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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ,
DYDAKTYCZNEJI GOSPODARCZEJ WYŻSZEGO
ŚLĄSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KATOWICACH
W ROKU AKADEMICKIM 1994/951
W tegorocznym Liście do kapłanów na Wielki Czwartek Ojciec Święty Jan Paweł II
przypomniał myśl, jaką zawarł już wcześniej w adhortacji apostolskiej Pastores dabo
vobis, że nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy takich
kapłanów, którzy będą się starali przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do
świętości. Chodzi tu o kapłaństwo służebne, na wzór samego Chrystusa.
Kolejny, 65. rok akademicki w naszym Seminarium (15. rok działalności w Katowicach) był podjęciem dalszego, intensywnego wysiłku wychowawców, wykładowców i samych studentów, aby jak najlepiej wypełnić ów wzniosły plan rzetelnego przygotowania
przyszłych sług Chrystusa i nowej ewangelizacji. Temu celowi służyły też liczne wykłady, pouczenia wychowawcze i cykliczne konferencje głoszone przez rektora, ojców duchownych, przy systematycznym współudziale naszego Księdza Arcybiskupa. W myśl
postulatów powizytacyjnych dotyczących uintensywnienia formacji seminaryjnej, pod
koniec roku akademickiego zostało powiększone grono wychowawców o dodatkowego
prefekta i opiekuna I roku. Został nim ks. mgr lic. Krzysztof Lala, dotychczas zaangażowany w pracy parafialnej oraz w formacji Ruchu Focolare.
I. WYKŁADOWCY
Kolegium profesorskie naszego seminarium stanowi 53 pracowników naukowych
i wykładowców prowadzących działalność również na innych uczelniach, w tym m. in. w
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Katolickim ^Uniwersytecie Lubelskim,
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w
filii w Cieszynie, w Wyższym Seminarium Duchownym O. O. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, a także w ramach prac Kolegium Teologicznego i Katechetycznego,
Studium Pastoralnego dla księży, Studium Katolickiej Nauki Społecznej, Studium Organistowskiego, Instytutu Teologicznego w Bielsku i in.
Praca naukowa naszych wykładowców zaznaczyła się również na polu publikacji
w postaci pozycji książkowych, artykułów, recenzji, sprawozdań zamieszczanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Do pewnej tradycji należy już udział profesorów
Seminarium w zjazdach specjalistów poszczególnych dziedzin, a także w licznych sympozjach i kongresach naukowych, krajowych i zagranicznych, m. in. nasi bibliści: ks.
prof, dr hab. Stanisław Pisarek, ks. dr Antoni Dreja i ks. dr Józef Kozyra uczestniczyli w
międzynarodowym Kolokwium Biblijnym w Wiedniu w listopadzie ubiegłego roku, ks.
prof. Stanisław Pisarek wziął jeszcze dodatkowo udział w Międzynarodowym Zjeździe
Biblistów „Studiorum Novi Testamenti Societas" w Pradze w sierpniu b.r.; ks. prof, dr
hab. Bernard Hałaczek uczestniczył w 25 Kongresie Filozoficznym w Lozannie w sierpniu 94 r., ks. prof, dr hab. Romuald Rak wygłosił referat n.t. duchowego kryzysu w Europie podczas sympozjum pastoralnego w Bonn, w listopadzie 94 r., ks. prof, dr hab.
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Krzysztof Szczygieł brał udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez
papieską Radę ds. Służby Zdrowia, jaka odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w Watykanie, ks. dr Stefan Cichy wziął udział w 29. Österreichische Pastoraltagung w Wiedniu z końcem ubiegłego roku, ks. doc. dr hab. Janusz Wycisło odbył cykl wykładów w
Ruhr-Universität Bochum. Są to dane niepełne dotyczące uczestnictwa naszych profesorów w zjazdach zagranicznych, do tego należałoby jeszcze dodać całą listę spotkań naukowych organizowanych w kraju.
Nasi wykładowcy współpracują również w przygotowaniu programów radiowo-telewizyjnych, m. in. w Radiu Archidiecezjalnym, w Radiu Katowice i w dziale programów religijnych katowickiej Telewizji Regionalnej.
Niewątpliwym wyróżnieniem dla naszego Seminarium było nadanie godności kościelnych kilku księżom z grona wychowawców i wykładowców podczas Mszy św. Krzyżma
św. w Wielki Czwartek 13 kwietnia br. Wśród uhonorowanych tytułem Kapelana Jego
Świątobliwości znaleźli się ks. rektor Jacek Wojciech, ojciec duchowny ks. Edward Poloczek, a z grona profesorskiego ks. Stanisław Pisarek, natomiast w licznym gronie kanoników honorowych znaleźli się m. in. wieloletni, zasłużony nasz wykładowca ks. Władysław Basista i ks. wicerektor Antoni Reginek.
II. STUDENCI
Na początku roku akademickiego 1994/95 wspólnota klerycka naszego Seminarium
liczyła 213 studentów, z tego na poszczególnych latach liczba ta przedstawiała się następująco: na roku I - 41, na II - 30, na III - 38, na IV - 34, na V - 28, na VI - 42 diakonów. Dla tych ostatnich uwieńczeniem seminaryjnej formacji intelektualnej stały się tytuły magistrów teologii, osiągnięte na podstawie prac magisterskich i egzaminów złożonych przed komisją profesorską przy udziale przedstawiciela Papieskiej Akademii Teologicznej.
