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„ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE” 
W TRUDNYCH LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH 
UBIEGŁEGO STULECIA

Zmiana redaktora naczelnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” 
w roku 1982 nastąpiła w trudnym okresie pracy zespołu redakcyjnego. Pismem 
z dnia 12 XI 1982 r. ks. bp Herbert Bednorz mianował nowego redaktora – zo-
stał nim ks. dr Wincenty Myszor, pracownik Wydziału Teologicznego ATK 
w Warszawie, w okresie intensywnych przygotowań do swojej habilitacji (kolo-
kwium habilitacyjne odbył 6 XII 1982 r.). Nominacja na 5 lat dotyczyła redakcji 
ŚSHT od tomu 14 (1981). Prace nad tym tomem były na tyle spóźnione, że uka-
zał się on drukiem dopiero w styczniu 1988 r. Nowy redaktor podjął faktycznie 
pracę z początkiem roku 1983. Na konferencji w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym w Katowicach w dniu 3 III 1983 r. przedstawiłem skład redakcji 
(uzgodniony wcześniej, w dniu 18 I 83 r. z Biskupem Ordynariuszem). W skład 
kolegium redaktorów weszły wszystkie osoby poprzedniej redakcji oraz nowi. Byli 
to: ks. dr Stefan Cichy, ks. dr Michał Kaszowski, ks. dr Stanisław Pisarek, ks. doc. 
dr hab. Romuald Rak, ks. dr Franciszek Szulc, ks. dr Benedykt Woźnica i dr Irena 
Mierzwa. Nominację na piśmie otrzymał tylko redaktor naczelny. Na konferencji 
wykładowców Śląskiego Seminarium Duchownego w marcu 1983 r. nowy redak-
tor przedstawił zasady redagowanie, które miały uwzględniać postulaty biskupa. 
Studia mają być miejscem publikacji „profesorów Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego” – pisał bp H. Bednorz do redaktora naczelnego – [...] „W związku 
z tym do zadań kolegium redakcyjnego będzie należało stymulowanie naukowej 
twórczości wśród śląskich księży. Gdy chodzi natomiast o tematykę artykułów, 
niech Studia publikują przede wszystkim artykuły związane z problematyką śląską 
– zwłaszcza duszpasterską, preferując szczególnie zagadnienia służące realizacji 
uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej oraz opracowania z zakresu teologii warto-
ści ziemskich, o czym wspomniałem już poprzednim redakcjom”. W liście z 2 III 
1983 r. Biskup Katowicki poparł ideę oparcia ŚSHT na bazie seminarium, co po-
winno – zgodnie z tą sugestią – znaleźć także swoje odbicie w szczegółowych za-
rządzeniach zarządu seminarium. Zachęcił do utrzymania regularności w ukazy-
waniu się rocznika i przede wszystkim zobowiązał do rocznych sprawozdań z prac. 
Na zebraniu dnia 3 III 1983 r. przedstawiono także „techniczne” zasady redago-
wania, wymogi wobec rękopisów, a redaktor obiecał ukończyć szybko tom za rok 
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1981 (zaległość w tym czasie wynosiła ponad dwa lata!). Na tym zebraniu przy-
gotowano również – celem zachęty do publikacji – listę przyszłych autorów, czyli 
wykładowców Śląskiego Seminarium Duchownego. Na listę obecni na zebraniu 
profesorowie wpisywali swoje plany wydawnicze, a więc obietnice złożenia na-
pisanych artykułów do Studiów. Formalnie przekazanie redakcji przez poprzed-
niego redaktora nastąpiło jednak 7 V 1983 r. – ks. doc. dr hab. R. Rak przekazał 
materiały do 14 tomu, który jeszcze nie był złożony. Materiałów do publikacji by-
ło za mało, a przede wszystkim, ze względu na zalecenia Biskupa Ordynariusza 
nie nadawały się do publikacji. Redakcja otrzymała odpowiednie pomieszczenie 
w Seminarium oraz wyposażenie (maszynę do pisania).

