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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
Rok akademicki 2007/2008 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w
Krakowie był przeżywany w kontekście życia i działania Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego,
który to kontekst stanowił nie tylko tło, ale twórczą inspirację w wymiarze formacji intelektualnej i
duchowej. Nauka Ojca Św. Benedykta XVI zawarta w ogłoszonej 30 listopada 2007 r. Encyklice
Spe Salvi ugruntowała w nas przekonanie, że możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość budowaną na
fundamencie zawierzenia Bogu w Jezusie Chrystusie.
Kapituła Generalna Towarzystwa Salezjańskiego, która miała miejsce w Rzymie od 23 lutego do 12
kwietnia 2008 roku, ukazała nam wyraźne drogi urzeczywistniania naszych nadziei związanych z
odnową charyzmatu św. Jana Bosko i dostosowaniem misji Zgromadzenia Salezjańskiego do aktualnych potrzeb Kościoła i społeczeństwa.

1. INAUGURACJA NOWEGO ROKU
Rozpoczęcie nowego roku akademickiego poprzedziło duchowe przygotowanie podczas rekolekcji,
które wspólnota teologiczna przeżyła w domu rekolekcyjnym w Zboiskach, a wspólnota Postnowicjatu w Kopcu (1 rok) i w Wiśle (2 rok).
Inauguracja Roku akademickiego 2007/08 odbyła się 1 października w gmachu WSDTS
w Krakowie. Uroczystej koncelebrze podczas Eucharystii przewodniczył Jubilat ks. dr Jan Krawiec,
świętujący 50 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Wykład inauguracyjny, zatytułowany Odpowiedzialność wychowawcza w rozumieniu autorów biblijnych, wygłosił prodziekan Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, ks. dr hab. Stanisław Hałas, prof. PAT.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSDTS
2.1. WSPÓŁPRACA Z PAT
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie jest afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, z którą to uczelnią wiąże go stała więź. Delegat Rektora
systematycznie uczestniczył w posiedzeniach Rady Wydziału Teologicznego. Pięciu naszych
współbraci jest zaangażowanych bezpośrednio w działalność dydaktyczną i naukową Akademii.
Pracownicy naukowi PAT wspierają proces formacji w naszym seminarium poprzez bezpośrednie
prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminariów magisterskich i udział w organizowanych przez nas
sympozjach, kursach i innych formach kształcenia.
Uczestniczyliśmy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z Akademią: wzięliśmy
udział w pielgrzymce alumnów do Kalwarii, w uroczystości inauguracji roku akademickiego, mszy
za zmarłych pracowników PAT, w sympozjach i wielu innych.
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2.2. WSPÓLNOTY ISTNIEJĄCE PRZY WSDTS
Na terenie WSDTS w minionym roku akademickim działały cztery wspólnoty salezjańskie:
•
Postnowicjat, który tworzyło 32 współbraci, w tym 26 w formacji początkowej;
•
Teologia licząca 34 współbraci, w tym 11 księży, 6 diakonów i 17 kleryków;
•
Wspólnota profesorów, do której należało 9 współbraci (trzech współbraci
mieszka i pracuje w parafii w Pychowicach);
•
Centrum Młodzieżowe WDM, w którym pracowało 4 salezjanów.
Każda z powyższych wspólnot posiadała swoją własną strukturę organizacyjną określoną
w dokumentach Zgromadzenia. Zgodnie z dokumentami Zgromadzenia Salezjańskiego wspólnoty
formacyjne służące trzem inspektoriom salezjańskim: Inspektorii Krakowskiej, Inspektorii Wrocławskiej oraz Okręgowi Wschodniemu, posiadały tzw. Kuratorium czyli organ zapewniający stałą
współodpowiedzialność zainteresowanych Inspektorii. W minionym roku akademickim Kuratorium
zebrało się dwa razy na początku każdego semestru celem omówienia głównych kierunków kształcenia i formacji.

