SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

SEMINARE

25 * 2008 * s. 509-517

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W KRAKOWIE
W ROKU AKADEMICKIM 2006-2007
Rok akademicki 2006-2007, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, przeżywano w głębokim związku z przesłaniem encykliki Benedykta XVI Deus
Caritas est i treścią listu przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascuala
V. Chaveza, Fare Eucaristia per farsi Eucaristia. Pogłębiano zatem znaczenie Eucharystii dla życia
w charyzmacie salezjańskim.
Inauguracji roku akademickiego przewodniczył rektor, ks. dr Stanisław Semik. Eucharystię celebrował nowy przełożony Inspektorii Krakowskiej, Ksiądz Inspektor Marek Chrzan. Obecni byli
Księża Inspektorzy: ks. Bolesław Kaźmierczak z Wrocławia i ks. Henryk Boguszewski z Moskwy.
Sprawozdanie rektorskie złożył rektor seminarium ks. Stanisław Semik. Wykład inauguracyjny
wygłosił ks. prof. Jacques Scheeppens, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego
w Rzymie.

1. WSPÓŁPRACA Z PAPIESKĄ AKADEMIĄ TEOLOGICZNĄ W KRAKOWIE I INNYMI
UCZELNIAMI

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie jest afiliowane do
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Rektor seminarium, bądź jego delegat, systematycznie uczestniczył w posiedzeniach Rady Wydziału Teologicznego. Kilku współbraci jest etatowymi pracownikami dydaktycznymi i naukowymi PAT (ks. dr hab. prof. PAT W. Życiński, ks. dr
hab. prof. PAT T. Biesaga, ks. dr hab. prof. PAT J. Mączka, ks. dr S. Jędrzejewski, ks. dr G. Hołub).
Wielu wykładowców PAT wspiera proces formacji w naszym seminarium, poprzez bezpośrednie
prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminariów magisterskich, i udział w organizowanych przez nas
sympozjach, kursach i innych formach kształcenia. Studenci i władze seminarium uczestniczyli we
wszystkich ważniejszych wydarzeniach akademickich PAT: wzięliśmy udział w dorocznej pielgrzymce studentów do Kalwarii Zebrzydowskiej, w uroczystości inauguracji roku akademickiego,
mszy św. za zmarłych pracowników naukowych akademickich uczelni krakowskich, w sympozjach,
konferencjach i innych.
WSDTS korzysta także z posługi dydaktycznej współbraci, pracujących w innych uczelniach.
Zajęcia w seminarium prowadzili pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana
Pawła II w Lublinie: ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz, ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk, ks. dr
hab. prof. KUL J. Gocko. Z uczelni krakowskich, zajęcia prowadził także nasz współbrat, zatrudniony w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, ks. dr B. Stańkowski. Ponadto
wspomagają nas wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie: dr hab. prof. AM Adam Korzeniowski i mgr Andrzej Korzeniowski.
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2. WSPÓLNOTY
W minionym roku akademickim na terenie „Łosiówki” funkcjonowały cztery wspólnoty salezjańskie:
− wspólnota postnowicjatu tworzyło 32 współbraci, w tym 24 w formacji początkowej;
− wspólnota teologii, licząca 34 współbraci, w tym 9 księży, 5 diakonów i 20 kleryków;
− wspólnota wykładowców, licząca 8 współbraci mieszkających na stałe w seminarium;
− wspólnota Centrum Młodzieżowego (WDM), w której pracowało 4 salezjanów.
Studia rozpoczęło 48 studentów: 24 na filozofii i 24 na teologii. 20 osób to współbracia Inspektorii Krakowskiej, 26 z Inspektorii Wrocławskiej i 2 osoby z Okręgu Wschodniego.
Każda z powyższych wspólnot posiadała swoją własną strukturę organizacyjną, określoną
w dokumentach Zgromadzenia. Zgodnie z nimi, wspólnoty formacyjne – służące trzem inspektoriom salezjańskim: Inspektorii Krakowskiej, Inspektorii Wrocławskiej oraz Okręgowi Wschodniemu – posiadały, zbierające się dwa razy w roku, Kuratorium czyli organ zapewniający stałą współodpowiedzialność zainteresowanych Inspektorii. Kuratorium określiło główne kierunki kształcenia
i formacji.

