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SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAÑSKICH
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI
WY¯SZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAÑSKIEGO W KRAKOWIE
W ROKU SEMINARYJNYM 2009/2010
1. WPROWADZENIE
Rok akademicki 2009/2010 by³ drugim z kolei, kiedy to w murach Wy¿szego Seminarium
Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w Krakowie swoje przygotowanie do ¿ycia jako kap³an
salezjanin prze¿ywali wspó³bracia ze wszystkich polskich inspektorii salezjañskich oraz z okrêgu
wschodniego.
Korzystaj¹c z tradycji tworzonych podczas pierwszego roku istnienia wspólnoty miêdzyinspektorialnej oraz wykorzystuj¹c zapa³ licznej grupy wspó³braci przyby³ych z asystencji na trzeci
rok studiów, w minionym okresie moglimy siê cieszyæ licznymi owocami po³¹czenia seminariów
salezjañskich: bogactwem i ró¿norodnoci¹ tradycji salezjañskich wspólnot, szerok¹ gam¹ talentów
i uzdolnieñ poszczególnych wspó³braci, co w klimacie wzajemnego zrozumienia, dialogu i wspó³pracy, dawa³o poczucie jednoci. Spotkanie wspó³braci z ró¿nych inspektorii tworzy rodowisko
bogate w ró¿nego rodzaju dowiadczenia urzeczywistniania charyzmatu ks. Bosko, buduje naturaln¹ p³aszczyznê wymiany tych dowiadczeñ oraz umo¿liwia zapewnienie wysokiego poziomu kadry
dydaktycznowychowawczej.
Na drodze budowania i umacniania nowej wspólnoty formacyjnej otwieralimy siê na dzia³anie Ducha Odnowiciela poprzez celebracjê dwóch znacz¹cych dla naszego Zgromadzenia rocznic 
150lecia powstania Towarzystwa w. Franciszka Salezego oraz 100. rocznicy mierci b³ogos³awionego Micha³a Rua. Jubileusz naszego Zgromadzenia pozwoli³ nam, w duchu Kapitu³y Generalnej
26, siêgn¹æ do korzeni naszej duchowoci, a postaæ b³ogos³awionego nastêpcy ks. Bosko da³a nam
przyk³ad gorliwego urzeczywistniania salezjañskiego charyzmatu.
Miniony rok by³ tak¿e rokiem refleksji nad darem kap³añstwa i dziêkczynienia za Bo¿¹ mi³oæ
urzeczywistnian¹ w tym darze. Postaæ wiêtego Proboszcza z Ars sta³a siê dla nas wzorem gorliwoci i zaanga¿owania duszpasterskiego.
2. INAUGURACJA
Rozpoczêcie Roku Akademickiego 2009/10 poprzedzi³ kilkudniowy obóz integracyjny w Rycerce Górnej. Jesienne piêkno Beskidu ¯ywieckiego stwarza³o doskona³¹ okazjê do pog³êbiania
relacji braterstwa i budowania jednoci z nowo przyby³ymi do wspólnoty wspó³braæmi. Do nowego
roku pracy i formacji w wymiarze duchowym przygotowa³o nas triduum, które jednoczenie da³o
nam mo¿liwoæ opracowania Programu ¯ycia Wspólnoty. W programie tym, jako jeden z najwa¿niejszych celów formacyjnych, wybralimy kszta³towanie postawy osobistej odpowiedzialnoci za
powo³anie i formacjê.
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Inauguracja roku akademickiego odby³a siê 1 padziernika w gmachu WSDTS w Krakowie.
Uroczystej koncelebrze Eucharystii przewodniczy³ Radca Generalny Regionu Europa Pó³noc ks.
Stefan Turansky, a wyk³ad inauguracyjny zatytu³owany Wpatruj¹c siê w ChrystusaKap³ana wyg³osi³ ks. prof. dr hab. Roman Pindel (Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II). Nowy rok akademicki
2009/2010 zosta³ zainaugurowany pod has³em Kap³añstwo Chrystusa w charyzmacie Ksiêdza Bosko.
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSDTS
3.1. Wspó³praca z UPJPII oraz innymi uczelniami
Wy¿sze Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjañskiego w Krakowie jest afiliowane do
Papieskiego Uniwersytetu Jana Paw³a II w Krakowie (UPJPII). Delegat WSDTS uczestniczy³ w posiedzeniach Rady Wydzia³u Teologicznego. W roku sprawozdawczym piêciu wspó³braci by³o etatowymi pracownikami dydaktycznymi i naukowymi UPJPII:
ks. dr hab. W. ¯yciñski, prof. UPJPII,
ks. dr hab. T. Biesaga, prof. UPJPII,
ks. dr hab. J. M¹czka, prof. UPJPII, dziekan wydzia³u filozoficznego,
ks. dr S. Jêdrzejewski,
ks. dr Roman Mazur.
Trzech wyk³adowców UPJPII by³o bezporednio zaanga¿owanych w proces formacji w naszym seminarium, poprzez prowadzenie zajêæ dydaktycznych:
ks. prof. dr hab. K. Panu,
o. dr hab. D. Kasprzak OFMCap,
o. prof. dr hab. T. £ukaszuk OSPPE, emerytowany profesor UPJPII.