3. PERSONEL DYDAKTYCZNY
3.1. WYKŁADOWCY
Funkcję rektora w roku sprawozdawczym pełnił ks. Wojciech Krawczyk, którego wspomagał
w organizacji zajęć dydaktycznych ks. dr Sylwester Jędrzejewski pełniący funkcję prorektora ds.
studiów. Personel dydaktyczny w roku akademickim 2007/2008 stanowiło 50 wykładowców: 35
spośród nich to salezjanie; 7 wykładowców to osoby duchowne przynależące do diecezji bądź do
innych zakonów; pozostałe 8 osób to wykładowcy świeccy. Wśród wykładowców 3 posiadało tytuł
profesora zwyczajnego, 5 profesora uczelni, 26 wykładowców posiadało stopień doktora. Pozostali
wykładowcy posiadali magisteria specjalistyczne.

3.2. SYMPOZJA, KURSY I SZKOLENIA
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie wraz z powołanym do
istnienia w ramach jego struktury Salezjańskim Centrum Edukacyjnym było organizatorem kilku
sympozjów, kursów i szkoleń przeznaczonych dla osób duchownych i świeckich.

3.2.1. KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWE
Jubileuszowe
27-28.10. – O etosie i sensie wychowania – współorganizacja sympozjum z okazji Jubileuszu 100lecia obecności Salezjanów w Przemyślu
Dla nauczycieli:
20.10.07 – Wartości kulturowe w kształceniu i wychowaniu szkolnym (Oświęcim)
05.04.08 – Pułapki współczesnego wychowania
Dla katechetów
01.12.07 – W jaki sposób przepowiadać Boga Młodzieży?

3.2.2. SESJE WARSZTATOWE
22-26 czerwca – Warsztaty dla formatorów wspólnot salezjańskich
Ponadto, w naszym seminarium, zostały zorganizowane i przeprowadzone trzy sesje wykładów dla
młodych księży w ramach programu tzw. Kwinkwenium.
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4. STUDENCI WSDTS
Działalność dydaktyczno-formacyjna naszego Seminarium w sumie obejmowała 77 alumnów,
z których 26 uczęszczało na studia filozoficzno-pedagogiczne, a 22 studiowało teologię. Kurs zerowy w nowicjacie w Kopcu rozpoczęło 16 nowicjuszy. Na dwuletniej praktyce pedagogicznej tzw.
Asystencji, przebywało w kraju i za granicą 13 alumnów.

5. STUDIA
Studia przebiegały zgodnie z programem opartym o Ratio Studiorum pro Polonia, wytycznymi PAT
i założeniami formacji Salezjanów ks. Bosko, przedstawionymi w dokumentach Przełożonego Generalnego i Dykasterium ds. formacji i studiów. Rok akademicki obejmował w sumie 140 dni wykładowych (71 w pierwszym semestrze i 69 w semestrze drugim) Liczba ta została powiększona
o trzy dni zajęć psychologiczno-pedagogicznych zorganizowanych w ramach Konweratoriów
w styczniu dla wszystkich kursów z wyjątkiem kursu diakonów.

5.1. SEMINARIA
W minionym roku akademickim w naszym seminarium było prowadzonych 12 seminariów naukowych:
1. Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk: filozofia
2. Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. PAT: filozofia
3. Ks. dr Jacek Ryłko: teologia moralna
4. Ks. dr Janusz Goraj: katechetyka
5. Ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL: katolicka nauka społeczna, teologia moralna
6. Ks. dr Ryszard Kempiak: teologia biblijna
7. Ks. dr Stanisław Semik: teologia pastoralna
8. Ks. dr Sylwester Jędrzejewski: teologia biblijna
9. Ks. dr Jacek Jurczyński: teologia biblijna
10. Ks. dr Roman Mazur: teologia biblijna
11. Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. PAT: etyka, bioetyka
12. Ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. PAT: teologia dogmatyczna

5.2. MAGISTERIA
25 lutego 2008 r. w gmachu naszego seminarium miała miejsce obrona Prac magisterskich. Przed
komisją egzaminacyjną, której przewodniczył ks. dr hab. Jan Szczurek, prof. PAT, stanęło pięciu
diakonów. Wszyscy uzyskali tytuł magistra. Ponadto, przed komisją zdał egzamin ex universa kl.
Michał Foremnik.

