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„dziś składamy hołd biskupowi augustowi hlondowi za posługę na Śląsku. Poło-
żył solidny fundament pod gmach kościoła katowickiego, na którym budowali i budują 
wszyscy Jego następcy” – powiedział 7 listopada 2012 roku metropolita katowicki arcy-
biskup Wiktor skworc po wysłuchaniu archiwalnego nagrania z głosem prymasa hlonda, 
otwierając w auli Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach sesję 
naukową „Biskup august hlond i jego diecezja” (9.30-16.00). konferencja została zor-
ganizowana pod patronatem Metropolity górnośląskiego oraz Marszałka Województwa 
Śląskiego dokładnie w 90. rocznicę utworzenia administracji apostolskiej polskiego Ślą-
ska. arcybiskup dodał także, że sesja jest już traktowana jako element ustanowionego 
na rok 2013, jednogłośną uchwałą przez sejmik samorządowy Województwa Śląskiego, 
„roku kardynała augusta hlonda”.

Metropolita katowicki przypomniał, że głównym zadaniem salezjanina, księdza au-
gusta hlonda było zorganizowanie struktur administratury w perspektywie utworzenia 
w przyszłości diecezji. „Jak wiemy, z tego zadania, wspierany swymi współpracowni-
kami, wywiązał się znakomicie. Położył fundamenty pod diecezję śląską i jej instytu-
cje, a w roku 1925 został pierwszym biskupem katowickim” – mówił arcybiskup Wiktor 
skworc, wymieniając instytucje, które powołał do istnienia ksiądz hlond, w tym: kurię, 
sąd duchowny, radę konsultorów diecezjalnych i radę administracyjną. „Jednak jego 
aktywność nie wyczerpywała się w budowaniu struktur administracyjnych i parafialnych. 
Był przede wszystkim ofiarnym pasterzem, duszpasterzem kościoła” – zaznaczył rządca 
archidiecezji katowickiej i przypomniał między innymi to, że ksiądz hlond szybko doce-
nił znaczenie piekarskiego sanktuarium i doprowadził do koronacji obrazu Matki Bożej 
Piekarskiej. Wspomniał również o problemach, jakie napotkał administrator apostolski 
w sferze relacji katolików polskich i niemieckich. W ramach podsumowania metropolita 
przytoczył krótką opinię zapisaną przez katowickiego biskupa pomocniczego na temat 
czteroletniej działalności augusta hlonda na ziemi, z której się wywodził: „zorganizował 
kościół na Śląsku polskim i odnowił po czasach zamętu życie katolickie”.

Podczas sesji odczytany został list prezydenta Bronisława komorowskiego do me-
tropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora skworca z okazji 90. rocznicy utworzenia 
administracji apostolskiej w katowicach. „ustanowienie przez papieża Piusa Xi admi-
nistracji apostolskiej dla polskiego Śląska miało wielkie znaczenie zarówno dla kościoła, 
dla mieszkańców Śląska, jak i dla państwa polskiego” – napisał prezydent komorowski.  
i dodał: „trzeba podkreślić, że było to działanie zgodne z polskimi oczekiwaniami i po-
trzebami. stabilizowało relacje na mapie wyznaniowej, a kościelna administracja w natu-
ralny sposób uzupełniała organizm państwa polskiego”. 
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1. zgodnie z zamysłem organizatorów pierwsza część sesji poświęcona była wyłącz-
nie augustowi hlondowi jako administratorowi apostolskiemu i pierwszemu biskupowi 
katowickiemu. 

