 
fascynował się historią, był erudytą i skrupulatnie gromadził wszelkie materiały 
źródłowe dotyczące historii lokalnego kościoła. analizując zestaw publikacji do-
tykających historii kościoła na Śląsku, odkryć możemy, że to właśnie on jest au-
torem największej ilości tekstów o tej tematyce: napisał 13 artykułów oraz opraco-
wał 6 materiałów źródłowych. Ponadto na łamach periodyku często zamieszczano 
teksty: ks. Jerzego Myszora (10 artykułów i 4 wybory materiałów źródłowych), 
ks. Józefa kiedosa (9), ks. Józefa krętosza (5), ks. edwarda Poloczka (5) i Jana 
drabiny (4).

kierując się względami merytorycznymi i praktycznymi, dokonano w prezen-
towanym opracowaniu rozróżnienia zebranych tekstów historycznych, które zna-
lazły się na łamach ssht, na dwa zasadnicze działy: wybory źródeł i artykuły. 
z kolei artykuły podzielono na kilka sprofilowanych grup tematycznych. 

oprócz tego ssht mają osobny dział, w którym drukowane są recenzje i omó-
wienia aktualnych i szczególnie godnych uwagi publikacji naukowych. Wśród 
nich znalazło się wiele recenzji dzieł historycznych. ich zebranie i analiza to kwe-
stia przyszłości.
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ii. wybory źródeł

ks. franciszek Maroń przez kilka lat (1972–1977) regularnie zamieszczał na 
łamach ssht materiały źródłowe poświęcone dziejom lokalnego kościoła. Było 
to pewnego rodzaju nawiązanie do przedwojennych „fontes”, redagowanych przez 
ks. emila szramka. W taki sposób tłumaczył ks. Maroń powstanie rubryki „Ma-
teriały źródłowe do dziejów kościoła w obecnej diecezji katowickiej”: „Musimy 
zadbać, aby w granicach możliwości uzupełniać braki, jakie wykazuje historio-
grafia kościelna, gdyż mimo upływu lat wciąż jeszcze aktualne jest mało dla nas 
pochlebne stwierdzenie z r. 1936, że «do najmniej zbadanych dziedzin w zakresie 
dziejów Śląska należy bezsprzecznie historia kościoła i szkolnictwa»” 1. W polu 
jego zainteresowań znalazły się niepublikowane wcześniej dekrety egzekucyjne 
do protokołów wizytacyjnych z roku 1598 oraz protokoły wizytacyjne dekanatów 
pszczyńskiego i bytomskiego z lat: 1611, 1619, 1657, 1665 oraz 1720 r.

ks. prof. Jerzy Myszor, który był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyj-
nym ks. emila szramka i ks. Józefa czempiela, opracował, opatrzył wnikliwym 
komentarzem i opublikował listy obozowe proboszcza z hajduk Wielkich, doku-
menty relacjonujące okoliczności aresztowania proboszcza katowickiej parafii 
mariackiej oraz powojenne teksty opisujące męczeńską śmierć ks. szramka. za-
sługą ks. Myszora jest również przybliżenie czytelnikom ssht listów ks. alojze-
go ficka z lat 1850–1861. zgoła inny charakter prezentują, aczkolwiek są równie 
ciekawe, opublikowane przez niego (we współpracy z urszulą Burzywodą) pieśni 
pątnicze ze zbioru Jana kupca, cenionego śląskiego poety ludowego drugiej poło-
wy XiX w. 

z kolei halina kowalczyk (dudała), pełniąca dziś funkcję dyrektora archi-
wum archidiecezjalnego w katowicach, opublikowała listy ks. emila szramka do 
ks. Jana kudery z lat 1913–1937, a ks. Józef krętosz – niezwykle ciekawe i osobi-
ste wspomnienie ks. emila szramka o ks. Janie kubocie.

iii. artykuły 

1. teksty biograficzne

ukazane tu zostały postacie śląskich biskupów, wywodzących się z tego terenu 
kapłanów naukowców, a także sylwetki duchownych, którzy swoim zaangażowa-
niem w życie społeczne, religijne, a czasem i polityczne wyrastali ponad przecięt-
ność. 