Szczególnie znaczącym dniem dla całej wspólnoty seminaryjnej był 13 mają br., kiedy
to 32 diakonów przystąpiło do święceń kapłańskich w katedrze katowickiej. Święceń udzielał ks. abp Damian Zimoń, przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych. Absolwenci pochodzący z sąsiednich diecezji otrzymali święcenia kapłańskie w czerwcu, dwaj
w katedrze gliwickiej 3 czerwca, 8 diakonów w katedrze bielskiej 10 czerwca, dodatkowo jeszcze dwaj diakoni z naszej archidiecezji otrzymali święcenia kapłańskie 6 lipca,
miały one miejsce w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.
Do ważniejszych wydarzeń minionego roku akademickiego, w których czynnie uczestniczyli nasi studenci, należy zaliczyć sympozjum naukowe na temat wolności i jej
granic, zorganizowane z dużym rozmachem przez nasze Seminarium oraz Górnośląskie
Międzyuczelniane Towarzystwo Akademickie „Universitas", przy współudziale katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Integracji dwóch seminaryjnych społeczności działających w Katowicach posłużyła
pierwsza wspólna adoracja przy żłóbku panewnickim, którą poprowadzili klerycy franciszkańscy.
Tradycyjnie już nasze Seminarium gościło kilku przedstawicieli z grona braci odłączonych w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Zjednoczenie Chrześcijan. Nabożeństwo w seminaryjnej kaplicy, a następnie rozmowy przy biesiadnym stole odbywały
się w serdecznej atmosferze, zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia: „Koinonia:
wspólnota z Bogiem i między nami".
Interesujący program miała Alumnada, czyli Kleryckie Konfrontacje Kulturalne, zorganizowane przez samych studentów pod hasłem „Kapłaństwo wczoraj i dziś". Zaszczycili je swoją obecnością m. in. sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp Tadeusz
Pieronek, bp Edward Daj czak, ks. prof. Roman Rogowski i inni.
Seminaryjny Teatr „Scaena Apicata" pod kierunkiem reżysera Romana Michalskiego
uwieńczył wysiłki nad realizacją poematu ks. Norberta Bonczyka p.t. Stary kościół Mie-
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chowski kilkoma spektaklami w auli seminaryjnej, a także gościnnymi występami w Bytomiu, Radzionkowie, Piekarach Śląskich i w samych Miechowicach. To ostatnie przedstawienie miało swoją szczególną wymowę, a spontaniczna reakcja publiczności była
potwierdzeniem słuszności zamierzeń i koncepcji ewangelizacyjnej, przyświecającej pracy naszego zespołu.
Chór seminaryjny dokonał historycznych nagrań kolęd przed kamerami Telewizji
Regionalnej, w ramach audycji „Sacrum profanum", a także podczas specjalnego wieczoru kolęd, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gaude-Fest w Górnośląskiej Macierzy Kultury.
W dziedzinie sportu i kultury fizycznej nasi studenci, mając do dyspozycji skromną
bazę techniczną, mało korzystne warunki do treningu, nie mogli się poszczycić znaczącymi osiągnięciami i w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej nierzadko naszym jedynym sukcesem był sam udział w rozgrywkach.
Dopełnieniem całorocznej formacji seminaryjnej były praktyki wakacyjne, aktywny
udział kleryków w rekolekcjach oazowych, ministranckich, grup Dzieci Maryi, pomoc
w pielgrzymkach, w ramach festiwalu Gaude-Fest w Ustroniu, przy budowie kościołów,
domu dla księży emerytów, w pracach żniwnych, przy upiększaniu naszego budynku
seminaryjnego, a także stałej modernizacji formacyjno-wypoczynkowej, Chatki kleryckiej, uroczo położonej w odludnym zakątku nad Czadeczką w Beskidzie Śląskim.
III. BIBLIOTEKA I SPRAWY GOSPODARCZE
Zbiory biblioteczne naszego seminarium wzbogaciły się w minionym roku o 1588
pozycji i liczą obecnie 78 828 woluminów. Oprócz systematycznej klasyfikacji nowych
pozycji książkowych sukcesywnie przeprowadzana jest komputeryzacja wszystkich zbiorów. Zespół biblioteczny, pracujący pod kierunkiem ks. wicerektora T. Czakańskiego
i siostry Salomei bibliotekarki, należy do najliczniejszych w ramach służb alumnackich.
W minionym roku akademickim kontynuowano prace nad dalszą modernizacją naszego budynku, m. in. zostało urządzone nowe, funkcjonalne, estetyczne wejście, zmieniono
okna w auli i w klatkach schodowych, przeprowadzono na szeroką skalę prace malarskie
i cyklinowanie podłóg, unowocześniono centralne ogrzewanie, zorganizowano salę komputerową, w trakcie prac przygotowawczych jest salka sportu i kultury fizycznej. To tylko ważniejsze z podjętych inwestycji. Sprawne funkcjonowanie naszego budynku jest
wynikiem stałego wysiłku ks. ekonoma i jego współpracowników, a także życzliwości
wielu fundatorów i ofiarodawców.
Wśród osób, którym nasza wspólnota seminaryjna sporo zawdzięcza, szczególne
miejsce zajmują Siostry Elżbietanki, od wielu lat związane posługą zakonną z naszą uczelnią, wierną pomocą służy także ofiarne grono osób świeckich.
Miniony rok akademicki był darem Bożej Opatrzności, a także świadectwem owocnej
współpracy ludzi dobrej woli. Mając w zanadrzu taki zasób łaski i życzliwości, patrzymy
z nadzieją w przyszłość i podejmujemy nowe zadania.
Impavidi progrediamur! Nieustraszenie postępujmy naprzód w misji Chrystusa i Kościoła!