W tej części ksiądz prof. dr hab. Jerzy Myszor (Wydział teologiczny uniwersytetu 
Śląskiego w katowicach), odpowiadając na pytanie zawarte w tytule wystąpienia: Czy 
na Górnym Śląsku potrzebna była nowa diecezja?, przedstawił szczegółowo przesłanki, 
które doprowadziły do utworzenia nowych struktur kościelnych w tym regionie. Prele-
gent wspomniał o próbach tworzenia w 1740 roku diecezji na terenie Śląska cieszyńskie-
go przez cesarzową austrii Marię teresę, po agresji króla Prus Fryderyka ii Wielkiego. 
Mówił także o podziale Śląska między hohenzollernów i habsburgów oraz o włączeniu 
przez papieża Piusa Vii – na mocy bulli cyrkumskrypcyjnej De salute animarum dla kró-
lestwa Prus (1821) – do diecezji wrocławskiej dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego, 
związanych z diecezją krakowską. W odrodzonej Polsce biskupi – przy tworzeniu no-
wych diecezji i rozgraniczeniu dawnych – przyjęli zasadę uwzględniania potrzeb religij-
nych i państwowych wiernych. autor wystąpienia zauważył: „Przed plebiscytem biskupi 
polscy na obszarze górnego Śląska wielkodusznie kroili diecezję od katowic do opola. 
dopiero wyniki plebiscytu skorygowały owe śmiałe plany, a siedzibą diecezji stały się 
katowice, mimo kontrakcji ze strony biskupa wrocławskiego. Pius Xi zdecydował więc, 
że powstanie administracja apostolska dla polskiego Śląska bez Śląska cieszyńskiego”. 
Według księdza Myszora, wybór księdza augusta hlonda sdB na administratora apo-
stolskiego był dla rządu polskiego „sporym zaskoczeniem”; spotkał się ponadto z „prote-
stem rządu niemieckiego”. duchowieństwo górnośląskie odetchnęło z ulgą, bo nie był to 
„jakiś rzymski monigniore”, ale człowiek stosunkowo młody, zdrowy i pracowity, który 
im „nie będzie zawadzał”. Pod koniec wystąpienia ksiądz Myszor postawił pytanie: „Ja-
kim był ksiądz august hlond?”. W odpowiedzi na nie zacytował słowa arcybiskupa Józe-
fa gawliny: „(…) przyglądał się długo niektórym niewłaściwościom, lecz wolał najpierw 
upomnieć i prosić po przyjacielsku. dopiero gdy to nie skutkowało, nastąpiły kary nie-
mal błyskawiczne i to dość ciężkie. (…) nepotyzmu i wywyższania dawnych znajomych 
strzegł się ksiądz Biskup jak ognia”.

dr hab. lech krzyżanowski (instytut historii uniwersytetu Śląskiego w katowicach) 
omówił Polsko-niemiecką rywalizację o Górny Śląsk w latach 1919-1921 i jej oddziaływa-
nie na kształt miejscowych relacji religijnych. W istocie, stosunki wyznaniowe, jak wyda-
wało się trwałe i nie poddające się jakimkolwiek fluktuacjom, w dużym stopniu zostały 
w omawianym okresie naruszone. Wydarzenia związane z plebiscytem i powstaniami 
śląskimi pogłębiły różnice w łonie obozu katolickiego na górnym Śląsku. Jak zauwa-
żył mówca, proces ten rozpoczął się jeszcze u schyłku XiX wieku, ale wydarzenia z lat 
1919-1921 mocno go przyśpieszyły. nie oznaczało to znacznego zmniejszenia autorytetu 
kościoła i przywiązania do religii. zmieniła się natomiast ich treść. kościół stracił wiele 
ze swego wizerunku instytucji integrującej wiernych obu narodowości. zyskał natomiast 
w oczach katolików polskich jako podmiot życia publicznego, z którym wielu biorących 
udział w walce o powrót górnego Śląska do Polski zaczęło wiązać niemałe nadzieje. Po-
dział państwowy tego terenu oznaczał, że stopniowo przez czynniki polskie przejmowana 
będzie także administracja kościelna. autor konkludował słowami: „Powołanie admini-
stracji apostolskiej było jednoznacznym dowodem na emancypację narodową przynaj-
mniej tej części górnego Śląska, która znalazła się w granicach państwa polskiego. Przed 
zwierzchnikiem nowej struktury kościelnej – księdzem augustem hlondem – stanęło 
w konsekwencji jedno z najistotniejszych zadań: wypracowanie metod, zmierzających do 
odbudowy zaufania do kościoła i ponownej integracji mocno podzielonych wiernych”.
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W programie sesji znalazł się następnie wykład dr. hab. Piotra greinera (archiwum 
Państwowe w katowicach) pod tytułem Granice Diecezji Śląskiej (Katowickiej) w kon-
tekście historyczno-politycznym. Wystąpienie oparto na prezentacji multimedialnej, której 
podstawą były plansze z wypisanymi datami wydarzeń (1163, 1176, 1442/1443, 1494, 1742, 
1821, 1919-1922, 1938) oraz kolorowe mapy, przedstawiające zmiany granic politycznych 
i kościelnych na Śląsku górnym i cieszyńskim od Xii do XX stulecia. W ten sposób przy-
bliżył on słuchaczom decyzje miejscowych władców, najeźdźców i aliantów, które dopro-
wadziły do podziałów ziemi Śląskiej i zaważyły na dziejach kościoła na tym terenie.