Z naszej strony w³¹czalimy siê czynnie w ¿ycie Papieskiego Uniwersytetu Jana Paw³a II
poprzez udzia³ w seminariach naukowych i magisterskich oraz innych wydarzeniach naukowych
i kulturalnych organizowanych przez UPJPII. Studenci i w³adze seminarium uczestniczyli we wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach akademickich UPJPII: w dorocznej pielgrzymce studentów do
Kalwarii Zebrzydowskiej, w uroczystoci inauguracji roku akademickiego, mszy w. za zmar³ych
pracowników naukowych akademickich uczelni krakowskich.
WSDTS korzysta tak¿e z pos³ugi dydaktycznej wspó³braci i osób wieckich pracuj¹cych w innych uczelniach. Zajêcia w seminarium prowadzili pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw³a II w Lublinie: ks. dr hab. J. Gocko SDB, prof. KUL, oraz pani dr A. Kulik.
Najwiêksza grupa wyk³adowców WSDTS zwi¹zana jest prac¹ naukow¹ z Uniwersytetem
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie:
ks. prof. dr hab. H. Skorowski, Rektor UKSW,
ks. dr hab. Marian Graczyk, prof. UKSW,
ks. dr A. Domaszk,
ks. dr hab. Jaros³aw Koral, prof. UKSW, dziekan wydzia³u Nauk Historycznych i Spo³ecznych,
ks. dr hab. K. Misiaszek, prof. UKSW,
ks. dr K. Niegowski,
ks. dr J. Rusiecki,
ks. dr hab. H. Stawniak, prof. UKSW, prodziekan wydzia³u Prawa kanonicznego.
Z innych uczelni w procesie dydaktycznym WSDTS uczestniczyli: ks. dr S. Jankowski SDB
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Toruniu, ks. dr R. Kempiak z PWT Wroc³aw, pani dr M. Kantor z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, ks. dr P. Przesmycki SDB z Salezjañskiej Wy¿szej
Szko³y Ekonomii i Zarz¹dzania w £odzi; pan dr W. Srebro z Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Tarnowie, ks. dr B. Stañkowski SDB zatrudniony w Wy¿szej Szkole FilozoficznoPedagogicznej Ignatianum oraz wyk³adowcy Akademii Muzycznej w Krakowie: pan prof. A. Korzeniowski, dziekan
Wydzia³u AktorskoWokalnego Akademii Muzycznej w Krakowie i mgr A. Korzeniowski.
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3.2. Wspólnoty istniej¹ce przy WSDTS
Na terenie WSDTS w minionym roku akademickim dzia³a³y trzy wspólnoty salezjañskie:
 Wspólnota Niepokalanego Poczêcia  utworzona z wychowawców i studentów teologii. Liczy³a 52 wspó³braci, w tym 11 ksiê¿y, 12 diakonów i 34 kleryków;
 Wspólnota profesorów, b³. Józefa Kowalskiego, któr¹ tworzy³o 9 wspó³braci, z których 6 mieszka na sta³e w Seminarium;
 Wspólnota Centrum M³odzie¿owego Wychowania i Duszpasterstwa M³odzie¿y, w którym
pracuje 5 salezjanów.
Ka¿da z powy¿szych wspólnot posiada swoj¹ w³asn¹ autonomiê i strukturê organizacyjn¹
okrelon¹ w dokumentach Zgromadzenia Salezjañskiego.
Zgodnie z dokumentami Zgromadzenia Salezjañskiego, wspólnota teologii  s³u¿¹ca piêciu
inspektoriom salezjañskim: Krakowskiej, Pilskiej, Warszawskiej, Wroc³awskiej oraz Okrêgowi
Wschodniemu  wspó³pracowa³a z tzw. Kuratorium, czyli podmiotem zapewniaj¹cym sta³¹ wspó³odpowiedzialnoæ zainteresowanych wspólnot inspektorialnych. W minionym roku akademickim,
Kuratorium zebra³o siê dwa razy na pocz¹tku ka¿dego semestru celem omówienia g³ównych kierunków kszta³cenia i formacji.
4. PERSONEL DYDAKTYCZNY
4.1. Wyk³adowcy
Funkcjê rektora w roku sprawozdawczym pe³ni³ ks. dr Wojciech Krawczyk, którego wspomaga³ w organizacji zajêæ dydaktycznych ks. dr Sylwester Jêdrzejewski, pe³ni¹cy funkcjê prorektora
ds. studiów.
Personel dydaktyczny w roku akademickim 2009/2010 tworzy³o 42 wyk³adowców: 32 sporód nich, to salezjanie; 4 wyk³adowców, to osoby duchowne przynale¿¹ce do diecezji b¹d do
innych zakonów; pozosta³e 6 osób, to wyk³adowcy wieccy.
Wród wyk³adowców 5 posiada³o tytu³ profesora zwyczajnego, 6 profesora uczelni, 26 wyk³adowców posiada³o stopieñ doktora. Pozostali wyk³adowcy posiadali magisteria specjalistyczne.
4.2. Sympozja, kursy i szkolenia
Wy¿sze Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjañskiego w Krakowie wraz z Salezjañskim Centrum Edukacyjnym by³o organizatorem kilku sympozjów, kursów i szkoleñ przeznaczonych dla osób duchownych i wieckich.
4.2.1. Konferencje naukowoszkoleniowe
Dla katechetów:
28.11.08.  Jak przygotowaæ i przeprowadziæ rekolekcje szkolne?
Dla kap³anów tzw. Kwinkwenium:
2628 listopada 2009,
1112 czerwca 2009.