5.3. ŚWIĘCENIA I POSŁUGI
Święcenia kapłańskie
Dnia 24 maja 2008 z rąk ks. biskupa Józefa Guzdka, w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki
w Krakowie Dębnikach, święcenia prezbiteratu przyjęło 6 diakonów:
dk. Mariusz Bąk PLS
dk. Marcin Kaznowski PLS
dk. Dariusz Kowalczyk PLO
dk. Grzegorz Oleś PLO
dk. Tomasz Rutkowski PLO
dk. Tomasz Szaro PLS
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Święcenia diakonatu:
Dnia 28 czerwca 2008 ks. biskup Andrzej Siemieniewski udzielił święceń diakonatu czterem naszym alumnom. Święcenia diakonatu przyjęli:
kl. Piotr Drapiewski PLO
kl. Marcin Nesterowicz PLO
kl. Krzysztof Smardzewski PLO
kl. Paweł Tarka PLO
kl. Andrzej Borkowski EST przyjął święcenia diakonatu w Przemyślanach na Ukrainie z rąk Ks.
Kardynała Mariana Jaworskiego.
Posługa akolitatu i lektoratu
W minionym roku posługę akolitatu przyjęło 5 współbraci, a posługę lektoratu – 3.

5.4. BIBLIOTEKA
W minionym roku akademickim, pod kierunkiem ks. dra Józefa Marszałka, nieustannie prowadzono
prace nad porządkowaniem księgozbioru i powiększaniem zasobów elektronicznego katalogu.
W Bibliotece, oprócz jej dyrektora, pracowały na dwóch pełnych etatach dwie osoby oraz
4 alumnów zaangażowanych w ramach zajęć we wspólnocie seminaryjnej.
Rozwój Biblioteki w Roku Akademickim 2007/2008
•
Elektroniczny katalog obejmuje obecnie ponad 70 tysięcy opisów; wzrósł o 10 tysięcy. Wraz ze starym katalogiem kartkowym obejmuje i udostępnia blisko 90 tysięcy woluminów;
•
Dział Ogólny powiększył się o tysiąc woluminów i wynosi obecnie 64 tysiące;
•
Dział Pedagogiczno–Młodzieżowy powiększył się o tysiąc woluminów i liczy 12 tysięcy woluminów;
•
Dział Salezjański wzrósł o tysiąc i liczy 10 tysięcy woluminów;
•
W Dziale Czasopism liczba kompletnych roczników przekroczyła 11 tysięcy i wzrosła o ok. 500 roczników;
•
Stan tytułów Czasopism wzrósł do ponad 1 500;
•
Pod koniec roku akademickiego (kwiecień-czerwiec 2008) trwały prace restauracyjne wokół infrastruktury Biblioteki, których efektem jest nowe pomieszczenie magazynowe, o powierzchni 300 m2, wraz z nowym wyposażeniem;
•
W czasie wakacji trwały intensywne prace w Bibliotece wokół przygotowania nowej
Czytelni, pomieszczenia katalogów i pracowni Biblioteki;
•
Stan Biblioteki wynosi ok. 135 tysięcy woluminów będących do dyspozycji Czytelników naszego Seminarium i Eksternistów.

6. FORMACJA SEMINARYJNA
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 obejmował również wymiar dojrzałości osobowej, wymiar duchowy oraz pastoralny.

7. ZMIANY PERSONALNE
Wspólnotę seminaryjną opuścił ks. Zygmunt Kostka, powołany do pełnienia funkcji Dyrektora
i Proboszcza we wspólnocie w Kielcach. Jego funkcję Wikariusza Dyrektora wspólnoty przejął
ks. Roman Mazur.
Do naszej wspólnoty przybyli:
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ks. Paweł Barylak, współbrat Inspektorii Pilskiej, który objął funkcję katechety;
ks. dr Jan Krawiec, wieloletni wykładowca Prawa Kanonicznego w naszym seminarium;
ks. Jan Wilkołek, wieloletni nauczyciel języka łacińskiego i wychowawca w naszym seminarium.