ksiądz dr grzegorz olszowski (wikariusz generalny archidiecezji katowickiej) za-
prezentował „program duszpasterski, jaki ksiądz august hlond przygotował dla nowej 
diecezji”. znalazło się w nim kilka postulatów. Biskup między innymi chciał prowadzić 
powierzony sobie lud „drogą wiary i cnoty, do Boga, do nieba, utwierdzając, krzepiąc, 
oświecając, podnosząc, ratując”. autor wystąpienia zauważył, że jego program duszpa-
sterski był „ponadpartyjny” i związany ściśle z papiestwem oraz wpisywał się w ogólno-
polską dyskusję na temat przyszłości Polski. administrator apostolski wyznaczył sobie 
cele swojej posługi pasterskiej: utrzymanie robotników przy kościele, uspokojenie na-
strojów narodowych i budowanie jedności, podniesienie poziomu pracy duszpasterskiej 
w parafiach, odsunięcie duchowieństwa od polityki, odrodzenie szkolnictwa katolickiego 
i odbudowa wpływu na młode pokolenie, walka z demoralizacją. swój program pracy 
duszpasterskiej przedstawiał w formie listów pasterskich i wypowiedzi na Śląskich zjaz-
dach katolickich (1923-1924). angażował wiernych do apostolstwa, akcji dobroczynnej 
i trzeźwościowej w ramach Śląskiej ligi katolickiej, polskich i niemieckich stowarzyszeń 
i bractw, Śląskiego komitetu ratunkowego i Śląskiej ligi Przeciwalkoholowej. kładąc 
podwaliny pod rozwój duszpasterstwa, ksiądz hlond nie zapominał o bazie materialnej 
– mimo bieżących wydatków, wyraził zgodę na kupno gruntu pod budowę katedry, kurii 
i seminarium duchownego oraz dworku na potrzeby rekolekcji zamkniętych.

natomiast ksiądz dr hab. leszek szewczyk (Wydział teologiczny uniwersytetu 
Śląskiego w katowicach) pokazał, w jaki sposób diecezję śląską (katowicką) w latach 
1923-1926 przedstawiano na łamach „gościa niedzielnego”. Prelegent zauważył, że pis-
mo „identyfikowało się przede wszystkim z kościołem, a nie z takimi czy innymi or-
ganizacjami społecznymi lub politycznymi”, zaś jego najważniejszą zasługą w okresie 
międzywojennym była praca formacyjna. tygodnik stanowił, z jednej strony, antido-
tum na tak zwaną złą prasę, z drugiej – spełniał ściśle określone funkcje duszpasterskie.  
„na lekturze tygodnika wychowało się całe pokolenie śląskich katolików. Praca ta przy-
niosła owoce zarówno w tragicznych latach hitlerowskiej okupacji, jak i powojennych 
zmaganiach o suwerenność kościoła oraz podmiotowość człowieka i narodu w komuni-
stycznym państwie” – powiedział ksiądz szewczyk.

2. W części poświęconej ideałowi biskupa w nauczeniu i praktyce kościoła starożyt-
nego znalazły się wystąpienia pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału teolo-
gicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach.