Z powodu wydarzeñ zwi¹zanych z katastrof¹ pod Smoleñskiem zosta³o odwo³ane, zaplanowane na 17 maja, sympozjum dla nauczycieli  System wychowawczy Ksiêdza Bosko w realiach
wspó³czesnych oraz Kwinkwenium dla kap³anów, planowane na dni od 15 do 17 maja.
4.2.2. Konwersatoria
W roku akademickim 2009/2010 zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce zajêcia w ramach tzw.
Konwersatoriów:
45 stycznia 2010 r.:
Rok III: Autoformacja  dr W. Srebro;
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Rok IV/V: Media w duszpasterstwie, duszpasterstwo w mediach  o. J. Szewek OFMConv;
Rok VI: Liturgika, Przygotowanie do pos³ug  ks. mgr lic. J. Pachulski.
Ponadto, we wrzeniu zosta³y przeprowadzone przez ks. mgr S. Mierzwê Warsztaty homiletyczne maj¹ce na celu przygotowanie programów szkolnych rekolekcji wielkopostnych.
5. STUDIA
Studia przebiega³y zgodnie z programem, opartym o Ratio Studiorum pro Polonia, wytycznymi UPJPII oraz za³o¿eniami Formacji Salezjanów ks. Bosko przedstawionymi w dokumentach Zgromadzenia.
Rok akademicki obejmowa³ w sumie 131 dni wyk³adowych (72  pierwszy semestr, 59  drugi semestr). Liczba ta zosta³a powiêkszona o szeæ dni zajêæ zorganizowanych w ramach Konwersatoriów i warsztatów dla wszystkich kursów.
5.1. Seminaria
W minionym roku akademickim w naszym seminarium prowadzono 11 seminariów naukowych:
1. Teologia biblijna: ks. dr R. Mazur; ks. dr S. Jêdrzejewski; ks. dr R. Kempiak;
2. Teologia dogmatyczna: ks. dr hab. W. ¯yciñski, prof. UPJPII; ks. dr D. Koz³owski;
3. Teologia moralna: ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL; ks. dr J. Ry³ko;
4. Teologia pastoralna: ks. dr R. Bieleñ;
5. Katolicka Nauka Spo³eczna: ks. dr hab. J. Koral, prof. UKSW; ks. prof. dr hab. H. Skorowski;
6. Katechetyka: ks. dr hab. K. Misiaszek, prof. UKSW;
7. Liturgika: ks. dr J. Rusiecki;
8. Etyka/Bioetyka: ks. dr hab. T. Biesaga, prof. UPJPII;
9. Prawo kanoniczne: ks. dr hab. H. Stawniak, prof. UKSW;
10. Historia Kocio³a: ks. dr hab. Jan Pietrzykowski;
11. Muzyka kocielna: prof. dr hab. Adam Korzeniowski.
5.2. Magisteria
24 lutego 2009 r., w gmachu naszego seminarium odby³a siê obrona prac magisterskich. Przed
komisj¹ egzaminacyjn¹ pod przewodnictwem ks. dr hab. Jan Szczurka, prof. UPJPII, stanê³o dziewiêciu wspó³braci. Wszyscy uzyskali tytu³ magistra. Ponadto, w maju, na UKSW w Warszawie
tytu³ magistra uzyska³o dwóch wspó³braci.
W tym miejscu wyra¿am moj¹ wdziêcznoæ wobec ks. Prorektora ds. studiów ks. dr Sylwestra
Jêdrzejewskiego za przygotowanie i organizacjê procesu obrony prac magisterskich.
5.3. wiêcenia i pos³ugi
5.3.1. wiêcenia kap³añskie
Zgodnie z ustaleniami Ksiê¿y Inspektorów, wiêceñ prezbiteratu udzielono w macierzystych
Inspektoriach. Dnia 22 maja, w Owiêcimiu, Warszawie i Wroc³awiu, wiêcenia przyjê³o 7 diakonów, a 29 maja w L¹dzie  kolejnych 4.
5.3.2. wiêcenia diakonatu
Dnia 26 czerwca 2010, w kaplicy Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Krakowie, ks. bp Józef Gózdek udzieli³ wiêceñ diakonatu 6 naszym alumnom.
5.3.3. Pos³ugi akolitatu i lektoratu
Pos³ugê akolitatu, w Uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia, 8 grudnia, przyjê³o 9 alumnów.
Pos³ugê lektoratu, 14 marca, przyjê³o 17 wspó³braci.
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5.4. Biblioteka
W minionym roku akademickim odpowiedzialnoæ za bibliotekê przej¹³ ks. dr Roman Mazur.
Systematycznie prowadzono prace nad porz¹dkowaniem ksiêgozbioru i powiêkszaniem zasobów
katalogu elektronicznego. W Bibliotece, oprócz jej kierownika, zaanga¿owanych by³o 4 alumnów
oraz zatrudnione trzy osoby wieckie.
Katalog elektroniczny obejmuje ponad 81 000 tysiêcy opisów. W roku sprawozdawczym wzrós³
on o ponad 7 tysiêcy. Wraz ze starym katalogiem kartkowym obejmuje i udostêpnia blisko 95 tysiêcy woluminów. W katalogu elektronicznym nie zosta³o ujêtych ok. 70 000 pozycji ksi¹¿kowych
oraz ok. 40 000 czasopism.