3. PERSONEL
Funkcję rektora w roku sprawozdawczym pełnił ks. dr Stanisław Semik, którego wspomagał
w wykonywaniu tej posługi kierownik studiów, ks. dr Sylwester Jędrzejewski. Personel dydaktyczny w roku akademickim 2006-2007 stanowiło 52 wykładowców. 36 z nich to salezjanie, 8 osób
duchownych z kleru diecezjalnego i zakonnego oraz 8 wykładowców świeckich. Wśród wykładowców 4 posiadało tytuł profesora, a 5 to profesorowie uczelni krakowskich. 25 osób to doktorzy różnych specjalności. Pozostali posiadali magisteria i licencjaty specjalistyczne. Grono wykładowców
należy poszerzyć o sześciu współbraci, którzy prowadzili regularne zajęcia dydaktyczne w nowicjacie w Kopcu, gdzie realizowany jest rok wstępny (0) studiów seminaryjnych.
O rozwoju naukowym kadry dydaktycznej świadczą zdobywane stopnie i tytuły naukowe,
udział w kongresach, zjazdach, sympozjach, wykładach otwartych, a także publikacje naukowe
w formie książek i artykułów.
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie – wraz z powołanym do istnienia w ramach jego struktury, Salezjańskim Centrum Edukacyjnym – było organizatorem kilku sympozjów, konferencji, kursów i szkoleń przeznaczonych dla studentów, osób duchownych i świeckich.

4. ŚWIĘCENIA I POSŁUGI
Dnia 24 maja 2007 z rąk ks. biskupa Adama Szala, w kościele parafialnym św. Stanisława
Kostki w Krakowie Dębnikach święcenia prezbiteratu przyjęło 5 diakonów: dk. Mariusz Jeżewicz,
dk. Paweł Kociołek, dk. Tomasz Pańczyszyn, dk. Ireneusz Piekorz, dk. Paweł Walkowiak.
23 czerwca 2007 święceń diakonatu 6 naszym alumnom udzielił ks. bp Kazimierz Gurda. Święcenia
diakonatu przyjęli: kl. M. Bąk, kl. M. Kaznowski, kl. D. Kowalczyk, kl. G. Oleś, kl. T. Rutkowski
i kl. T .Szaro. Posługę akolitatu przyjęło 6 alumnów, a lektorat 4 alumnów.

5. BIBLIOTEKA
W roku akademickim 2006-2007, pod kierownictwem ks. dr J. Marszałka, prowadzono w bibliotece prace nad porządkowaniem księgozbioru i powiększaniem zasobów elektronicznego katalogu. W bibliotece, oprócz jej dyrektora, zaangażowanych było 4 kleryków oraz zatrudnione dwie
osoby świeckie.
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Elektroniczny katalog (BAZA MAK) obejmuje aktualnie ponad 60 tysięcy wpisów. Dział
Ogólny [OGL] zwiększył się o tysiąc sygnatur i wynosi obecnie 63 tysiące woluminów. Dział Pedagogiczno–Młodzieżowy [PDM] został powiększony o tysiąc pozycji i wynosi obecnie 11 tysięcy
woluminów. Dział Salezjański [SDB] wzrósł o tysiąc wpisów i wynosi obecnie 9 tysięcy woluminów. W Dziale Czasopism, liczba kompletnych roczników przekroczyła 10 tysięcy i wzrosła
w minionym roku o ponad 600 egzemplarzy. Obecnie ok. 130 tys. woluminów jest do dyspozycji
czytelników. W czasie wakacji trwały intensywne prace porządkowe, które usprawnią funkcjonowanie biblioteki w ciągu najbliższego roku. Dalszy rozwój księgozbioru WSDTS wymaga przygotowania nowych pomieszczeń magazynowych i restrukturyzacji pomieszczeń czytelni.