Pierwsze sprawozdanie z pracy redakcji zostało złożone dopiero w roku 1985 
(19 września). Do chwili tego sprawozdania w Wydawnictwie Księgarni św. Jacka 
zostały oddane tomy 14 (1981), 15 (1982), 16 (1983), 17 (1984), ale w tym czasie 
ukazał się tylko jeden tom i to zaległy 13 (1980). Dla dzisiejszego czytelnika tego 
artykułu trzeba przypomnieć: w tym okresie istniały przede wszystkim „obiektyw-
ne” trudności wydawnicze, czyli limitowane przydziały „państwowego” papieru na 
publikacje. Księgarnia św. Jacka nawet gdyby miała wszystkie maszynopisy, nie 
mogła swobodnie publikować. W listopadzie 1985 r. został oddany tom 18 za rok 
1985, a więc literalnie zadanie redakcyjne zostały wypełnione i oddanie do druku 
zbiegło się z rokiem kalendarzowym, w którym miał być dany tom publikowany.

W sprawozdaniu do Biskupa Ordynariusza, przedstawionym także na zebraniu 
profesorów Śląskiego Seminarium Duchownego, wspomniano o trudności redago-
wania ŚSHT na bazie seminarium duchownego. Brak aktywności wykładowców 
w formie publikacji wynikał z systemu zatrudniania w seminarium. Praca ta pole-
gała przede wszystkim na dydaktyce, czyli nauczaniu teologii, przygotowaniu prac 
magisterskich, z czasem także organizacji okolicznościowych konferencji i sympo-
zjów. Ten brak związania pracy dydaktycznej z pracą naukową skutkował brakiem 
zainteresowania publikacjami. Mianowanie redaktorem ŚSHT pracownika z odle-
głej ATK należy więc odczytać jako swego rodzaju wotum nieufności wobec ze-
społu pracowników seminarium. Należy jednak zauważyć, że brak zainteresowania 
publikacjami naukowymi w Katowicach było typowe dla wszystkich seminariów 
duchownym w Polsce. Jedynie tam, gdzie na bazie seminarium duchownego bu-
dowano wydziały teologiczne (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław), aktywność 
naukowa wykładowców była większa. Tymczasem publikacji naukowych pracow-
ników seminariów duchownych wymagały także przepisy kościelne. W sprawo-
zdaniach do Kongregacji Wychowania Katolickiego seminaria dołączały wykaz 
publikacji naukowych swoich pracowników. Mimo zalecenia biskupa, wymogów 
kościelnych przepisów, a przede wszystkim możliwości publikowania w Katowicach, 
aktywność naukowa pracowników Śląskiego Seminarium Duchownego była re-
latywnie słaba. Wydawanie co roku około 500 stron maszynopisu, kwalifikowa-
nych publikacji naukowych przekraczało możliwości seminarium. Prace nauko-
we publikowane w ŚSHT, nie umożliwiały awansu w zatrudnieniu w seminarium. 
Jeśli jednak przyjrzeć się uważnie zawartości roczników w latach osiemdziesią-
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tych, można odnaleźć także pozytywne przykłady, można znaleźć publikacje pra-
cowników Śląskiego Seminarium Duchownego, którzy w 2001 r. znaleźli się na 
Wydziale Teologicznym. Jeszcze przed zatrudnieniem na wydziale, mając doro-
bek naukowy, przygotowali habilitacje. Patrząc z tego punktu widzenia na trud-
ny okres ŚSHT, sytuacja nie była aż tak krytyczna. Dzisiaj na uznanie zasługują ci 
pracownicy, którzy w tamtych czasach, nie mając świadomości, że dzięki aktyw-
ności naukowej otrzymają kiedyś stanowiska na Wydziale Teologicznym, pisali 
i publikowali w tym periodyku. Następne sprawozdanie z pracy redakcyjnej zostało 
przedstawione Biskupowi Ordynariuszowi na konferencji wykładowców w Śląskim 
Seminarium Duchownym w dniu 10 III 1986 r. W wydawnictwie czekał na druk 
oddany przez redakcję tom 18 za rok 1985. Jeśli spojrzeć na stopkę wydawniczą, 
to mówi ona o ukończeniu druku w czerwcu 1989 r. Dzięki temu opóźnieniu druku, 
mogliśmy jednak zamieścić zdjęcie i informacje o nowym biskupie diecezji katowi-
ckiej; 3 VI 1985 r. nominację na biskupa otrzymał ks. dr Damian Zimoń. Z perspek-
tywy historii rocznica oddania do druku i rocznica nominacji biskupa zgadzały się. 