W roku sprawozdawczym zakupiono 195 tytu³ów ksi¹¿kowych oraz prowadzono prenumeratê 196 tytu³ów czasopism. W wolnym dostêpie w czytelni znajduje siê 200 tytu³ów periodyków.
Po przeprowadzonym gruntownym remoncie magazynów bibliotecznych, inwestycje w bibliotece w minionym roku dotyczy³y jej wyposa¿enia. Usprawniono system wypo¿yczalni poprzez
jej pe³ne skomputeryzowanie. Dokonano inwestycji na ³¹czn¹ sumê 24 548 z³.
W maju bie¿¹cego roku wysoki stan wody w Wile stworzy³ bezporednie zagro¿enie zniszczenia zbiorów naszej biblioteki. Dziêki ofiarnej pracy i zaanga¿owaniu wszystkich wspó³braci,
uda³o siê ocaliæ zbiory i uchroniæ magazyny przed zalaniem. S³owa szczególnego podziêkowania
pragnê w tym miejscu skierowaæ do pana Jerzego Ziembiñskiego, pracownika administracji naszego seminarium, za jego ofiarn¹ pracê w tych dniach. Dziêkujê równie serdecznie wszystkim wspó³braciom, tak z naszej, jak i z innych wspólnot, za ich powiêcenie i trud w³o¿ony w ratowanie
biblioteki.
6. FORMACJA SEMINARYJNA
Kszta³cenie predyspozycji intelektualnych to wa¿ny, lecz nie jedyny, wymiar formacji prowadzonej w WSDTS, maj¹cej na celu przygotowanie wspó³braci do ¿ycia w charyzmacie salezjañskim
jako kap³an lub koadiutor. Zgodnie z dokumentami Kocio³a i Zgromadzenia proces ten w naszym
seminarium obejmuje równie¿ wymiar dojrza³oci osobowej, wymiar duchowy oraz pastoralny.
6.1. Wymiar dojrza³oci osobowej
rodowisko seminaryjne stwarza warunki do integralnego rozwoju osobowego, zwracaj¹c
w sposób szczególny uwagê na kszta³towanie umiejêtnoci ¿ycia we wspólnocie. Zdrowie, równowaga psychiczna, dojrza³oæ uczuciowa oraz zdolnoæ do nawi¹zywania relacji, to nieodzowne warunki realizacji misji salezjañskiej. Aby osi¹gn¹æ te cele, podejmowana jest praktyka wspólnego
opracowania Programu ¯ycia Wspólnoty, obejmuj¹cego  oprócz rozk³adu zajêæ i rocznego kalendarium  konkretne cele formacyjne. Program ten stanowi podstawê do tworzenia osobistego programu ¿ycia bêd¹cego konkretnym wyrazem odpowiedzialnoci za wspólnotê oraz rozwój w³asnego powo³ania.
Wspó³bracia studiuj¹cy w naszym seminarium maj¹ mo¿liwoæ udzia³u w licznych aktywnociach o charakterze kulturalnym, artystycznym i sportowym. W tym miejscu nale¿y podkreliæ ich
uczestnictwo w imprezach miêdzyseminaryjnych w Krakowie, zaanga¿owanie w przygotowanie
i wystawienie Misterium Mêki Pañskiej, zainteresowanie muzyk¹ i teatrem oraz udzia³ w wielu
innych wydarzeniach z zakresu ¿ycia kulturalnego.
6.2. Wymiar duchowy
Formacja duchoworeligijna, oparta o wskazania Ratio Formationis SDB i inne dokumenty
Zgromadzenia i Kocio³a, powinna byæ dusz¹ integralnie pojêtej formacji. Program rekolekcji, dni
skupienia miesiêcznego i kwartalnego, konferencje i homilie, praca w kursach, a tak¿e udzia³ w prze¿yciach religijnych Kocio³a i Zgromadzenia, to tylko niektóre jej elementy. Niezast¹pionym rod-
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kiem formacji jest osobiste kierownictwo duchowe realizowane w sakramencie pojednania oraz
podczas rozmów z prze³o¿onym.
W programie ¿ycia wspólnoty po³o¿ylimy nacisk na rozwój ¿ycia duchowego poprzez troskê
o modlitwê osobist¹, a tak¿e o jakoæ przygotowania i prze¿ywania celebracji liturgicznych. Podjêlimy wysi³ek g³êbszego rozumienia daru kap³añstwa w charyzmacie w. Jana Bosko. Silne oddzia³ywanie w wymiarze duchowym zapewni³ udzia³ w rekolekcjach prze¿ywanych w grupach rocznikowych.
6.3. Formacja pastoralna




Przygotowanie pastoralne w naszym seminarium realizowano w nastêpuj¹cych formach:
æwiczenia i praktyki objête programem studiów w ramach przedmiotów pastoralnych;
praktyki wakacyjne prze¿ywane we wspólnotach lokalnych;
sta³e, b¹d okazjonalne zaanga¿owania pastoralne w ci¹gu roku.