Wśród artykułów biograficznych, które znalazły się na łamach ssht, można 
wyróżnić kilka gatunków. najpierw są to biografie erudycyjne, czyli prezentujące 
bohatera na pewnym tle, którego „głębia zależna jest od ogólnej wiedzy, erudycji, 
a także ciekawości czy dociekliwości, wręcz subtelności badawczej autora” 2. W tej 
grupie należy sytuować biografie śląskich hierarchów: kard. augusta hlonda,  

1 f. Maroń, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Dekrety 
egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598 r., ssht 5 (1972), s. 263. Wypowiedź, do której 
nawiązuje ks. Maroń, pochodzi z książki Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku, red. r. lutman, 
katowice 1936, s. 344.

2 W. Bieńkowski, Biografistyka w badaniach nad książką, w: Książka polska w okresie zabo-
rów, kraków 1991, s. 43. Profesor Wiesław Bieńkowski był jednym z redaktorów Polskiego słow-
nika biograficznego.
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bp. teodora kubiny, bp. Juliusza Bieńka, bp. stanisława adamskiego oraz bp. her-
berta Bednorza. temu ostatniemu został zresztą dedykowany jeden z tomów ssht 
(1989). zostali też zaprezentowani: ks. Jan kapica, duszpasterz trzeźwościowy, 
i ks. franciszek Blachnicki, charyzmatyczny założyciel ruchu „Światło-Życie”. 
W dwóch częściach ukazana została prowadzona podczas ii wojny światowej 
duszpasterska i charytatywna działalność Józefa gawliny, biskupa polowego Woj-
ska Polskiego.

drugi nurt literatury biograficznej stanowi biografia pretekstowa, w której 
losy bohatera są bardzo silnie wplecione w procesy historyczne. ten typ biografii 
dotyczy najczęściej twórców, ludzi nauki czy nowych prądów ideowych. trzy-
krotnie przedstawiona została postać ks. prof. konstantego Michalskiego, przy 
czym na szczególną uwagę zasługuje tekst bp. Jana kopca, w którym opisał on 
wkład rektora uniwersytetu Jagiellońskiego w refleksję historyczną. są biografie 
zwracające uwagę na specyfikę naukowych poszukiwań w dziedzinach reprezen-
towanych przez: ks. prof. Bertolda altanera (patrologia), ks. Joachima kondzie-
lę (nauki społeczne), ks. konrada Marklowskiego (biblistyka), ks. teodora raka 
(muzykologia) czy ks. Józefa Bańkę (historia kościoła). Warte zauważenia są tak-
że artykuły przybliżające sylwetki ks. Walerego Jasińskiego, wieloletniego rektora 
polonijnego seminarium duchownego w orchard lake, czy misjonarza o. Brunona 
Wolnika, prefekta apostolskiego w rodezji Północnej. 

trzeci typ to biografie zbiorowe określonej grupy lub środowiska. Mamy więc 
ukazane sylwetki duchownych z zaolzia, zamordowanych podczas ii wojnie świa-
towej, oraz górnośląskich księży zasiadających w ławach poselskich w i sejmie  
ii rzeczpospolitej.

Warto dodać, że znalazły się w ssht także dwa biogramy osób świeckich, ale 
ściśle powiązanych z kościołem. ks. Maroń poświęcił wspomnienie cenionemu 
historykowi alojzemu targowi (przy okazji przytacza spis jego publikacji), a kry-
styna turek przybliżyła postać filipa gotschalka, kompozytora jasnogórskiego, 
wywodzącego się ze Śląska opolskiego.

2. martyrologium Kościoła podczas ii wojny światowej  
i prześladowania w czasach komunizmu

ks. Jerzy Myszor, doskonale orientujący się w dziejach kościoła katowickiego 
w okresie ii wojny światowej, zamieścił w ssht artykuł przedstawiający stan 
badań w tym przedmiocie. o represjach stosowanych wobec duchowieństwa przez 
przedstawicieli reżimów totalitarnych traktują artykuły: ks. J. Myszora (materia-
ły dotyczące męczenników ks. szramka i ks. czempiela), ks. d. Bednarskiego 
(Martyrologium polskiego duchowieństwa z Zaolzia podczas II wojny światowej),  
adama dziuroka z katowickiego oddziału instytutu Pamięci narodowej (Biskup 
Stanisław Adamski w materiałach SB oraz Kościół katolicki na Śląsku w roku 1948 
w świetle raportów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kato-
wicach). znalazła się także w ssht informacja o opublikowaniu trzech tomów 
Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL. dzieło to powstało pod re-
dakcją ks. prof. J. Myszora oraz s. dr agaty Mirek. na kartach ssht umieścili oni 
Suplement do Leksykonu, w którym znalazły się kolejne biogramy księży i osób 
konsekrowanych, których sylwetki wymagają opracowania. 
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3. dzieje instytucji diecezjalnych