Trudności z pozyskiwaniem odpowiednich materiałów do publikacji jednak nie 
ubywało. Na zebraniach profesorów Śląskiego Seminarium Duchownego przypo-
minałem o podjętych zobowiązaniach publikacji. Zebranie około 500 stron ma-
szynopisu dla jednego rocznika Studiów przekraczało możliwości środowiska. 
Zalecenia bp. Bednorza, aby publikować silesiaca, przede wszystkim profesorów 
seminarium duchownego, a zwłaszcza na tematy pastoralne, były trudne do zreali-
zowania. Diecezja katowicka miała rozwinięte i wielokierunkowe duszpasterstwo, 
ale słabą refleksję teorii duszpasterstwa, teologii pastoralnej. ŚSHT utrzymały te-
matykę śląską, w mniejszym stopniu pastoralną i tylko częściowo dawały pierw-
szeństwo autorom z diecezji. Kilka artykułów z okresu lat osiemdziesiątych to od-
powiednio przeredagowane prace dyplomowe 1. Członkowie redakcji polecali także 

 1 Podaję przykładowo: J. Kiedos, H. Olszar, Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Katowicach, ŚSHT 15 (1982), s. 43-48 – to odpowiednio zredagowana praca magi-
sterska ks. Henryka Olszara; A. Masarczyk, Poglądy na Kościół występujące na Śląsku na podstawie 
„Zwiastuna Górnośląskiego” (1868-1972), ŚSHT 15 (1982), s.103-123 (to praca na studiach pody-
plomowych); R. Sładek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg tygodnika „Monika” (1876-
1880), ŚSHT 15 (1982), s. 103-123; R. Schittko, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika 
„Głos Misji Wewnętrznej”, ŚSHT 15 (1982), s. 125-136; J. Wycisło, Model robotnika chrześcijań-
skiego w ujęciu górnośląskiego czasopisma „Praca” (1890-1891), ŚSHT 15 (1982), s. 137-150 – to 
prace magisterskie powstałe w Katowicach, ale także interesujący materiał dla historii duszpaster-
stwa: B. Płonka, Przedpogrzebowe, pozaliturgiczne obrzędy na Śląsku, ŚSHT 15 (1982), s. 273-279, 
to materiał z pracy magisterskiej. W następnych tomach bardzo cenne: J. Przybyła, „Praca” w kaza-
niach piekarskich kardynała Karola Wojtyły, ŚSHT 16 (1983), s. 23-41 (praca magisterska); J. Kupny, 
Nauczanie społeczne Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, ŚSHT 16 (1983), s. 43-
60 (praca magisterska z socjologii religii na KUL); także dalszy ciąg tej pracy: Problematyka spo-
łeczno-moralna w katechezie narodowej Jana Pawła II (Druga pielgrzymka do Polski), ŚSHT 17 
(1984), s. 51-64; J. Nowaczyk, Główne nurty tematyczne kazań, odezw i mów okolicznościowych 
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, ŚSHT 23/24 (1990/1991), s. 203-220; A. Chorzępa, Znaczenie 
i funkcja metod aktywnych w procesie katechizacji dorosłych, ŚSHT 19/20 (1986/1987), s. 133-165; 
S. Skotnica, Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu 
Zdroju w latach 1980-1981, ŚSHT 25/26 (1992/1993), s.121-147 (były to prace magisterskie lub li-
cencjackie powstałe na Studium Pastoralnym w Katowicach): por. J. Krętosz, Bibliografia prac ma-
gisterskich powstałych w Studium Pastoralnym w Katowicach, ŚSHT 16 (1983), s. 260-262.
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prace swoich dyplomantów. W ten sposób można było zaprezentować młodszych 
teologów z diecezji, a przez publikacje zachęcić do dalszej pracy naukowej 2. Na ła-
mach ŚSHT publikowano także fragmenty prac doktorskich księży diecezji kato-
wickiej 3. Publikacji doktoratu wymuszają, na szczęście, kościelne przepisy zawar-
te w konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana. Jest to nieodzowny warunek do 
wydania dyplomu doktorskiego. Przepisy te respektują przede wszystkim kościelne 
instytucje katolickiego nauczania. Dla ŚSHT nie oznaczało to jednak, że wszyscy 
doktorzy teologii diecezji katowickiej będą publikowali swoje prace na ich łamach. 