I. Zaanga¿owania okazjonalne:
1 Wystawienie misterium Mêki Pañskiej;
2 Pomoc w organizacji wi¹t M³odzie¿y w inspektoriach macierzystych;
3 Pomoc w organizacji niedziel powo³aniowych;
4 Prowadzenie rekolekcji wielkopostnych;
5 Pomoc w organizacji dni skupienia dla m³odzie¿y.
II. Zaanga¿owania systematyczne:
1 Zaanga¿owanie w duszpasterstwo m³odzie¿owe przy kaplicy M.B. Wspomo¿enia Wiernych;
2 Zaanga¿owanie w pracê Wolontariatu Misyjnego;
3 Zaanga¿owanie w Saltromie w prowadzenie wietlicy wiat dziecka;
4 Zaanga¿owanie w inspektorialn¹ animacjê powo³aniow¹.
6.4. Charakterystyczne momenty formacji we wspólnocie

Opracowany na pocz¹tku roku akademickiego Program ¯ycia Wspólnoty by³ w wielu momentach kontynuacj¹ realizacji wczeniej wyznaczonych celów. Jako priorytet naszej pracy formacyjnej wyró¿nilimy troskê o osobist¹ odpowiedzialnoæ za w³asne powo³anie i jego realizacjê w perspektywie rozwoju osobistego. W tym aspekcie szczególnie wa¿ne jest tworzenie takiej przestrzeni
¿ycia seminaryjnego, w której m³odzi wspó³bracia znajduj¹ mo¿liwoæ realizacji swojego osobistego programu ¿ycia na bazie odpowiedzialnych wyborów, ale w harmonii z dziedzictwem charyzmatu, w wiernoci Kocio³owi, Zgromadzeniu oraz wspólnocie, w której ¿yj¹ powo³aniem w sobie
w³aciwym wymiarze.
W wiecie naznaczonym tak wielk¹ indywidualizacj¹ ¿ycia, której konsekwencj¹ jest os³abianie relacji miêdzyosobowych, szczególnie wa¿ne jest nabieranie umiejêtnoci ¿ycia we wspólnocie,
dowiadczania jej bogactwa i korzystania z niej jako rodowiska wspomagaj¹cego realizacjê powo³ania. Umiejêtnoæ budowania g³êbokich relacji w oparciu o ewangeliczne wartoci szacunku wobec ludzkiej godnoci i wartoci osoby ludzkiej staje siê wa¿nym wyzwaniem dla wspó³czesnego
zakonnika, szczególnie zakonnikawychowawcy. Nie bez znaczenia w wiecie obarczonym tak du¿¹
indywidualizacj¹ i zró¿nicowaniem jest nabywanie umiejêtnoci skutecznego rozwi¹zywania konfliktów poprzez twórczy dialog.
Wa¿nym celem formacyjnym jest odnajdywanie swojego miejsca jako kap³an i zakonnik w kontekcie wspó³czesnego spo³eczeñstwa formowanego poprzez kulturê u¿ytecznoci i techniki. Chodzi o przeciwstawienie siê postawie bycia biernym konsumentem i kszta³towanie w sobie obrazu
Boga Stwórcy dobra poprzez rozwój osobistych darów i umiejêtnoæ ich wykorzystywania w realizacji misji.
W pracy formacyjnej nie do przecenienia jest kierownictwo duchowe. Pragnê z ca³ego serca
podziêkowaæ naszym spowiednikom, ks. Henrykowi Badurze i ks. Stanis³awowi Oskwarkowi, za
ich wrêcz heroiczn¹ wiernoæ konfesjona³owi i powiêcenie wyra¿ane w dyspozycyjnoci dla nas.
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W tym miejscu pragnê równie¿ podziêkowaæ cichym formatorom  naszym nestorom, ks. Janowi Wilko³kowi i ks. Janowi Krawcowi. Wasza obecnoæ wród nas, znaczona dowiadczeniem wielu lat ¿ycia salezjañskiego powiêconego przede wszystkim temu miejscu i temu dzie³u, które nosi
imiê £osiówka, jest równie¿ nie do przecenienia. Za wasze ciche wiadectwo z serca dziêkujemy.
7. ZMIANY PERSONALNE
W bie¿¹cym roku akademickim wspólnotê seminaryjn¹ opuci³ ks. dr Roman Mazur wyk³adowca Pisma w. Nowego Testamentu i kierownik biblioteki. Pragnê ks. Romanowi podziêkowaæ
za wszelkie dobro, które by³o owocem jego pracy. Zapewne bêdziemy odczuwaæ brak jego ci¹g³ej
obecnoci wród nas, ale pocieszaj¹cym jest to, ¿e ks. Roman bêdzie siê dzieli³ z nami bogactwem
swojej biblijnej wiedzy podczas zajêæ dydaktycznych.
8. BAZA MATERIALNA
Administracjê bazy materialnej, przy cis³ej wspó³pracy z ks. Ekonomem Inspektorialnym,
prowadzi³ ks. Janusz Kasza, wspierany przez poszczególne wspólnoty.