6. FORMACJA
Studia przebiegały zgodnie z układem, opartym o Ratio Studiorum pro Polonia, wytycznymi
PAT i założeniami formacji w charyzmacie salezjańskim, wyznaczonymi przez Przełożonego Generalnego i Radcę generalnego ds. formacji i studiów. W minionym roku akademickim prowadzonych
było 10 seminariów magisterskich:
Ks. dr hab. prof. PAT Janusz Mączka: filozofia przyrody
Ks. dr Jacek Ryłko: teologia moralna
Ks. dr Janusz Goraj: katechetyka
Ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko: katolicka nauka społeczna, teologia moralna
Ks. dr Stanisław Semik: teologia pastoralna
Ks. dr Ryszard Kempiak (WT Wrocław): Pismo Święte
Ks. dr Sylwester Jędrzejewski (PAT): Pismo Święte, judaizm
Ks. dr Jacek Jurczyński: Pismo Święte
Ks. dr hab. prof. PAT Tadeusz Biesaga: etyka, bioetyka
Ks. dr hab. prof. PAT Wojciech Życiński: teologia dogmatyczna
22 lutego 2007 r. w gmachu naszego seminarium miała miejsce obrona prac magisterskich.
Przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez dziekana Wydziału Teologicznego PAT, której
przewodniczył ks. dr hab. prof. PAT Wojciech Życiński, stanęło pięciu diakonów. Wszyscy uzyskali tytuły magisterskie. Promotorami prac byli: ks. dr hab. prof. KUL J. Gocko, ks. dr hab. prof. PAT
W. Życiński i ks. dr S. Jędrzejewski.
Formacja intelektualna stanowi ważny, lecz nie jedyny, wymiar formacji prowadzonej
w WSDTS, mającej na celu przygotowanie współbraci do życia w charyzmacie salezjańskim jako
kapłan lub koadiutor. Zgodnie z dokumentami Kościoła i Zgromadzenia proces formacji w naszym
seminarium obejmuje również wymiar dojrzałości osobowej, wymiar duchowy oraz pastoralny.

7. WYMIAR DOJRZAŁOŚCI OSOBOWEJ
Środowisko seminaryjne stwarza warunki do integralnego rozwoju osobowego, zwracając
uwagę w sposób szczególny na kształtowanie umiejętności życia we wspólnocie. Zdrowie, równowaga psychiczna, dojrzałość uczuciowa oraz zdolność do nawiązywania relacji to nieodzowne warunki realizacji misji salezjańskiej. Aby osiągnąć te cele podejmowana jest praktyka wspólnego
opracowania Programu Życia Wspólnoty, obejmującego – oprócz rozkładu zajęć i rocznego kalendarium – konkretne cele formacyjne. Program ten stanowi podstawę do opracowania osobistego
programu życia będącego konkretnym wyrazem odpowiedzialności za wspólnotę oraz rozwój swojego powołania. Współbracia studiujący w naszym seminarium mają możliwość udziału w licznych
imprezach o charakterze kulturalnym, artystycznym i sportowym. Dużą pomocą w rozwoju osobowym są, organizowane według opracowanego na poszczególne lata programu formacji, zajęcia
warsztatowe z psychologii, indywidualne i grupowe. Prowadzone przez kompetentną kadrę psycho-
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logów, służą pomocą w zrozumieniu procesów psychologicznych i opanowaniu umiejętności społecznych.