8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Proces łączenia seminariów
Bez wątpienia wydarzeniem o wymiarze historycznym była decyzja przełożonych o utworzeniu
wspólnych, dla wszystkich Inspektorii Polskich i Okręgu Wschodniego, domów formacyjnych:
Postnowicjatu w Lądzie i Teologii w Krakowie. Decyzję tę poprzedziła intensywna praca czterech
zespołów uformowanych ze współbraci pochodzących ze wszystkich polskich Inspektorii. Poszczególne zespoły zajęły się następującymi tematami:
1. Formacja i życie we wspólnocie
2. Organizacja studiów
3. Program przygotowania pastoralnego
4. Kwestie ekonomiczne.
Na podstawie materiałów wypracowanych w poszczególnych zespołach opracowano wspólne regulaminy, które zatwierdziło ukonstytuowane, zgodnie z dokumentami salezjańskimi, Kuratorium.
Dzień 10 września był dniem urzeczywistnienia w naszym seminarium wspólnoty składającej się ze
współbraci pięciu inspektorii.
Peregrynacja Relikwii św. Dominika Savio
W dniach 24 i 25 października w parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie wystawione były do
publicznej czci relikwie św. Dominika Savio. Nasze seminarium uczestniczyło w uroczystości,
zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu nawiedzenia, animując godzinę czuwania alumnów
innych krakowskich seminariów oraz angażując się w przygotowanie liturgii w różnych momentach
uroczystości.
Wizytacja Inspektora
Ks. Inspektor Marek Chrzan rozpoczął wizytację Łosiówki 4 grudnia 2007 r. Przez ponad trzy tygodnie prowadził nas przez ścieżki refleksji nad różnymi wymiarami naszego seminaryjnego życia.
Dzień wdzięczności
Dwa dni – 2 i 3 marca – dały nam możliwość wyrażenia naszej wdzięczności tym, którym najwięcej
zawdzięczamy – naszym Rodzicom. Bogaty program tych dni, w którym nie zabrakło, granego ze
szczególnym zaangażowaniem, spektaklu Misterium Męki Pańskiej, dostarczył rodzicom alumnów
i innych współbraci krakowskiej inspektorii wielu wspaniałych przeżyć.
Turniej piłkarski THEO CUP
Od 16 do 18 maja piłkarska reprezentacja naszego seminarium wzięła udział w międzynarodowym
turnieju piłkarskim Theo Cup w Niemczech.

9. BAZA MATERIALNA
Administrację bazy materialnej, przy ścisłej współpracy z ks. Ekonomem Inspektorialnym, prowadzi ks. Krzysztof Golba, wspierany przez poszczególne wspólnoty.
Do najważniejszych inwestycji minionego roku należy zaliczyć:
•
Generalny remont czytelni;
•
Wykonanie nowych regałów bibliotecznych (300 szt.);
•
Przygotowanie nowego magazynu bibliotecznego;
•
Remont i modernizację pokoi gościnnych;
•
Kontynuację wymiany okien;
•
Odnowienie i doposażenie pokoi współbraci;
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•
•
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Modernizację sieci komputerowej;
Zabezpieczenie ppoż. i doposażenie sali teatralnej;
Inwentaryzację i renowację drzew na terenie parku;
Modernizację instalacji wodnej;
Malowanie Kaplicy Zewnętrznej;
Rozpoczęcie modernizacji podziemi.