Do najwa¿niejszych inwestycji minionego roku nale¿y zaliczyæ:
 Remont generalny i przebudowê ³azienek w pó³nocnym skrzydle nowego seminarium (powsta³o 27 nowych ³azienek);
 Remont i wymianê poszycia dachowego na nowej czêci seminarium;
 Przygotowanie i wyposa¿enie domowej pralni i prasowalni dla wspó³braci;
 Stworzenie dwóch zamkniêtych pomieszczeñ w kaplicy teologicznej przeznaczonych dla
spowiedzi wspó³braci;
 Przebudowê, nowy wystrój i wyposa¿enie sali wspólnotowej wspó³braci;
 Zakup nowej kserokopiarki;
 Zakup mebli do wietlicy prze³o¿onych;
 Zainstalowanie owietlenia awaryjnego w pó³nocnym skrzydle nowego seminarium;
 Doposa¿enie i wymianê sprzêtu przeciwpo¿arowego;
 Zakup samochodu osobowego marki Skoda Octavia;
 Zakup 10 pomp i wê¿y stra¿ackich;
 Remonty, przegl¹dy i naprawy zwi¹zane z uszkodzeniami obiektów i sprzêtu po dwóch
tegorocznych powodziach.
9. ZAKOÑCZENIE
Retrospekcja pozwala nam zauwa¿yæ, ¿e miniony rok akademicki i formacji seminaryjnej by³
bogaty w ró¿norodne prze¿ycia zwi¹zane z ¿yciem Kocio³a Powszechnego i lokalnego, z ¿yciem
Zgromadzenia i naszych wspólnot inspektorialnych. Spojrzenie na nasze ¿ycie seminaryjne ukazuje
nam dobro, które sta³o siê naszym udzia³em, za które winnimy dziêkowaæ Bogu Najwy¿szemu
i ludziom bêd¹cym narzêdziami Bo¿ej ³aski. Najpierw dziêkujê tym, którzy bezporednio s¹ zaanga¿owani w dzia³alnoæ naszego Seminarium  prze³o¿onym, formatorom i wszystkim wyk³adowcom. Bardzo serdecznie dziêkujê m³odym wspó³braciom, którzy w minionym roku, pomimo wielu
trudnoci, potrafili tworzyæ klimat wzajemnej ¿yczliwoci, dialogu i jednoci. Dziêkujê za postawê
twórczego zaanga¿owania w budowanie naszej wspólnoty. Bogactwo waszych talentów nie by³o
przez Was zakopywane, ale w zdecydowanej wiêkszoci potrafilicie siê dzieliæ tym, co macie i co
potraficie, daj¹c wiadectwo g³êbokiej wiary i umi³owania naszego charyzmatu.
Dziêkujê równie¿ tym, którzy stoj¹ w cieniu procesu formacji, a którzy swoj¹ prac¹ zapewniaj¹ nam warunki do realizacji naszej misji. Na rêce ks. Ekonoma Janusza Kaszy sk³adam podziêkowanie ca³emu personelowi administracyjnemu i wszystkim naszym darczyñcom i przyjacio³om.
Nie do pominiêcia s¹ salezjanie wieccy gromadz¹cy siê przy naszym seminarium. Za wasze dary
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zarówno duchowe, jak i materialne, ofiarowane nam z tak wielk¹ systematycznoci¹ i wiernoci¹
bardzo dziêkujê.
Od lat nasze Seminarium wspó³pracuje z Papiesk¹ Akademi¹ Teologiczn¹, a obecnie Papieskim Uniwersytetem Jana Paw³a II w Krakowie. Dziêkujê wszystkim ksiê¿om profesorom zwi¹zanym ze rodowiskiem Uniwersytetu za to wielkie dobro, które rodzi siê dziêki naszej wspó³pracy.
Na zakoñczenie s³owa podziêkowania kierujê do tych, od których powinienem zacz¹æ, poniewa¿ to oni dwigaj¹ najwiêksze brzemiê odpowiedzialnoci  mówiê tu o naszych Ksiê¿ach Inspektorach. Ksi¹dz Inspektor Marek Chrzan niejednokrotnie poprzez swoj¹ obecnoæ wród nas i dyspozycyjnoæ wyra¿a³ troskê i zaanga¿owanie w nasz¹ wspólnotê i seminarium. Równie¿ dzisiaj, pomimo ¿e jego obowi¹zki i odpowiedzialnoæ tak bardzo siê rozszerzy³y ze wzglêdu na pe³nienie
funkcji Radcy Generalnego, zachowuje nas w sercu. W imieniu wszystkich wspó³braci za wszystko
serdecznie dziêkujê. Dziêkujê wszystkim Ksiê¿om Inspektorom. Dziêkujê za Wasz¹ troskê o nas,
zainteresowanie i wyrozumia³oæ.
Nie mo¿na tu zapomnieæ o ekonomach inspektorialnych, których praca zapewnia nam bezpieczeñstwo materialne, o delegatach ds. formacji oraz innych wspó³braciach zaanga¿owanych w ¿ycie wspólnot formacyjnych takich jak nasza.
Na zakoñczenie, wdziêcznoæ kierujê do wszystkich wspó³braci zaanga¿owanych w jakikolwiek
sposób w ¿ycie naszej wspólnoty, za wysi³ek, który przyniós³ owoce daj¹ce radoæ i satysfakcjê.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB
Rektor WSD TS, Kraków

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI
WY¯SZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAÑSKIEGO W L¥DZIE NAD WART¥
W ROKU SEMINARYJNYM 2009/2010
WPROWADZENIE
Wy¿sze Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹, erygowane 4 lipca 1952 r., jest od prawie 60 lat nie tylko jednym z kluczowych orodków formacyjnodydaktycznych i duszpasterskich polskiej ga³êzi Zgromadzenia Salezjañskiego, ale równie¿ jest ono
wa¿nym orodkiem kulturotwórczym, bez którego trudno dzi sobie wyobraziæ kulturaln¹ mapê
wschodniej Wielkopolski.