Trzeba było poszukiwać autorów spoza diecezji, W 1984 r. (a potem w 1989 r.) KUL 
opublikował Katalog prac naukowych powstałych na wyższych uczelniach katoli-
ckich w Polsce 4. Katalogi te umożliwiły zapoznanie się z tematyką prac dyplomo-
wych, a przede wszystkim z pracami nowych autorów. Kilka dobrych artykułów 
związanych ze śląską tematyką historyczną i pastoralną zostało w ten sposób wy-
szukanych. Za zgodą autorów prace zostały przygotowane do druku i opublikowa-
ne 5. Rzadko autorzy zgłaszali się sami. Problemem były materiały na publikacje, 
które nie nadawały się do druku. Redakcja stosowała przede wszystkim recenzję 
wewnętrzną. Redaktor naczelny korzystał z pomocy kolegium redakcyjnego al-

2 Podaję przykładowo prace powstałe na seminarium patrystycznym: A. Szostek, Chrystofanie w apo-
kryfach, ŚSHT 18 (1985), s. 121-148; M. Drogosz, Cyprian, biskup Kartaginy wobec swego kle-
ru, ŚSHT 18 (1985), s. 149-167; L. Duży, Polemika Celsusa z chrześcijaństwem jako inwektywa, 
ŚSHT 18 (1985), s.169-180; M. Spyra, Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii 
Orygenesa do Księgi Jozuego, ŚSHT 19/20 (1986/87), s. 41-64; A. Uciecha, Rodzina miejscem wy-
chowanie w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, ŚSHT 19/20 
(1986/1987), s. 65-92; K. Winkler, Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy 
o Przemienieniu Pańskim, ŚSHT 23/24 (1990/1991), s. 173-192; ŚSHT 25/26 (1992/1993), s. 179-195.
 3 Podaję przykładowo: E. Poloczek, Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe powstania 
polskich drukowanych śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim, ŚSHT 22 (1989), s. 113-128; 
tenże, Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim. Śpiewniki ks. Antoniego 
Janusza, ŚSHT 23/24 (1991/1991), s. 99-134; tenże, Z dziejów polskich śpiewników katolickich na 
Śląsku Cieszyńskim – Kancyonał i książka modlitewna na cały rok z 1865, ŚSHT, 25/26 (1992/1993), 
s. 249-270; J. Wojciech, Les éléments de la conception dialogale de l’homme dans la théologie de 
J. Ratzinger, ŚSHT 22 (1989), s. 281-298; tenże, La Théologie de Joseph Ratzinger: De l’ouverture 
à la contre reforme?, ŚSHT 25/26 (1992/93), s. 45-56 (fragmenty pracy doktorskiej w Instytucie 
Katolickim w Paryżu); A. Suchoń, Stan etosu pracy górnika śląskiego w okresie rządów totalitar-
nych, ŚSHT 25/26 (1992/1993), s. 99-119.
 4 Publikacja staraniem Rady Naukowej Episkopatu Polski (na zlecenie Przewodniczącego Komisji 
Episkopatu do spraw Nauki Katolickiej Księdza Franciszka Kardynała Macharskiego): Katalog prac 
naukowych powstałych na wyższych uczelniach katolickich w Polsce, 1980-1982, prace habilitacyjne, 
doktorskie, licencjackie, magisterskie, Lublin 1984. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Naukowej 
Episkopatu Polski, bp. Alfonsa Nossola, wydano: Katalog prac naukowych powstałych na wyższych 
uczelniach katolickich w Polsce 1983-1986, Lublin 1989. Prace dyplomowe powstałe w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach znalazły się w tych spisach, jeśli były „nostryfi-
kowane” w ATK czy PAT.
 5 Podaję przykładowo: K. Ołdziejewska, Podstawowe zagadnienia katechizacji dorosłych, ŚSHT 
17 (1984), s. 73-88; taż, Katechizacja dorosłych w diecezji katowickiej, ŚSHT 18 (1985), s. 35-56; 
L. Nowak, Katolickie książki z Polski w okresie rekatolicyzacji na Śląsku, ŚSHT 17 (1984), s. 65-
199; 18 (1985), s. 209-228; J. Borkowicz, Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polo-
wego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945, ŚSHT 19/20 (1986/1987), s. 213-228; 
ŚSHT 21 (1988), s.191-214; J. Tum, Pierwotna tradycja i redakcja w przypowieści o synu marno-
trawnym – Łk 15,11-32, analiza słownictwa, ŚSHT 17 (1984), s. 7-25; tenże, Próby analizy struktur 
oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32), ŚSHT 18 (1985), s. 191-
202 (były to prace dyplomowe powstałe w ATK). 
