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ROK AKADEMICKI 1983/84 W WYŻSZYM ŚLĄSKIM SEMINARIUM
DUCHOWNYM W KATOWICACH

Inauguracja roku akademickiego 1983/84 odbyła się w dniu 6 października. Wykład
inauguracyjny miał ks. dr Eugeniusz Szczotok na temat dialogu duszpasterskiego z ro-
botnikami.

W czasie uroczystości wręczono ks. mgr. Adamowi Michalskiemu nagrodę im. ks.
dra Emila Szramka za najlepszą pracę magisterską pt. Dzieje duszpasterstwa i katechiza-
cji głuchoniemych w diecezji katowickiej w latach 1945—1982, napisaną na seminarium
ks. doc. dra hab. Antoniego Bacińskiego.

Na I rok studiów immatrykulowano 60 studentów.
Oficjalne otwarcie roku akademickiego poprzedziło dwudniowe (27 i 28 września

1983) sympozjum naukowe w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym na temat no-
wego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wygłoszono następujące referaty:

— Uwarunkowania nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego; Chrześcijańska recepcja
prawa (ks. dr Zdzisław Wajzner);

— Znaczenie nauki Soboru Watykańskiego Η ο charyzmatach dla kanonistyki (ks.
mgr Paweł Buchta);

— Kodeks Prawa Kanonicznego a oczekiwania Ludu Bożego; Kodeks w służbie wia-
ry (ks. prof, dr hab. Jerzy Grzywacz);

— Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanoni-
cznego (ks. dr Stanisław Bista).

Studenci VI i VII roku studiów oraz niektórzy wykładowcy brali udział w sympozjum
współpracowników Sądu Biskupiego w Katowicach, które odbyło się w dniu 15 grudnia
1983 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. W programie
były następujące wykłady:

— Problematyka zgody małżeńskiej w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 (ks.
prof, dr hab. Marian Żurowski);

— Procesy małżeńskie w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, ze szczegó-
lnym uwzględnieniem zmian (ks. prof, dr hab. Tadeusz Pawluk);

— Zagadnienia dowodowe w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (ks. prof, dr
hab. Tadeusz Pawluk).

W ciągu roku akademickiego odbyło się jeszcze jedno sympozjum w formie otwar-
tych wykładów przeznaczonych dla wszystkich kleryków. Ogólnym tematem było zaga-
dnienie kultury języka. Wykłady w dniach 7,15, 22 i 29 listopada 1983 r. mieli kolejno:

— doc. dr hab. Danuta Wesołowska (UJ) — Wprowadzenie do zagadnień kultury ję-
zyka;

— dr Kazimierz Ożóg (UJ) — Oddziaływanie środków masowego przekazu na
współczesną polszczyznę ;

— prof, dr hab. M arian Kucała (PAN Kraków) — Formy oboczne we współczesnym
języku polskim z uwzględnieniem form gwarowych, a także wyrażenia konkretne i ab-
strakcyjne w języku religijnym;

— prof, dr hab. Irena Bajerowa (UŚ Katowice) — Katecheza a kultura języka.
W roku akademickim 1983/84 obchodzili jubileusz dwudziestopięciolecia pracy w

Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym ks. prof, dr hab. Remigiusz Sobański oraz
ks. dr Konrad Marklowski. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w październiku i listo-
padzie 1983 r.

W drugim semestrze roku 1983/84 odbyły się otwarte wykłady dla wszystkich klery-
ków na temat elementów religijnych w literaturze, a mianowicie:

— w dniu 7 marca 1984 r. — Biblia w poezji Czesława Miłosza (doc. dr hab. Zbig-
niew Jerzy Nowak); Poezja Jerzego Lieberta (doc. dr hab. Tadeusz Kłak);

— w dniu 13 marca 1984 r. — Elementy psalmiczne w poezji Jana Kochanowskiego
(poza Psałterzem) oraz Wespazjan Kochowski jako poeta religijny (prof, dr hab. Jerzy
Siarnawski).
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Klerycy brali udział także w sympozjach organizowanych w Lublinie i Poznaniu oraz
uczestniczyli w posiedzeniach Sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Katowi-
cach.

W dniu 10 marca 1984 r. przystąpili do egzaminu magisterskiego absolwenci, którzy
w ciągu roku akademickiego oddali prace.
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