8. WYMIAR DUCHOWY
Formacja duchowo-religijna, oparta o wskazania Ratio Formationis SDB i innych dokumentów Zgromadzenia i Kościoła powinna być duszą integralnie pojętej formacji. Program rekolekcji,
dni skupienia miesięcznego i kwartalnego, konferencje i homilie, praca w kursach, a także udział w
przeżyciach religijnych Kościoła i Zgromadzenia, to tylko niektóre elementy tej formacji. Niezastąpionym środkiem formacji w tym aspekcie jest osobiste kierownictwo duchowe, realizowane
w sakramencie pojednania i podczas rozmów z przełożonym. Silnym oddziaływaniem w wymiarze
religijnym były przeżyte w minionym roku rekolekcje, które głosili:
− rekolekcje seminaryjne 2006 – ks. Jose Bartolome
− rekolekcje przed prezbiteratem – ks. Piotr Sosnowski
− rekolekcje przed diakonatem – ks. Ryszard Sadowski
− rekolekcje seminaryjne 2007 – ks. Adam Homoncik.

9. FORMACJA PASTORALNA
Przygotowanie pastoralne w naszym seminarium realizowane jest poprzez różne formy: ćwiczenia i praktyki objęte programem studiów w ramach przedmiotów pastoralnych, praktyki wakacyjne przeżywane we wspólnotach lokalnych, oraz stałe, bądź okazjonalne, zaangażowania pastoralne w ciągu roku.

10. INNE WYDARZENIA
W październiku ubiegłego roku nasze seminarium gościło ks. Generała Pascuala Chavez, który
prowadził rekolekcje dla dyrektorów wszystkich polskich inspektorii i Okręgu Wschodniego.
Ks. bp Adam Śmigielski, wieloletni wykładowca Pisma św. i rektor naszego seminarium, odprawił uroczystą Mszę św. z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich i 15-lecia przyjęcia
sakry biskupiej.
Podczas swojej wizyty w Krakowie, nasze Seminarium odwiedził, w towarzystwie ks. kard.
Stanisława Dziwisza i ks. Nuncjusza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ks. Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

ZAKOŃCZENIE
Spojrzenie wstecz pozwala nam zauważyć, że miniony rok akademicki i formacji seminaryjnej
był bogaty w różnorodne przeżycia związane z życiem Kościoła powszechnego i lokalnego, z życiem Zgromadzenia i naszych inspektorii. Za wszelkie dobro, kieruję serdeczne podziękowanie
w stronę tych, którzy podejmują trud i odpowiedzialność za proces formacji w WSDTS w Krakowie. Korzystając z okazji, że mamy honor gościć wśród nas ks. prodziekana Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, ks. dr hab. prof. PAT Stanisława Hałasa SCJ, dziękuję wszystkim księżom
profesorom, związanym ze środowiskiem Akademii, za to wielkie dobro, które jest owocem naszej
współpracy. Niech nam Pan Bóg, za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki i Ks. Bosko, błogosławi w nowym roku akademickim.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LĄDZIE NAD WARTĄ
W ROKU AKADEMICKIM 2006-2007

WSTĘP
W roku akademickim 2006-2007 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa
Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą był ks. dr Zenon Klawikowski, kierownikiem postnowicjatu –
ks. lic. Waldemar Łachut, prorektorem ds. studiów – ks. dr Dariusz Sztuk. WSDTS w Lądzie nad
Wartą jest związane umową o współpracy naukowej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na jej podstawie klerycy czterech kursów teologii
są studentami tegoż wydziału i wieńczą studia obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UKSW.

1. INAUGURACJA
Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2006-2007 miała miejsce 30 września. Naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Inspektor Zbigniew Łepko, który przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił homilię. Ksiądz Rektor Zenon Klawikowski w swoim przemówieniu powitał
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: rektorzy seminariów z Gniezna, Łodzi, Kazimierza
Biskupiego, Poznania, wykładowcy naszego seminarium, dyrektorzy domów salezjańskich oraz
przedstawiciele władz samorządowych. Wykład Inauguracyjny: Duch Święty w listach św. Pawła
przedstawił O. prof. Marcello Buscemi OFM ze Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.