W funkcjonowaniu diecezji istotną rolę odgrywa kuria oraz różne instytucje 
z nią ściśle powiązane. im również zostały dedykowane artykuły w ssht. Mamy 
więc tekst o wrocławskiej kapitule katedralnej z lat 1453–1471, o Śląskim semi-
narium duchownym znajdującym się przez lata w krakowie (zarówno o dzie-
jach budynku seminaryjnego, organizacji studiów po ii wojnie światowej, jak 
i o działalności naukowej seminarium duchownego w latach 1980–1995). Jest tak-
że tekst o dziejach archiwum diecezjalnego. na styku prawa i historii sytuują się 
dwa ważne artykuły: pierwszy, autorstwa ks. hilarego gwoździa, dotyczy kwe-
stii jurysdykcji kanonicznej w diecezji katowickiej w latach 1939–1945, a drugi, 
przedstawiający zarys dziejów kształcenia duchowieństwa, napisał ks. stanisław 
Bista. kilka tekstów dotyczy zagadnień kształtowania się granic diecezji (f. Ma-
roń, Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na 
tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy 
ustaleń bulli „De salute animarum”; k. tomecki, Organizacja kościelna na Śląsku 
austriackim w drugiej połowie XVIII w.; s. chrostek, Rozwój podziału admini-
stracyjnego diecezji katowickiej po II wojnie światowej) oraz rozwoju sieci para-
fialnej na terenie Śląska (f. Maroń, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej 
aż do końca XV w.). W ssht w zasadzie nie zamieszczano, poza jednym wypad-
kiem, monografii poświęconych parafiom. znalazły się natomiast na ich łamach 
dwa teksty dotyczące budownictwa sakralnego. W diecezji katowickiej, gdzie po 
ii wojnie światowej w związku z rozwojem przemysłu gwałtownie zwiększyła 
się liczba mieszkańców i powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych, wy-
budowano dziesiątki nowych świątyń. zagadnieniami budownictwa sakralnego 
i powstawania parafii zajęli się ks. Wiktor skworc, ówczesny kanclerz katowickiej 
kurii (Zarys historii budownictwa sakralnego w archidiecezji katowickiej w latach 
1930–1990), oraz ks. Janusz Wycisło, piszący o budownictwie kościołów w wiel-
kim mieście na przykładzie tychów.

4. dzieje duszpasterstwa

historycy kościoła, a jeszcze bardziej pastoraliści, wiele uwagi poświęcają 
dziejom duszpasterstwa. W końcu istotą misji kościoła jest służba słowu Bożemu, 
szafowanie sakramentów i prowadzenie apostolstwa. nie sposób więc nie sięgać 
do przeszłości i nie przypatrywać się formom kultu, ich przemianie oraz modyfi-
kacji na przestrzeni historii. historia kościoła pokazuje, że pewne formy duszpa-
sterstwa zanikają na rzecz innych, a zmieniająca się mentalność wiernych sprawia, 
że kościół każdej epoki staje przed nowymi wyzwaniami i pytaniem, jak dziś pro-
wadzić duszpasterstwo. tutaj należy szukać szczególnej wartości artykułów, które 
są poświęcone tym zagadnieniom. W końcu historia magistra vitae est! W tym 
dziale pojawiają się po raz kolejny teksty ks. prof. Myszora, znawcy dziejów dusz-
pasterstwa na górnym Śląsku w XiX i na początku XX w., w których przedstawia 
wyniki swoich naukowych dociekań w następujących artykułach: Duszpasterstwo 
parafialne na Górnym Śląsku w XIX i początku XX w. Stan badań za lata: 1982–
1999; Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX w.; Ruch trzeźwo-
ści na Górnym Śląsku w latach 1884–1914; Życie religijno-moralne w dekanacie 
pszczyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku. tą tematyką zajęli się również: 
alojzy targ (Organizacje polsko-katolickie na Górnym Śląsku pod koniec XIX 
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wieku) i Julia dziwoki (Akcja Katolicka w diecezji katowickiej (1925–1939)) oraz 
autorzy tekstów o duszpasterstwach specjalistycznych. W roczniku 1994/1995, 
ukazującym się w związku z obchodami 70. rocznicy ustanowienia diecezji kato-
wickiej, znalazły się materiały dotyczące dziejów duszpasterstwa akademickiego, 
ruchu „Światło-Życie”, dzieci Maryi, apostolstwa chorych. znaleźć możemy 
także na łamach ssht jeszcze teksty przybliżające historię i specyfikę innych 
kościelnych organizacji. 

