
WPROWADZENIE 

Rok 2000 był czasem świętowania jubileuszu drugiego millenium od 
narodzin Chrystusa. W Kościele polskim opracowano na tę okazję specjalny 
kalendarz obchodów jubileuszowych, uwzględniający dużej rangi wydarze-
nia o charakterze religijnym, narodowym i kulturalnym. 

Obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa na Górnym Śląsku, któ-
rych inicjatorem był JE arcybiskup dr Damian Zimoń Metropolita Górno-
śląski, przypadły w dniach od 25 do 28 maja. Dlatego też religijną kulmina-
cją tych uroczystości mogła stać się doroczna tradycyjna pielgrzymka męż-
czyzn do Piekar Śląskich, w której uczestniczyli przedstawiciele Episkopatu 
Polski. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył JE kardynał Józef 
Glemp Prymas Polski, a uroczystą homilię wygłosił JE kardynał Henryk 
Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski. 

Trzeba podkreślić, że uroczystości religijne zostały poprzedzone waż-
nymi naukowymi i kulturalnymi wydarzeniami. Oto spotkali się najwybit-
niejsi myśliciele, pisarze oraz pracownicy nauki – przedstawiciele wiodą-
cych ośrodków naukowych z całego kraju – którzy rozmawiali i dyskutowa-
li o kulturze, nauce i sztuce inspirowanej doświadczeniem, a także przeży-
ciem najgłębszej dla człowieka Tajemnicy. 

Kongres Poezja metafizyczna i religijna trwał od 25 do 26 maja, a dzień
później odbyło się, poświęcone nowym wyzwaniom w nauce społecznej Koś-
cioła, IX Piekarskie Sympozjum Naukowe. Wydarzenia te miały miejsce 
w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

Współorganizatorami Kongresu Poezja metafizyczna i religijna byli: Bi-
blioteka Śląska w Katowicach i jej Dyrektor prof. dr hab. Jan Malicki, Pol-
skie Radio Katowice, miasto Piekary Śląskie oraz Fundacja im. Księdza Ja-
nusza S. Pasierba. Honorowy patronat nad Kongresem objął JE arcybiskup 
prof. dr hab. Henryk Muszyński, Przewodniczący Krajowego Komitetu Ob-
chodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Metropolita Gnieźnieński. Zapro-
szenie do udziału w Honorowym Komitecie Organizacyjnym obydwu wy-
darzeń przyjęli również: dr Jan Olbrycht Marszałek Województwa Śląskie-
go, Piotr Uszok, Prezydent Katowic oraz Andrzej Żydek, Prezydent Piekar 
Śląskich. 



2 Wprowadzenie 

Prezentowana publikacja Kultura i religia u progu III Tysiąclecia wy-
dana jest w tradycyjnej serii wydawniczej Piekarskich Sympozjów Nauko-
wych. Ma rangę dokumentu obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrze-
ścijaństwa na Górnym Śląsku. Ukazuje jeszcze wciąż niedoceniany obraz 
Śląska jako prężnego obszaru nauki, kultury i sztuki, a także głębokiej reli-
gijności, które splatają się z trudnymi problemami restrukturyzowanego re-
gionu przemysłowego. 

 
Aleksandra Pethe 
Wojciech Świątkiewicz 

 

Katowice, dnia 3 maja 2001 roku 
 