2. ZNACZĄCE WYDARZENIA
20 października, pod hasłem „Sakrament pokuty w życiu Kościoła”, odbyło się XXII Lądzkie
Sympozjum Liturgiczne. Podczas jego trwania wygłoszono 6 referatów; odbyły się także dyskusje
panelowe. Referaty z tego sympozjum zamieszczone zostały w „Seminare”.
W minionym roku akademickim w naszym Seminarium odbyło się wiele imprez kulturalnych,
a pocysterski klasztor stanął w centrum zainteresowania licznie przybywających gości. Należy tutaj
wspomnieć o Misterium Męki Pańskiej wystawianym na scenie w krypcie naszego kościoła przez
naszych kleryków podczas Wielkiego Postu.
Z inicjatywy Ks. Prof. Janusza Nowińskiego przy współpracy z Ks. Waldemarem Łachutem
jest tworzona i ciągle aktualizowana strona internetowa naszego seminarium. Obejmuje ona również
całą dokumentację zabytkowego kompleksu klasztorno-kościelnego.
W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Złoty Jubileusz Kapłaństwa absolwentów naszej
uczelni, a wśród nich także naszego profesora ks. Apoloniusza Domańskiego. Po świętach Wielkiej
Nocy w murach naszego seminarium odbyła się Kapituła inspektorialna, której hasłem przewodnim
było zawołanie ks. Bosko: „Da mihi animas caetera tolle”.
2 i 3 czerwca odbył się w Lądzie III Ogólnopolski Festyn Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej,
zorganizowany przy znaczącym udziale naszej wspólnoty. Podczas jego trwania odbyło się wiele
koncertów, przedstawień historycznych oraz wykładów popularno-naukowych.

3. ALUMNI
W ubiegłym roku studia filozoficzne rozpoczęło 19, a teologiczne 23 współbraci. Czterech
przyjęło diakonat i 9-ciu święcenia prezbiteratu. Ośmiu absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie uwieńczyło swoje studia obroną prac magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymało dyplom magistra teologii.

514

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

Poszczególne wymiary szeroko pojętej formacji seminaryjnej były przedmiotem dwudniowego
programowania uskutecznionego na początku roku. Wypracowany przez wspólnotę „Program życia
i kalendarium” posłużył jako punkt odniesienia w czterech wymiarach formacji: ludzkim, duchowym, intelektualnym oraz duszpasterskim. Weryfikacji stanu dojrzałości osobistej każdego służyły:
miesięczne i kwartalne dni skupienia, rekolekcje, posiedzenia Rady Domu, skrutynia.
Młodsi współbracia po wielekroć dawali świadectwo zatroskania o młodzież poprzez zaangażowanie w pracy oratorium, ZHR, Pustyni Miast, SWE, SALOS-u oraz poprzez animowanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Pozostaje wyrazić nadzieję, że doświadczenia te zaowocują w przyszłej
pracy duszpasterskiej i przyczyniać się będą do wzrostu duchowego.
Kilku kleryków z naszej wspólnoty miało okazję pogłębienia znajomości języków obcych.
Siedmiu spośród nich wyjechało do Italii, by tam pracować z młodzieżą włoską podczas tzw. Estate
Ragazzi. Po dwóch udało się do Irlandii i Niemiec, gdzie też odbywają swoją praktykę asystencką.