ks. stefan cichy opisał z kolei przejawy troski o liturgię w kościele katowickim 
w latach 1985–1995, ks. sławomir skotnica zajął się specyficznymi dziejami dusz-
pasterstwa robotników w okresie napięć społecznych lat osiemdziesiątych (Dzia-
łalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu 
Zdroju w latach 1980–1981), a ks. konrad lubos zamieścił artykuł o dziejach 
duszpasterstwa osób niepełnosprawnych. zauważyć należy materiały poświęco-
ne „caritas” i dziełom charytatywnym prowadzonym przez diecezję katowicką  
(M. Malcher, „Caritas” w archidiecezji katowickiej oraz J. Myszor, Akcja charyta-
tywna w diecezji katowickiej w latach 1925–1939. Cele i zasady działania). 

sprawami szkolnictwa i katechizacji zajęto się w trzech artykułach. ks. herbert 
Jeziorski napisał tekst o wkładzie duchownych i osób konsekrowanych w szkolnic-
two na ziemi tarnogórskiej (1922–1939), ks. f. Maroń ukazał szkołę górnośląską 
na ziemi pszczyńskiej przed kulturkampfem, a krystyna ołdziejewska przedsta-
wiła przeszłość, teraźniejszość i wyzwania stojące przed katechizacją dorosłych 
w diecezji katowickiej. 

5. Kult świętych, sanktuaria i pielgrzymki 

tylko dwom świętym śląskim, nie licząc już wspominanych tekstów dedyko-
wanych męczennikom ii wojny światowej, poświęcono specjalne teksty w prze-
ciągu 50 lat istnienia ssht. ks. romuald rak przedstawił św. Melchiora gro-
dzieckiego, a ks. Józef Budniak – św. Jana sarkandra. do tego zbioru można 
dołączyć opracowanie ks. adama Wodarczyka, który napisał tekst o słudze Bożym  
ks. franciszku Blachnickim. 

częściej pojawiały się teksty przybliżające dzieje śląskich sanktuariów i roz-
wój kultu maryjnego na terenie diecezji katowickiej. W tym obszarze badawczym 
należałoby umieścić opracowania: ks. Maronia (Dzieje Pszowa jako mikroregionu 
górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego oraz Dzieje ośrod-
ków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim), ks. r. raka (Znaczenie sanktuarium 
w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego). o szczegól-
nym przejawie pobożności związanej z sanktuariami, czyli o pielgrzymowaniu 
pisali: ks. J. górecki, ks. J. Myszor (ważny tekst o specyfice pielgrzymowania na 
górnym Śląsku na przełomie XiX i XX w.) oraz ks. kiedos. ten ostatni, w ssht 
ukazujących się w roku odwiedzenia katowic przez papieża Jana Pawła ii (1983), 
opublikował tekst: Kardynał Karol Wojtyła – uczestnik pielgrzymek mężów i mło-
dzieńców do Piekar Śląskich.

6. Biblioteki, księgozbiory i bibliografie

Ważnym przyczynkiem do poznawania dziejów kościoła katowickiego są 
materiały, w których zgromadzono bibliografię niektórych śląskich naukowców 
oraz duchownych. Mamy więc spis publikacji Jadwigi kucianki, alojzego targa  
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i ks. Walerego Jasińskiego. zgoła inny charakter, ale służący pomocą zajmują-
cym się życiem i działalnością bp. herberta Bednorza, posiada wykaz jego listów 
pasterskich. W roczniku 1983 została zamieszczona bibliografia prac magister-
skich powstałych w studium Pastoralnym w katowicach (przygotowana przez 
ks. J. krętosza). dr Weronika Pawłowicz, pracownik Biblioteki Śląskiej, przedsta-
wiła niezwykle interesujący tekst o prywatnych biblioteczkach kapłańskich (Księ-
gozbiory kapłanów śląskich XIX i XX w.).