1. PERSONALIA
W roku akademickim 2009/2010 rektorem WSDTS i prze³o¿onym domu zakonnego pw. w. Bernarda w L¹dzie by³ ks. dr Zenon Klawikowski. W sk³ad zarz¹du seminarium i Rady Domu wchodzili: ks. dr Krzysztof Butowski, ks. dr Wojciech Gretka, ks. mgr Mariusz Kowalski, ks. mgr Dariusz
£u¿yñski, ks. mgr Wojciech Lech, ks. mgr Mariusz S³omiñski i ks. mgr Jacek ¯urawski.
Wród innych cz³onków wspólnoty zakonnoseminaryjnej byli: ks. mgr Marek Babicz (bibliotekarz), ks. mgr Czes³aw Banach (rezydent), ks. mgr lic. Apoloniusz Domañski (lektor jêzyka ³aciñskiego), ks. W³adys³aw Grochal (kierownik biblioteki), ks. Stanis³aw Jezierski (spowiednik), ko. Tomasz Kêdzierski (ogrodnik), ks. mgr W³adys³aw Ko³yszko (pracownik Orodka Duchowoci Salezjañskiej w L¹dzie i spowiednik), ks. mgr Józef Koszewnik (rezydent), ks. mgr Boles³aw Leciej
(kierownik Orodka Duchowoci Salezjañskiej w L¹dzie i spowiednik), ks. Tadeusz Piaskowski
(proboszcz parafii pw. wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Kowalewie i spowiednik), ks. mgr
Wies³aw Psionka (pedagog z salezjañskiej placówki opiekuñczowychowawczej Dom M³odzie¿y
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w Poznaniu), ks. mgr Józef Skowron (by³y d³ugoletni misjonarz w Afryce, który po powrocie na
sta³e do kraju spêdza³ w L¹dzie tzw. urlop sabatyczny), ks. Boles³aw Wony (proboszcz parafii
pw. NMP w L¹dzie) i ks. W³adys³aw Zimnowodzki (kapelan urszulanek w Otorowie).
2. WA¯NIEJSZE WYDARZENIA
26 wrzenia 2009 roku odby³a siê w L¹dzie inauguracja nowego roku seminaryjnego 2009/2010.
Rozpoczê³a j¹ koncelebrowana Msza w. pod przewodnictwem ks. dra Marka Chrzana, prze³o¿onego Inspektorii pw. w. Jacka z siedzib¹ w Krakowie. Homiliê wyg³osi³ ks. prof. dr hab. Zbigniew
£epko, prze³o¿ony salezjañskiej Inspektorii pw. w. Wojciecha z siedzib¹ w Pile.
Pierwszy wyk³ad w nowym roku akademickim (Troska Kocio³a katolickiego w Polsce o Polaków i Poloniê w wiecie) wyg³osi³ ks. dr Józef Szymañski z Instytutu Badañ nad Poloni¹ i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. W zwiêz³ej i treciwej formie zaprezentowa³ on d³ugie i bogate dzieje polskiego duszpasterstwa emigracyjnego, w których swój znacz¹cy wk³ad maj¹ te¿ polscy salezjanie.
3. ALUMNI
W roku akademickim 2009/2010 studia z zakresu filozofii rozpoczê³o 15, a kontynuowa³o je
16 alumnów. Formacja seminaryjna obejmowa³a cztery podstawowe wymiary: ludzki, duchowy,
intelektualny i pastoralny. Specyfika tego ostatniego by³a wyznaczona charyzmatem salezjañskim,
skoncentrowanym na apostolacie oraz edukacji dzieci i m³odzie¿y.
Weryfikacji rozwoju w wymiarze ludzkim, intelektualnym, duchowym oraz pastoralnym s³u¿y³y
comiesiêczne i kwartalne dni skupienia, doroczne rekolekcje, zebrania Rady Domu oraz skrutynia.
Klerycy przygotowywali siê do czekaj¹cej ich w przysz³oci pracy duszpasterskiej i pedagogicznej,
anga¿uj¹c siê miêdzy innymi w dzia³alnoæ Oratorium i spotkania formacyjnopowo³aniowe w ramach tzw. weekendów z Ksiêdzem Bosko. Niektórzy z nich udali siê do Niemiec, W³och i krajów
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, gdzie w okresie wakacyjnym pog³êbiali znajomoæ jêzyków obcych.
4. KADRA FORMACYJNONAUKOWA
Zajêcia dydaktyczne prowadzi³o czterech wyk³adowcówsalezjanów posiadaj¹cych stopieñ
naukowy doktora habilitowanego: ks. Tadeusz Ko³osowski UKSW (jêzyk ³aciñski), ks. Zbigniew
£epko UKSW (antropologia filozoficzna), ks. Janusz M¹czka UPJPII (filozofia przyrody) i ks. Jan
Pietrzykowski UKSW (historia Kocio³a).