4. PERSONEL FORMACYJNY
W służbę formacji intelektualnej młodych salezjanów zaangażowanych było:
− 8 profesorów doktorów habilitowanych
− 1 profesor Akademii Muzycznej
− 14 doktorów
− 16 z dyplomem licencjackim z teologii lub z magisterium specjalistycznym.
Podczas wakacji dokonało się kilka zmian w składzie personelu formacyjnego naszego seminarium. Ks. dr Dariusz Sztuk został skierowany do domu w Łomiankach i pracy dydaktycznej na
Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotychczas przez 3 lata pełnił on
funkcje prorektora naszego seminarium. Bardzo mu w tym miejscu dziękujemy za jego posługę. Na
jego miejsce ks. Inspektor wyznaczył ks. lic. Zbigniewa Adamiaka. Ks. mgr Piotr Grzymała udał się
do domu w Kawnicach celem sfinalizowania pracy doktorskiej. Natomiast do naszego domu przybyli ks. mgr Krzysztof Butowski i ks. mgr Bolesław Leciej. Życzymy im wszystkim dużo Bożego
błogosławieństwa w nowych obowiązkach.
Do wszystkich profesorów, wykładowców kieruję słowa podziękowania za trud i czas poświęcony na przygotowanie i prowadzenie wykładów i seminariów, za spełnianie posługi przewodników
na fascynującej drodze zdobywania wiedzy i mądrości. Profesorom dziękuję za to, że pomimo rozlicznych zajęć w macierzystych uczelniach, we wspólnotach, którym posługują, znaleźli czas, by
służyć wiedzą i doświadczeniem naszym studentom. Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę skierować w stronę Panów Profesorów, że pomimo zatroskania o własne rodziny, zechcieli poświęcić
swój cenny czas na formację przyszłych wychowawców i kapłanów.
Opiekunami poszczególnych kursów było 5-ciu kapłanów. Do grona bardzo ważnych formatorów należą spowiednicy, którzy również pełnią odpowiedzialną funkcję kierowników duchowych.
Chciałbym wymienić w tym miejscu naszego ks. seniora Stanisława Jezierskiego, który w tym roku
obchodzić będzie podwójny jubileusz: 90 rocznicę urodzin i 60 rocznicę święceń kapłańskich. Wypada wspomnieć nieobecnego już wśród nas ks. Zdzisława Serwę bardzo cenionego spowiednika,
którego Pan powołał do siebie 29 marca br.

5. BIBLIOTEKA
Na dzień 1 września br. księgozbiór naszej biblioteki liczył 123.760 książek. Z 1500 czytelników zapisanych w bibliotece, czynnie korzystało z jej księgozbioru 389 osób, a wypożyczyli oni
7870 książek oraz czasopism.
Od kwietnia tego roku katalog naszej biblioteki jest ogólnie dostępny w Internecie na stronach
stowarzyszenia bibliotek kościelnych FIDES. Biblioteka jest skarbem naszego domu, troskliwie
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strzeżonym i pielęgnowanym przez księdza kierownika Władysława Grochala, jego współpracowników: księdza Marka Babicza, księdza Józefa Koszewnika, pana Dariusza Ozierę oraz wspomagających ich alumnów. Im wszystkim – z księdzem kierownikiem na czele – należą się słowa uznania
i podziękowania.

ZAKOŃCZENIE
Byłoby nietaktem zapomnieć o siostrach salezjankach, które towarzyszą nam niestrudzenie
poprzez swoją posługę w kuchni oraz w szatni. Wyrazy wdzięczności należy wyrazić m.in. za posługę siostry Wiesławy, która w okresie wakacyjnym została skierowana do innej placówki. Równie
serdeczne podziękowanie należy wyrazić całemu personelowi pomocniczemu.
Ks. Zbigniew Adamiak SDB