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bo prosił o pomoc kolegów, najczęściej z ATK. Nie były to formalne recenzje wy-
dawnicze. Środowisko naukowe ATK, koledzy z Wydziału Teologicznego, a po-
tem Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK mogli pomóc 
w doborze publikacji na odpowiednim poziomie 6. Poziom ten zapewniały artyku-
ły zamawiane. Redakcja, Księgarnia św. Jacka, a także kierownictwo Wyższego 
Seminarium Duchownego w Katowicach zamawiały odpowiednie artykuły u lu-
dzi, którzy znani byli jako autorzy albo znali się na tematyce, którą interesowały 
się ŚSHT. Przede wszystkim artykuły o charakterze dokumentacyjnym i historycz-
nym okazały się bardzo ważne 7. Dokumentacyjny charakter miał tom 16 (1983), 
poświęcony pielgrzymce Ojca św. Jana Pawła II do Katowic. Już w czasie redago-
wania tomu okazało się, że trudno znaleźć pełną dokumentację udziału kardynała 
K. Wojtyły w pielgrzymkach piekarskich. Obecnie ŚSHT za rok 1983 stanowią naj-
obszerniejszą opublikowaną dokumentację wizyty Ojca Świętego w Katowicach. 
Najważniejszy materiał tomu znajduje się w części „Materiały i sprawozdania”. 
Natomiast kilka materiałów w dziale „Artykuły” zostało zamówionych u kompe-
tentnych autorów. Takie wydarzenia ułatwiały redagowanie ŚSHT, prawdopodobnie 
pomagały także autorom pisać. Śląskie Seminarium Duchowne przyczyniło się tak-
że do powstania zbioru tematycznych publikacji dzięki organizowaniu sympozjów. 
Materiały z sympozjów najczęściej należały do artykułów „trudnych”. Autorzy je 
wygłaszali i czasem nie starczało im już zainteresowania i czasu do ich napisania. 
W wyniku tego nie wszystkie wygłoszone referaty i wykłady zostały opublikowane. 
Niektóre zostały opublikowane w dziale „Materiały i sprawozdania”. Dla uważnego 
czytelnika był to sygnał, że zasadniczo publikacje te nie odpowiadały poziomowi 
artykułów, choć napisali je kompetentni znawcy danych zagadnień i warto je było 
publikować. Tak ukazało się kilka artykułów i materiałów w tomie 17 (1984) jako 
pokłosie sympozjum „Sacrum i sztuka” 24-26 IX 1984 r., przygotowanego przez 
zarząd Seminarium Duchownego 8. Szczególnym tomem ŚSHT tego okresu był 
także tom 22 (1989). W całości został przygotowany przez redaktorów diecezjal-
nego wydawnictwa Księgarni św. Jacka. Tom został zredagowany jako zbiór prac 
In Honorem Episcopi, na jubileusz ks. bp. Herberta Bednorza. Prace i publikacja 
tomu trwały jednak tak długo, że tom zamienił się na zebrane prace In Memoriam 
Episcopi; tom wyszedł drukiem po śmierci Biskupa. Słowo wstępne do tomu, na-

 6 Z Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK pochodziła praca: H. Nadrow-
skiego, Budowa kościoła Dobrego Pasterza w Drogomyślu (1966-1969). Idea i realizacja, ŚSHT 21 
(1988), s. 57-112, fragment doktoratu tegoż autora. Szkoda, że w tym tomie pojawił się błąd – w cza-
sie druku pominięto jedną stronę (w dziale recenzji !). 
 7 Do takich relacji o wartości dokumentacyjnej należą między innymi artykuły: H. Gwóźdź, 
Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921), SSHT 15 (1982), 
s. 171-230; J. Myszor, U. Burzywoda, Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca ŚSHT 15(1982), s. 243-
271 (o ile się orientuję, jedyny druk zachowanych w rękopisach pieśni ludowego poety śląskie-
go!); J. Krętosz, Wspomnienie księdza doktora Emila Szramka o księdzu proboszcu Janie Kubocie, 
ŚSHT 19/20 (1986/1987), s. 301-312; J. Myszor, Listy Alojzego Ficka z lat 1850-1861, ŚSHT 19/20 
(1986/1987), s. 269-299. 