ZAKOŃCZENIE
Spojrzenie wstecz pozwala nam zauważyć, że miniony rok akademicki był bogaty w różnorodne
przeżycia związane z życiem Kościoła Powszechnego i Lokalnego, z życiem Zgromadzenia
i naszych Inspektorii. Spojrzenie na nasze życie seminaryjne w kontekście minionego roku akademickiego ukazuje nam dobro, które stało się naszym udziałem i za które winniśmy dziękować Bogu
Najwyższemu i ludziom, którzy stawali się narzędziami Bożej łaski. Najpierw dziękujemy tym,
których na co dzień widzimy – przełożonym, formatorom i wszystkim wykładowcom. Dziękujemy
również tym, którzy stoją w cieniu procesu formacji, a którzy swoją pracą zapewniają nam warunki
do realizacji naszego powołania. Na ręce ks. Ekonoma składam podziękowanie całemu personelowi
administracyjnemu i wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom.
Podziękowanie, szczególnie serdeczne, kieruję w stronę tych, którzy dźwigają największe brzemię
odpowiedzialności za proces formacji – do Księży Inspektorów.
Na ręce prorektora PAT, ks. prof. dra hab. Kazimierza Panusia, składam podziękowanie wszystkim
księżom profesorom związanym ze środowiskiem Akademii za to wielkie dobro, które rodzi się
dzięki naszej współpracy.
Na zakończenie wdzięczność kierujemy do wszystkich współbraci za wysiłek, który przyniósł owoce dające radość i satysfakcję. Niech Pan Bóg za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki i Ks.
Bosko błogosławi nam w nowym roku akademickim.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LĄDZIE NAD WARTĄ
W ROKU AKADEMICKIM 2007-2008
W roku akademickim 2007-2008 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa
Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą był ks. dr Zenon Klawikowski, kierownikiem postnowicjatu ks.
lic. Waldemar Łachut, prorektorem d/s studiów ks. Zbigniew Adamiak. 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 2007-2008 miała miejsce 29 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
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przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wykład Inauguracyjny: Wyzwania współczesnego patriotyzmu wygłosił – dr Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Życzenia owocnej pracy całej wspólnocie seminaryjnej z ramienia władz Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego przekazał ks. prof. Mieczysław Ozorowski dziekan Wydziału Teologicznego.

2. ZNACZĄCE WYDARZENIA
19 października, pod hasłem Martyrologium Romanum jako świadectwo świętości Kościoła odbyło
się XXIII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne. Podczas jego trwania po raz kolejny wręczono nagrodę
im. Ks. Prof. Adama Duraka, wygłoszono 4 referaty i odbyły się dyskusje panelowe. Referaty z tego
sympozjum zamieszczone zostały w 25 tomie „Seminare”.
Miniony rok akademicki był bardzo bogaty również pod względem wydarzeń kulturalnych,
a Seminarium i pocysterski klasztor były licznie nawiedzane przez grupy pielgrzymów i przybywających gości. W centrum tych wydarzeń należy umieścić Misterium Męki Pańskiej wystawiane na
scenie, w krypcie naszego kościoła, przez współbraci podczas pierwszych 4 tygodni Wielkiego
Postu.
31 maja i 1 czerwca odbył się w Lądzie IV Ogólnopolski Festyn Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej,
zorganizowany przy znaczącym udziale naszej wspólnoty. Podczas jego trwania odbyło się wiele
koncertów, przedstawień historycznych oraz wykładów popularnonaukowych.

3. ALUMNI
W ubiegłym roku studia filozoficzne rozpoczęło 13, a teologiczne 19 współbraci. Pięciu przyjęło
diakonat i również 5-ciu święcenia prezbiteratu. Czterech absolwentów Wyższego Seminarium
Duchownego w Lądzie uwieńczyło swoje studia, zdając egzamin magisterski na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymało dyplom magistra teologii.
Początek roku był czasem pogłębionej refleksji nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą
formacją we wspólnocie seminaryjnej. 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 współbrata służyły: miesięczne i kwartalne dni
skupienia, rekolekcje, konferencje dyrektora, posiedzenia Rady Domu, skrutynia.
Współbracia młodsi po wielekroć dawali świadectwo zatroskania o młodzież poprzez zaangażowanie w pracy oratorium, organizację półkolonii, ferii zimowych, zaangażowanie w strukturach ZHR,
Pustyni Miast, SWE, SALOS-u oraz poprzez animowanie Liturgicznej Służby Ołtarza, scholę. Pozostaje wyrazić nadzieję, że doświadczenia te zaowocują w przyszłej pracy duszpasterskiej
i przyczyniać się będą do wzrostu duchowego.
Klerycy z naszej wspólnoty mieli okazję pogłębienia znajomości języków obcych. Kilku spośród
nich wyjechało do Italii, by tam pracować z młodzieżą włoską. Inni udali się do Anglii i Niemiec
oraz dwóch do Irlandii, gdzie też odbywają swoją praktykę asystencką.