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2006-2007

1. ZASADY DZIAŁALNOŚCI SEMINARIUM I JEGO ZARZĄD
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie Umowy zawartej między
Wydziałem Teologicznym tegoż Uniwersytetu a naszym Seminarium, podpisanej w dniu 25 czerwca 2001 r. Zgodnie z umową studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu są alumni kursu V
i VI Seminarium.
We wrześniu 2006 r. rektorem seminarium został ks. dr Dariusz Kozłowski. Prorektorem był
ks. dr Mieczysław Woźniak, ekonomem ks. lic. Józef Pietrasik, kierownikiem biblioteki ks. lic.
Dariusz Łużyński. Seminarium składa się z dwóch wspólnot salezjańskich:
− św. Franciszka Salezego – teologiczna, której dyrektorem został ks. dr Dariusz Kozłowski;
− św. Józefa – filozoficzna (postnowicjat), jej dyrektorem był ks. mgr Andrzej Wujek.
Personel współbraci starszych wspólnoty teologicznej liczył 7 kapłanów, zaś wspólnoty filozoficznej 5 kapłanów i 1 koadiutor.

2. POCZĄTEK ROKU AKADEMICKIEGO
Wykłady rozpoczęły się w dniu 26 września 2006 r. Wcześniej zaś, zgodnie ze statutem seminarium, przeprowadzono różnego rodzaju kursy i szkolenia przydatne w przyszłej pracy wychowawczej i katechetycznej. Były to następujące kursy:
1. Kurs dla kandydatów na kierowników w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
2. Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
3. Możliwości przeciwdziałania stresom i osiągania równowagi psychicznej – trening antystresowy w pracy wychowawcy;
4. Warsztaty z zakresu komunikowania się i postaw asertywnych;
5. Przygotowanie programu rekolekcji szkolnych na okres Wielkiego Postu;
6. Warsztaty katechetyczne oraz praktyki dydaktyczne śródroczne dla kursu V. Praktyki
odbyły się w Szkole Podstawowej nr 170, przy ul. Miedzianej w Łodzi;
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7. Katechetyczne praktyki dydaktyczne ciągłe dla kursu VI (18.09-13.10.2006). Praktyki te
odbyły się w następujących szkołach łódzkich:
− XXXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Czajkowskiego14;
− XXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 2;
− II Liceum Ogólnokształcące, ul. Nowa 11/13;
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Astronautów 19;
− XLI Liceum Ogólnokształcące, ul. Pojezierska 45/51.
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce 30 września 2006 r. i była
połączona z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa oraz promocją albumów obrazujących pracę twórczą
ks. Tadeusza Furdyny, artysty plastyka, naszego wykładowcy. Wykład inauguracyjny wygłosił
współpracujący z ks. jubilatem Jan Dominikowski. Immatrykulacji 6 studentów I roku dokonał
ks. inspektor dr Jan Niewęgłowski.

3. PROFESOROWIE I WSPÓŁBRACIA - STUDENCI
Kadra profesorów prowadzących wykłady, ćwiczenia, seminaria i proseminaria liczyła
43 osoby. W tym gronie było 32 salezjanów (29 z inspektorii warszawskiej i 3 z inspektorii pilskiej), 5 księży z Archidiecezji Łódzkiej, 6 osób świeckich (3 kobiety i 3 mężczyzn). Profesorów
i dr. hab. było 5, dr. – 19, mgr. i lic. – 19.
Wykładowcy seminarium prowadzili również zajęcia na innych uczelniach:
− Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
− Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
− Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi;
− Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi;
− Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą;
− W Wyższym Seminarium Duchownym Orionistów w Zduńskiej Woli;
− Nowicjacie salezjańskim w Czerwińsku n. Wisłą.
Seminaria naukowe prowadziło 4 profesorów:
− ks. prof. dr hab. Marian Graczyk (UKSW) – seminarium z teologii moralnej;
− ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW) – seminarium z katechetyki;
− ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW) – seminarium z teologii moralnej;
− ks. dr Jan Rusiecki (UKSW) – seminarium z liturgiki.
Rok akademicki 2006/07 rozpoczęło i zakończyło 27 współbraci: kurs I – 6, kurs II – 4, kurs
III – 4, kurs IV – 5, kurs V – 3, kurs VI – 5. Wszyscy z kursu VI zdobyli stopień magistra teologii
na UKSW. Oto oni i tytuły ich prac: Piotr Boziński: Postawa chrześcijańskiego nauczycielawychowawcy w przemówieniach Jana Pawła II, Dariusz Mikołajczyk: Treści teologiczne euchologii
mniejszej niedziel okresu zwykłego dotyczące Boga, Łukasz Owsianko: Rola systemu prewencyjnego
świętego Jana Bosko w chrześcijańskiej formacji młodzieży, Adam Pasik: Treści nabożeństw pokutnych okresu Wielkiego Postu w obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich,
Tomasz Radkiewicz: Aspekt religii i kary w prewencyjnej pedagogii Jana Bosko.