ksiądz prof. dr hab. Jan słomka (zakład teologii dogmatycznej) w swoim przedło-
żeniu pod tytułem teologiczne przesłanki urzędu biskupiego w starożytności zaznaczył, 
że w pierwszym wieku chrześcijaństwa kształtowały się struktury organizacji lokalnych 
kościołów. W okolicach antiochii i w azji toczył się spór o udział proroków w struk-
turach władzy w kościołach. zwrócił uwagę na fakt, że „nowy testament i pisma oj-
ców apostolskich wspominają o prorokach i ich ważnej, niekiedy fundamentalnej roli 
w kościołach. Prorocy byli zrównani z apostołami. Była to tradycja przeniesiona ze świa-
ta żydowskiego, głównie z Palestyny. ignacy, wieziony do rzymu na wykonanie wyroku, 
w smyrnie spotkał się z delegacjami kościołów lokalnych i stanowczo opowiedział się 
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po stronie struktur kościelnych opartych na pełnej władzy biskupa”. Według księdza 
słomki, tak właśnie należy interpretować listy ignacego, przede wszystkim pierwsze trzy 
– do kościołów w efezie, Magnezji i tralleis. „ich delegacje z biskupami na czele przy-
były do smyrny i powracały zaopatrzone w listy ignacego skierowane właśnie do tych 
kościołów” – mówił prelegent. „W listach tych ignacy zdecydowanie wyróżniał bisku-
pów, o prorokach nic nie wspominał bezpośrednio, a pośrednio zaznaczał, że od czasu 
Jezusa chrystusa rola proroków została zamknięta. odwoływał się do swojego autorytetu 
wyznawcy, czyli faktycznie męczennika, a nie do autorytetu biskupa antiochii”. i konklu-
dował: „takie odwołanie ewidentnie miało większe znaczenie w kościołach ogarniętych 
eschatologicznym oczekiwaniem na rychłe przyjście chrystusa i kultem męczeństwa. 
ignacy zdecydowanie wskazywał na wyłączne prerogatywy biskupa do zarządzania koś-
ciołami lokalnymi. Jego argumentacja nie odwoływała się do sukcesji apostolskiej, ale 
teologicznej, która brzmiała: kościół ziemski jest odbiciem rzeczywistości niebiańskiej 
i w kościele biskup pełni taką rolę, jak Bóg w niebie. dlatego wiernym nie wolno było po-
dejmować żadnych czynności religijnych: spotkań modlitewnych, agap, eucharystii, ślu-
bów dziewictwa – bez wiedzy biskupa”. ksiądz słomka dowodził, że „jest to ewidentne 
wskazanie, że prorocy, którzy do tej pory byli uznawani za mających samodzielne prawo 
inicjowania takich czynności, teraz winni byli wszytko uzgadniać z biskupem zgodnie 
z zasadą, że bez jedności z biskupem nie jest możliwe żadne działanie w kościele”.

ksiądz dr hab. andrzej uciecha (zakład teologii Patrystycznej i historii kościoła) 
zaprezentował referat pod tytułem: Granice geograficzne metropolii i diecezji w starożyt-
ności – problem badawczy. autor, podejmując ów dylemat, nie ograniczył się w swoim 
przedłożeniu jedynie do przedstawienia wątków geograficznej ekspansji kościoła. uznał 
bowiem za bardziej interesujące odkrycie genezy i historycznych uwarunkowań w proce-
sie kształtowania się jego struktur organizacyjnych oraz zasygnalizowanie historii badań 
zagadnienia. omówił zatem modele życia społeczno-religijnego przejęte przez starożytny 
kościół, do których zaliczył: żydowską synagogę oraz rzymską strukturę domu (oikos) 
i miasta (urbis), radę miasta (bule) i służbę wojskową, synody i sposób wyboru biskupa 
z terminologią wyjętą z prawa cywilnego (senatum habere, senatum cogere, relatio, sen-
tentia, suffragium, ordinatio, ordo, iudicium, testimonium), a także oddziaływania na nie 
ruchów heterodoksyjnych i prądów heretyckich z udziałem tak zwanych fałszywych pro-
roków. autor wystąpienia dowodził, że „tworzenie kompletnych, episkopalnych wspól-
not było generalną zasadą w większości kościelnych prowincji aż do połowy iii wieku, 
z wyjątkiem egiptu, bez względu na liczbę chrześcijan i znaczenie miejscowości. chrześ-
cijanie mieli swoją własną wspólnotę i tylko jedną tam, gdzie przebywali. taka organiza-
cja dzięki swej prostocie i naturalności zapewniała możliwość przetrwania oraz rozwo-
ju, i tak zorganizowana gmina gwarantowała obronę przed własnymi członkami, którzy 
podważali albo odrzucali nakaz podporządkowania się kościołowi. z wyjątkiem egiptu 
chrześcijańskie gminy zorganizowane bez biskupa były bardzo rzadkie w czasach mię-
dzy cesarzami antoninusem Piusem a konstantynem. episkopalne kościoły w iii wieku 
były najliczniejsze w Północnej afryce, Palestynie, syrii, azji i Frygii, trudno jednak ten 
fakt traktować jako potwierdzenie tezy, że w tych prowincjach chrześcijan było najwię-
cej”. następnie prelegent omówił strukturę kościoła jerozolimskiego (apostołowie, starsi-
prezbiterzy) oraz rozwój kościołów poapostolskich – w antiochii (apostołowie, prorocy 
i nauczyciele oraz ci, którzy posiadają dar czynienia cudów), w Pawłowych gminach 
Macedonii (biskupi i diakoni) i w Babilonie. Wyjaśnił również znaczenie pojęć: diecezja, 
prowincja, metropolia i egzarchat, ujętych w kanonach soborów w nicei (325), konstan-
tynopolu (381) i chalcedonie (451) oraz w orzeczeniach synodalnych z elwiry (306), an-
cyry (314), antiochii (341), sardyki (343/344), kapadocji (372) i seleucji-ktezyfontu (585).  
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W czasie prezentacji tematu ksiądz uciecha posługiwał się mapami, przedstawiającymi 
zasięg chrześcijaństwa w połowie iii wieku i rozwój struktur kościelnych w iV stuleciu.