4. PERSONEL FORMACYJNY
W służbę formacji intelektualnej młodych salezjanów zaangażowanych było:
9 profesorów doktorów habilitowanych,
1 profesor Akademii Muzycznej,
17 doktorów,
15 z dyplomem licencjackim z teologii lub z magisterium specjalistycznym.
Do wszystkich profesorów, wykładowców, kieruję słowa podziękowania za trud i czas poświęcony
na przygotowanie i prowadzenie wykładów i seminariów, za spełnianie posługi przewodników na
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fascynującej drodze zdobywania wiedzy i mądrości. Dziękuję za otwartość i ducha poświęcenia, za
podjęcie, mimo rozlicznych zajęć w innych ośrodkach akademickich, zobowiązania dojazdu do
naszego seminarium. Z nieukrywana radością i podziwem pragnę nadmienić, że wielu naszych
profesorów pełni ważne funkcje na innych uczelniach. Wśród nich są: Rektor KUL, Prorektor
UKSW, Dziekani wydziałów Prawa Kanonicznego i Nauk Historycznych i Społecznych. Kilku
naszych wykładowców zasiada w senacie UKSW. Są oni dla każdego z nas przykładem pracowitości i ciągłego rozwoju własnych kwalifikacji. Na szczególną uwagę zasługuje ks. Jan Pietrzykowski,
który w tym roku uzyskał tytuł dra habilitowanego. Podziękowania dla wszystkich profesorów
kieruję na ręce ks. Prof. Henryka Skorowskiego, który od 25 lat zajmuje się kształceniem naszych
współbraci. Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę skierować w stronę naszych drogich wykładowców świeckich, którzy bardzo ofiarnie, pomimo zatroskania o własne rodziny, zechcieli poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz formacji przyszłych wychowawców i kapłanów.
Miniony rok był też bardzo intensywnym czasem prac nad reorganizacją seminariów salezjańskich
w Polsce. Wynikiem tych prac jest stworzenie dwóch silnych ośrodków kształcenia salezjanów:
Ośrodek Studiów Filozoficznych w Lądzie i Studiów Teologicznych w Krakowie. Te wydarzenia
były powodem zorganizowania dnia 11 czerwca święta wdzięczności, które zebrało raz jeszcze całe
zastępy byłych i obecnych wychowawców, profesorów i pracowników naszego seminarium.

5. BIBLIOTEKA
Na dzień 1 września br. księgozbiór naszej biblioteki liczył 127.280 książek, w tym wiele cennych
ksiąg zabytkowych. Od ubiegłego roku wzbogacił się o 3500 woluminów. Z 1600 czytelników
zapisanych w bibliotece, czynnie korzystało z jej księgozbioru 294 osób, a wypożyczyli oni 4700
książek oraz czasopism.
Nasza biblioteka prowadzi współpracę z ponad 40 bibliotekami w Polsce, z którymi prowadzi wymianę książek dzięki czemu i tą drogą księgozbiór jest aktualizowany i wzbogacany. Dziękujemy
licznym darczyńcom, którzy przekazali wiele pozycji książkowych na rzecz naszej biblioteki. Do
nich należą współbracia z takich domów, jak: Łomianki, Lublin, Piła, Bydgoszcz.
Biblioteka jest skarbem naszego domu, troskliwie strzeżonym i pielęgnowanym przez księdza kierownika Władysława Grochala, jego współpracowników: księdza Marka Babicza, panią Annę
Wziętek i Hannę Kwiatkowską oraz wspomagających ich alumnów. Im wszystkim – z księdzem
kierownikiem na czele – należą się słowa uznania i podziękowania.

ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie pragnę wspomnieć o siostrach salezjankach, które towarzyszyły nam niestrudzenie
poprzez swoją posługę w kuchni oraz w szatni. Ich obecność wśród nas zakończyła się z dniem 31
lipca br. Ich miejsce zajęły siostry Westiarki Jezusa założone przez bł. Honorata Koźmińskiego.
Składam również serdeczne podziękowanie całemu personelowi pomocniczemu w kuchni, szatni i
na gospodarstwie.
ks. lic. Zbigniew Adamiak
Prorektor d/s studiów

