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Od Redakcji 
 
Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 7 XI 2000 r. powstał Wy-

dział Teologiczny. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” – periodyk 
naukowy środowiska teologów katowickich ukazujący się od 1968 r. – 
w 1998 r. stał się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-
-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Śląskim – organem naukowym tegoż wydziału. Przy tej okazji warto przy-
pomnieć, że dotychczas jego redaktorami byli: ks. Remigiusz Sobański 
(1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor 
(1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–
2001). Dotychczas ukazały się 34 tomy. Uchwałą Rady Wydziału Teolo-
gicznego UŚ z dnia 30 X 2001 r. została powołana do życia Rada Nauko-
wa czasopisma, do której weszli: prof. Marek Czapliński – Uniwersytet 
Wrocławski, ks. dr Józef Kupny – Uniwersytet Śląski, ks. prof. Win-
centy Myszor – Uniwersytet Śląski, ks. prof. Remigiusz Sobański – Uni-
wersytet Śląski, ks. prof. Gabriel Witaszek – Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, ks. prof. Manfred Uglorz – Uniwersytet Śląski. Ukonstytuowana zo-
stała także nowa Redakcja; na redaktora naczelnego został ponownie wy-
brany ks. prof. Jerzy Myszor, sekretarzem Redakcji został ks. dr Artur 
Malina.  

Dotychczas wszystkie napływające do Redakcji materiały podlegały 
wewnętrznej recenzji, a niektóre, wymagające oceny specjalistycznej, wy-
syłano do innych ośrodków naukowych w Polsce. Na posiedzeniu Rady 
Wydziału z 30 X 2001 r. przyjęto zasadę, że wszystkie artykuły, oprócz 
wewnętrznej recenzji, będą podlegały także opiniowaniu przez specjali-
stów spoza Wydziału Teologicznego UŚ. Z chwilą powołania do życia 
Wydziału Teologicznego, redakcja „Śląskich Studiów Historyczno-
Teologicznych” otwiera swe łamy nie tylko dla teologów pochodzących z 
archidiecezji katowickiej – specjalistów z historii Kościoła na Śląsku oraz 
teologii pastoralnej, dziedzin dotychczas preferowanych 

1. 
Periodyk naukowy decyzją wspomnianej Rady Wydziału otrzymuje tak-

że nową formułę, zmniejsza swoją objętość i będzie wydawany w cyklu 
półrocznym. Nie zmienia się natomiast struktura czasopisma; utrzymany 
zostaje podział na artykuły, materiały, recenzje i sprawozdania. Pragniemy 
także podtrzymać owocną współpracę z Księgarnią św. Jacka – dotych-
czasowym Wydawcą „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych. 
—————— 
 1 Por. wyniki dyskusji Kolegium Redakcyjnego z 28 XI 1974 r. opublikowanej na łamach 
„Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”: Profil rocznika i zamierzenia. (Dyskusja redak-
cyjna), ŚSHT 1975, t. 8, s. 163–166; J. M y s z o r, Ks. Remigiusz Sobański – redaktor „Śląskich 
Studiów Historyczno-Teologicznych” 1968–1975, ŚSHT 2001, t. 34, s. 35–40. 