7. zakony

na Śląsku, tak jak i w całym kościele, są obecne i odgrywają specyficzną rolę 
zakony i zgromadzenia zakonne. nie mogło więc zabraknąć w kolejnych tomach 
ssht artykułów o nich. dziejom dawnym, schyłku średniowiecza, poświęcił tekst 
Jan drabina, relacjonując stosunek zakonów wrocławskich do Jana z Podiebradu. 
kilkakrotnie do tej tematyki wracał ks. Józef kiedos. napisał o jezuitach na Ślą-
sku cieszyńskim i o ich udziale w katolickiej reformie XVii–XViii w., o niższych 
seminariach zakonnych w okresie międzywojennym, a także o zakonach i zgro-
madzeniach zakonnych w diecezji katowickiej (1925–1992).

8. nauka, kultura, sztuka sakralna, zabytki muzyczne

Przewijają się przez artykuły już omawiane zagadnienia związane z nauką, 
kulturą, sztuką sakralną. Była o nich mowa, gdy przywołane zostały postaci na-
ukowców i wkład duchowieństwa katolickiego w nauki teologiczne. Warto do tego 
zestawy dołączyć jeszcze informację o tym, że w ssht kilkakrotnie pojawiały się 
materiały nt. zabytków muzyki kościelnej. szczególnymi znawcami tej tematyki 
są ks. antoni reginek oraz ks. edward Poloczek. Pierwszy przybliżył sięgającym 
po ssht Gratuletur Ecclesia laudum – średniowieczny hymn ku czci św. Bar-
bary, a drugi – w kilku artykułach zajął się starymi śpiewnikami kościelnymi, 
kancjonałami i modlitewnikami. z kolei lech nowak zredagował dwuczęściowy 
tekst Katolickie książki z Polski w okresie rekatolicyzacji na Śląsku. do przyczyn-
ków na temat dziejów kultury na Śląsku dołączyć należy też opracowanie historii 
teatru amatorskiego prowadzonego przez towarzystwo alojzjanów oraz z dziejów 
najnowszych tekst Śląski Sacrosong ks. Bogumiła Mazurczyka. 

9. zagadnienia narodowościowe, polityczne i społeczne

specyficzne położenie górnego Śląska na styku wpływów polskich, czeskich 
i niemieckich pozostawiło znaczący ślad w dziejach lokalnego kościoła. tutej-
si duchowni oprócz funkcji duszpasterskich nieraz dodatkowo byli zobligowani 
przez okoliczności zewnętrzne do włączenia się w nurt życia społeczno-politycz-
nego. Przez ks. hilarego gwoździa został opisany udział duchownych w powsta-
niach śląskich i plebiscycie, zaś Jarosław Macała opisał próbę mediacji prowa-
dzonej przez bp. stanisława adamskiego w konflikcie między M. grażyńskim 
a W. korfantym oraz stosunek biskupa katowickiego do katolików niepolskiej 
narodowości Śląska cieszyńskiego, gdy zaolzie zostało włączone do diecezji ka-
towickiej. Wnikliwie rozpatrzona została również kwestia problemów narodowo-
ściowych podczas ii wojny światowej, w tym problemy związane z tzw. Volkslistą. 
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skomplikowanej sytuacji polityczno-społecznej na Śląsku w latach osiemdzie-
siątych XX w. i roli kościoła w tym okresie zostały poświęcone teksty andrzeja 
grajewskiego (Kościół na Górnym Śląsku wobec powstania NSZZ „Solidarność”) 
oraz Barbary i andrzeja sobańskich, którzy napisali o Biskupim komitecie Pomo-
cy uwięzionym i internowanym. a ks. Benedykt Woźnica w tekście Ks. bp Her-
bert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy wyakcentował wy-
jątkową rolę „biskupa robotników” w oddziaływaniu na społeczeństwo górnego 
Śląska. 

W powyższym tekście zwrócono uwagę jedynie na najważniejsze kierunki 
badań nad historią kościoła na Śląsku przedstawiane na łamach ssht. Wykaz 
wszystkich tekstów odnoszących się do tych zagadnień pomaga zorientować się 
w szerokim spektrum zainteresowań śląskich historyków kościoła.
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