4. WYDARZENIA NAUKOWE I KULTURALNE
Z tego rodzaju wydarzeń należy odnotować:
− Festyn ks. Bosko;
− XI Ogólnopolskie Forum Rekolekcyjne Rodzino – jesteś każdemu potrzebna;
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Pod patronatem Koła Naukowego odbyło się szereg debat naukowych m.in. nt. „Postawa
chrześcijańskiego nauczyciela-wychowawcy w nauczaniu Jana Pawła II”; „Treści nabożeństw pokutnych okresu Wielkiego Postu”;
Przedstawiono 11 projekcji ciekawych filmów w tzw. „Kinie Niedzielnym”, organizowanym przez wicedziekana alumnów;
Na stałe w kalendarium naszego seminarium wpisały się już „Dni Otwartych Drzwi”. To
wydarzenie miało miejsce w dniach 11-12 listopada 2007 r. Owocem „Otwartych Drzwi”
była tzw. „Grupa Jonasza”, grupa chłopców, którzy okresowo spotykali się w naszym seminarium, aby więcej dowiedzieć się i zobaczyć, jak wygląda życie w seminarium;
Tradycją są spotkania wszystkich seminariów łódzkich (diecezji, franciszkanów i salezjanów), w których każdorazowo uczestniczy ks. arcybiskup Władysław Ziółek. W programie jest zawsze wspólna modlitwa i kolacja. Spotkanie tych seminariów na ul. Wodnej
miało miejsce 8 marca 2007 r.

5. Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
Funkcję kierownika biblioteki w roku akademickim 2006/2007 pełnił ks. lic. Dariusz Łużyński. Dokonano przejścia na program Linux, który obecnie obsługuje nasze zasoby biblioteczne.
Liczba książek wpisanych w inwentarzu wynosi 48321, a w katalogu komputerowym 20590. Zakupiono 520 nowych książek. Biblioteka posiada 202 tytuły czasopism.

6. INNE WAŻNE WYDARZENIA
Święcenia
Święceń prezbiteratu i diakonatu dokonał ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w dniu 26 maja
2007 r. Zostało wyświęconych 5 kapłanów i 3 diakonów.
Praktyki pastoralne alumnów
Praktyki pastoralne (tzw. w ciągu roku) odbywały się zasadniczo w sobotnie popołudnia, wyjątkowo we wtorki i niedziele. Oto miejsca tych praktyk:
− Schola „Biedronki” oraz dwie grupy „Wiary i Światła” przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi na ul. Wodnej 36;
− Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Ignacewie k. Łodzi;
− Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej;
− Siostry Misjonarki Miłości przy ul. Struga w Łodzi;
− Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej;
− MONAR przy ul. Muszyńskiej w Łodzi;
− Oratorium w Srebrnej (Konstantynów Łódzki);
− Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy „Ochronka Bałucka” przy ul. Brauna w Łodzi.
Rekolekcje szkolne
W okresie Wielkiego Postu jeden tydzień przeznaczono na przeprowadzenie 6 serii rekolekcji
dla dzieci i młodzieży – Sieradz, Płock, Legionowo, Konstancin, Konstantynów Łódzki, Sokołów
Podlaski.
Ks. Kazimierz Gryżenia SDB