z kolei ksiądz dr hab. Jacek kempa (zakład teologii dogmatycznej) przedstawił re-
ferat na temat: Biskup w nauce soboru trydenckiego. Ujęcie teologiczno-dogmatyczne. 
Prelegent stwierdził, że w kontekście nauki doktrynalnej o biskupie jest widoczna dwu-
torowość nauczania soborowego. „Biskup jest tu bowiem przedstawiony jako podmiot 
wielu obowiązków i praw” – zaznaczył ksiądz kempa, a równocześnie na płaszczyźnie 
ściśle teologicznej „poświęca się mu bardzo mało miejsca”, zaś orzeczenia kościelne są 
„sejsmografem turbulencji ideowych, jakie mają miejsce w tym okresie”. dekrety soboru 
trydenckiego powstawały w kontekście reformacji jako odpowiedź na jej błędy. ojcowie 
soborowi nie pytali wtedy, kim jest biskup, ale wyjaśnili znaczenie ofiary Mszy Świętej 
i próbowali zrozumieć, czym jest kapłaństwo. „Widać tu jasno, że ojcowie soboru skupili 
się na kapłaństwie oraz przedstawili sakrament święceń (sacramentum ordinis) z per-
spektywy władzy sprawowania Mszy Świętej (ofiary) i odpuszczania grzechów. Biskup 
nie posiadał nic więcej niż prezbiter” – zauważył autor przedłożenia. „Miał władzę świę-
cenia prezbiterów, udzielania bierzmowania i rządzenia kościołem. z szerszej perspek-
tywy czasowej można spostrzec, że usytuowanie nauki o urzędzie biskupim na końcu 
soborowego dokumentu o sakramencie święceń nie jest dziełem przypadku. odzywa się 
tu nie tylko specyfika odpowiedzi na naukę reformatorów, ale także pokłosie rozwoju 
teologicznego, który odzwierciedlił się w praktyce życia kościelnego w średniowieczu”. 
ksiądz kempa przytoczył tu opinie: franciszkanina aleksandra z hales (święcenia są 
sakramentem władzy służącej eucharystii), dominikanina Świętego tomasza z akwi-
nu (święcenia jako sakrament – kapłaństwo i urząd – biskupstwo), franciszkanina Jana 
dunsa szkota (biskupstwo – ze względu na uniwersalność spełnianych czynności: admi-
nistrowania, bierzmowania i udzielania święceń – jest wyższym stopniem święceń; ka-
płaństwo natomiast odróżnia od biskupstwa konsekracja eucharystii, która jest wznioślej-
szym działaniem niż akty właściwe dla biskupa), biskupa Wilhelma duranda (biskup jest 
wyświęcany na doskonalszego kapłana, co uwidacznia się we władzy udzielania święceń) 
i dominikanina Jana capreolusa (władza biskupa ma służyć mistycznemu ciału chrystu-
sa). „Jak na dłoni widać problem – konkludował ksiądz kempa – koncepcja ustopniowa-
nego ordo jest skoncentrowana na kapłaństwie, które manifestuje się istotowo we władzy 
sprawowania eucharystii. Święcenia biskupie nic tu już nie mogą wnieść”.

3. Podczas sesji ksiądz dr stanisław Puchała poinformował o ukonstytuowaniu się 
nowego stowarzyszenia „dzieło Prymasa augusta hlonda”, którego celem będzie propa-
gowanie wiedzy o tym wybitnym śląskim kapłanie, zapewnienie mu należnego miejsca 
w świadomości społeczności Śląska i Polski, kształtowanie postaw wiary i patriotyzmu 
oraz budowa w katowicach jego pomnika. W komitecie założycielskim stowarzysze-
nia znaleźli się: Michał Janusz luty – wiceprezydent katowic, ksiądz stanisław Puchała 
– proboszcz katedry pod wezwaniem chrystusa króla w katowicach i prof. grzegorz 
opala – kierownik katedry i kliniki neurologii Śląskiego uniwersytetu Medycznego 
w katowicach, który też został wybrany jego prezesem.