Oprócz nich, w zajêcia te by³o zaanga¿owanych siedem osób ze stopniem naukowym doktora
i dziesiêciu magistrów: ks. dr Dariusz Buksik UKSW (psychologia ogólna i rozwojowa), ks. dr Krzysztof Butowski (etyka, historia filozofii nowo¿ytnej i wspó³czesnej, proseminarium), ks. dr Marek
T. Chmielewski (system prewencyjny, salezjañska duchowoæ m³odzie¿owa), ks. dr Wojciech Gretka (metafizyka, historia filozofii staro¿ytnej, redniowiecznej i renesansowej, wstêp do filozofii),
ks. dr Stanis³aw Jankowski UMK (Pismo wiête: Historia Zbawienia), ks. dr Dariusz Sztuk UKSW
(jêzyk grecki), ks. dr Zenon Klawikowski (jêzyk w³oski), ks. mgr Zbigniew Adamiak (liturgika
i ceremonie), ks. mgr Apoloniusz Domañski (jêzyk ³aciñski), ks. mgr Stanis³aw Hajkowski (rodki
spo³ecznego przekazu), ks. mgr Mariusz Kowalski (muzyka kocielna), mgr Przemys³aw Kuchowicz (wychowanie fizyczne), mgr Zbigniew £uczak (jêzyk angielski), ks. mgr Dariusz £u¿yñski
(jêzyk w³oski), mgr Eugeniusz Ochowiak (jêzyk niemiecki), mgr Halina ciêgaj (fonetyka) i ks.
mgr Jacek ¯urawski (urbanitas sacerdotalis).
W kontekcie rozwoju i awansu naukowego absolwentów i wyk³adowców (obecnych i dawnych) l¹dzkiego seminarium, nale¿y podkreliæ, ¿e ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski zosta³ rektorem Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Ksi¹dz Rektor przez 25 lat by³
w L¹dzie wyk³adowc¹ teologii i Katolickiej Nauki Spo³ecznej.
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5. BIBLIOTEKA I CZYTELNIA
W roku sprawozdawczym funkcjê kierownika biblioteki pe³ni³ ks. W³adys³aw Grochal. Tê nie³atw¹, a tak¿e nierzadko niezauwa¿aln¹ i niedocenian¹, funkcjê pe³ni³ on nieprzerwanie od sierpnia
1969 do wrzenia 2010 roku, tj. do czasu przejêcia jej przez ks. mgra Marka Babicza. Ponad 41 lat,
które up³ynê³y od chwili, kiedy ks. Grochal otoczy³ opiek¹ seminaryjn¹ ksi¹¿nicê oraz inauguracja
nowego roku formacyjnodydaktycznego w murach seminarium, któremu s³u¿y ona w pierwszej
kolejnoci, s¹ dobr¹ okazj¹ do tego, aby wyraziæ Ksiêdzu Kierownikowi wdziêcznoæ i podziêkowanie za wszystko, co uczyni³ i nadal czyni na tym polu.
W komputerowej bazie czytelników figurowa³o 1500 osób, sporód których ksi¹¿ki wypo¿yczy³o 215 osób. Ogó³em wypo¿yczono 3900 ksi¹¿ek. Od wrzenia 2009 r. do wrzenia 2010 r.
ksiêgozbiór wzrós³ o 1250 woluminów. Zgodnie z zapisem ksi¹g inwentarzowych, ksiêgozbiór l¹dzki
liczy aktualnie 132.750 woluminów, w tym: 32.650 dubletów, ksi¹¿ek zabytkowych i ksi¹¿ek oczekuj¹cych na skatalogowanie.
6. ZAMIAST ZAKOÑCZENIA
Seminarium to przede wszystkim ludzie: formatorzy, wyk³adowcy i ci, którzy nadaj¹ sens
istnieniu tej instytucji, czyli alumni  przyszli kap³ani. Zarówno jedni, jak i drudzy nie byliby w stanie wype³niaæ swoich zadañ oraz realizowaæ pok³adanych w nich oczekiwañ bez zaplecza socjalnogospodarczego, które tak¿e jest nie tylko struktur¹ formaln¹, lecz struktur¹ wspó³tworzon¹ przede
wszystkim przez ludzi. Nale¿y wiêc te osoby wymieniæ z imienia i nazwiska, a tak¿e wyraziæ im
wdziêcznoæ za codzienn¹ pracê dla dobra l¹dzkiej wspólnoty zakonnoseminaryjnej.
Mam tu na myli ks. Jacka ¯urawskiego, który od roku owocnie wspó³pracuje z ekonomem
seminaryjnym. Nie bêdzie przesad¹, jeli stwierdzê, ¿e podejmowane przezeñ inicjatywy na polu
administracyjnogospodarczym, w które dojrzale w³¹czaj¹ siê alumni, ju¿ przynios³y widoczne polepszenie stanu i estetyki budynków oraz infrastruktury seminarium. Mylê tu równie¿ o siostrach
westiarkach, s. Krystynie D¹browskiej, s. Ewie Figiel i s. Barbarze Jaworskiej, oraz o wieckich
pracownikach seminarium i zaplecza seminaryjnego: Renacie Ciubak, Jolancie Grzywiñskiej, Iwonie Kielichowskiej, Wies³awie Kwiatkowskiej, Adamie Lechu, Henryku Lechu, Arlecie £opaciñskiej, Bogumile Olejniczak, Honoracie Pyrzyñskiej, Henryku Smukiewiczu, Barbarze Stogiñskiej,
Katarzynie Styce i Sylwii Szczeniak. Wszystkim tym osobom serdecznie dziêkujê za ich codzienn¹ i dyskretn¹ pracê dla dobra wspólnoty seminaryjnej.
ks. dr Krzysztof Butowski
Prorektor ds. Studiów