 8 Por. J. Konkol, Sympozjum „Sacrum a sztuka”, ŚSHT 18(1984), s. 263-264: warto porównać 
sprawozdanie z wygłoszonych referatów sympozjum z faktycznie opublikowanymi w tomie mate-
riałami! 
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pisane przez następcę, ks. bp. Damiana Zimonia, nosi datę 30 VI 1991. Dla przy-
pomnienia postaci bp. Bednorza, Księgarnia św. Jacka pozyskała znakomitych 
autorów: ks. kardynała Józefa Glempa i ks. bpa Alfonsa Nossola. Niektórych in-
nych autorów tego tomu skłonił do pisania główny temat Studiów – postać ks. bp. 
H. Bednorza. Inaczej nie poznalibyśmy ich jako dobrych pisarzy (czterech auto-
rów pisało w ŚSHT tylko w tym tomie!). Redakcja wykorzystywała różne roczni-
ce czy wydarzenia do pozyskania autorów dla śląskich tematów, np. w tomie 18 
(1985). W 1985 r. bowiem przypadało stulecie urodzin wybitnego śląskiego pa-
trologa, prof. Bertolda Altanera (1885-1964). W tomie tym ukazało się 6 artyku-
łów okazjonalnych, czyli zamówionych, na tematy patrystyczne. Patrologowie tak 
„się rozpisali”, że wystarczyło jeszcze na 6 następnych artykułów w kolejnym to-
mie 19/20 (1986/1987). Następną okazją dla pozyskania autorów do współpracy 
ze ŚSHT było siedemdziesięciolecie Kościoła katowickiego. Do tego wątku nawią-
zali autorzy artykułów: 27/28 (1994/95), s. 5-202, natomiast w dziale „Materiały”: 
27/28 (1994/1995), s. 203-484, pojawiły się opracowania biograficzne i sprawo-
zdawcze. W większości opracowania te zostały zamówione u autorów. Podwójne 
roczniki i tomy ŚSHT: 23/24 (1990/1991); 25/26 (1992/1993); 27/28 (1994/1995) 
pozwoliły ostatecznie uzgodnić czas publikacji danego tomu, z oznaczeniem rocz-
nym. Przedmowę do podwójnego, jubileuszowego tomu 27/28 (1994/1995) ks. 
abp Damian Zimoń podpisał dnia 17 VIII 1994 r. Tom ukazał się w roku 1995.

ŚSHT w latach 1983-1995 starały się utrzymać kierunek naukowych publika-
cji wyznaczony przez Biskupa Ordynariusza. Periodyk ten, który zaczął się ukazy-
wać od 1968 r., a więc roku powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miał 
publikować prace wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, 
zwłaszcza z początkiem lat osiemdziesiątych, gdy seminarium to zostało przenie-
sione do Katowic. Prace te były publikowane w miarę jak wykładowcy tegoż se-
minarium je dostarczali. Redakcja starała się w pracach naukowych utrzymać te-
matykę śląską. Było to możliwe tylko w artykułach zamawianych u autorów. Nie 
wszyscy wykładowcy Śląskiego Seminarium Duchownego, którzy publikowali, zaj-
mowali się ściśle tematyką regionalną. Najtrudniej było z zaleceniem bp. Bedorza, 
aby ŚSHT zainteresowały się teologią pastoralną i duszpasterstwem. Nie wszy-
scy piszący byli pastoralistami. Wspomaganie duszpasterstwa było możliwe tyl-
ko pośrednio, o ile duszpasterze korzystali ze Śląskich Studiów, jeśli już nie pisali. 
Wysoki nakład jak na czasopismo naukowe (1000 egz. !) stwarzał problem zbytu. 
Idea czytelnictwa naukowego periodyku i wysoki nakład skłoniły chyba diecezję 
do wprowadzenia obowiązku prenumeraty, zakupu ŚSHT przez księży. Część na-
kładu przysłużyła się nauce w Śląskim Seminarium Duchownym, gdyż pozwoliła 
na wymianę czasopism z innymi ośrodkami naukowymi.

W dniu 8 IV 1995 r. przekazałem redakcję ŚSHT ks. rektorowi dr. Stefanowi 
Cichemu (nowy redaktor miał nominację ks. Arcybiskupa z dnia 15 II 1995 r.). 
ŚSHT, prowadzone przez osobę redaktora naczelnego, który był jednocześnie 
rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, zaczęły jeszcze ściślej 
współpracować z wykładowcami seminarium w Katowicach. 


