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SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAÑSKICH
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI
WY¯SZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAÑSKIEGO W KRAKOWIE
W ROKU SEMINARYJNYM 2010/2011
1. WPROWADZENIE
Minê³y ju¿ trzy lata od po³¹czenia salezjañskich seminariów w Polsce. Miniony rok akademicki wzmacnia w nas przekonanie, ¿e podjête przed trzema laty decyzje przynosz¹ dobre owoce
i warto by³o podj¹æ wysi³ek pokonywania trudnoci zwi¹zanych z poszukiwaniem wspólnej drogi,
która prowadzi do wzmocnienia i pog³êbienia salezjañskiej formacji.
£osiówka coraz bardziej pozwala odkrywaæ salezjañski charyzmat w ró¿nych formach jego
realizacji w naszej Ojczynie. Dowiadczenia salezjañskiego ¿ycia wspó³braci jednej inspektorii
staj¹ siê ubogaceniem i inspiracj¹ dla innych. Cieszy fakt, ¿e wspólne ¿ycie na £osiówce przynosi
owoce w postaci podtrzymywania relacji przyjani i wspó³pracy pomiêdzy wspó³braæmi, którzy ju¿
jako kap³ani pracuj¹ w ró¿nych inspektoriach.
Miniony rok prze¿ylimy w naszej seminaryjnej wspólnocie inspirowani poprzez wydarzenia
w Kociele i w Zgromadzeniu Salezjañskim. Has³o roku duszpasterskiego W komunii z Bogiem
zachêca³o nas do podejmowania wysi³ku zmierzaj¹cego do g³êbszego dowiadczenia Boga i rozumienia w³asnego powo³ania. Wierni wskazaniom zawartym w Wi¹zance Ksiêdza Genera³a Pasquala Chaveza czynilimy wysi³ki, by lepiej widzieæ Boga, ludzi i siebie w perspektywie naszego
powo³ania. Konkretn¹ drogê realizacji tych zamierzeñ wyznacza³ nam opracowany wspólnie Program ¯ycia Wspólnoty. Jestem przekonany, ¿e miniony rok akademicki dostarczy³ zarówno ca³ej
wspólnocie seminaryjnej, jak i poszczególnym wspó³braciom wielu powodów do satysfakcji.
2. INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO
Rozpoczêcie Roku Akademickiego 20010/11 poprzedzi³ kilkudniowy pobyt ca³ej wspólnoty
w Zakopanem, gdzie w tatrzañskiej scenerii wchodzilimy w rytm ¿ycia wspólnotowego i pog³êbialimy nasze relacje braterskie, szczególnie z nowo przyby³ymi do wspólnoty wspó³braæmi.
Inauguracja roku akademickiego odby³a siê 1 padziernika w gmachu WSDTS w Krakowie.
Uroczystej Mszy wiêtej koncelebrowanej przewodniczy³ Radca Generalny Regionu Europa Pó³noc, ks. dr Marek Chrzan, który wyg³osi³ homiliê na temat powo³ania salezjañskiego. Po Eucharystii w auli seminaryjnej mia³a miejsce oficjalna czêæ inauguracji nowego roku akademickiego, na
któr¹ z³o¿y³o siê powitanie przez Rektora Seminarium przyby³ych goci, sprawozdanie rektorskie
oraz wyk³ad inauguracyjny przygotowany i wyg³oszony przez pani¹ prof. Krystynê Czubê pt. Komunikacja w mass mediach. Oficjaln¹ czêæ inauguracji zakoñczy³y krótkie wyst¹pienia zaproszonych goci. Uroczystoæ inauguracji zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ przedstawiciel Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, ks. dr hab. Wojciech Zyzak.
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3. ALUMNI I KADRA DYDAKTYCZNOFORMACYJNA
W minionym roku akademickim do wspólnoty seminaryjnej pw. Niepokalanego Poczêcia nale¿a³o jedenastu kap³anów, szeciu diakonów oraz czterdziestu piêciu alumnów: 11 na kursie V,
16 na kursie IV i 18 na kursie III.
Funkcjê Rektora WSDTS 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 2010/201 tworzy³o 41 wyk³adowców: 32 sporód
nich to salezjanie; 4 wyk³adowców to osoby duchowne przynale¿¹ce do diecezji b¹d do innych
zakonów; pozosta³e 5 osób to wyk³adowcy wieccy. Wród wyk³adowców 11 posiada³o status samodzielnych pracowników naukowych, 24 wyk³adowców posiada³o stopieñ doktora, pozostali wyk³adowcy (7) posiadali magisteria specjalistyczne.
4. 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.
Konferencje naukowoszkoleniowe:
Dla nauczycieli i wychowawców:
23 padziernika 2010 r.  pt. System wychowawczy Ksiêdza Bosko w realiach wspó³czesnych.
Dla katechetów:
26 marca 2011 r.  pt. Katecheta w szkole.
Dla kap³anów tzw. Kwinkwenium:
22  23 padziernika 2010 r.  Metody aktywizuj¹ce w katechezie;
16  17 grudnia 2010 r.  Adhortacja apostolska Verbum Domini;
25  26 marca 2011 r.  Warsztaty kaznodziejskie.
Konwersatoria:
W roku akademickim 2010/2011 zosta³y przeprowadzone zajêcia w ramach tzw. konwersatoriów w dwóch sesjach: od 24 do 27 wrzenia 2010 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2011 r. Konwersatoria
obejmowa³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
Rok III: Warsztaty psychologiczne: Autoformacja;
Rok IV/V/VI: Warsztaty pastoralne: Przygotowanie materia³ów do prowadzenia rekolekcji
szkolnych.
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 139 dni wyk³adowych (67  pierwszy semestr, 72 
drugi semestr). Liczba ta zosta³a powiêkszona o szeæ dni zajêæ zorganizowanych w ramach konwersatoriów i warsztatów dla wszystkich kursów.
W minionym roku akademickim w naszym seminarium prowadzono dziewiêæ seminariów
naukowych.
23 lutego 2011 r. w gmachu naszego seminarium odby³a siê obrona prac magisterskich. Przed
komisj¹ egzaminacyjn¹ stanê³o dziewiêciu wspó³braci. Wszyscy uzyskali tytu³ magistra.

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAÑSKICH

311

wiêcenia i pos³ugi
W roku sprawozdawczym wiêcenia kap³añskie przyjê³o 6 diakonów. Dnia 21 maja 2011 r.
w Sanktuarium MBWW w Owiêcimiu ks. bp Józef Kupny udzieli³ wiêceñ kap³añskich diakonom
Marcinowi nie¿yñskiemu oraz Andrzejowi Urbañczykowi. Grono nowo wywiêconych prezbiterów powiêkszyli wspó³bracia spoza naszej wspólnoty, dk. £ukasz Nawrat z Rzymu oraz dk. Mateusz Rochowiak z Kielc.
29 maja 2011 r. w L¹dzie nad Wart¹ z r¹k Prymasa Polski, ks. abpa Józefa Kowalczyka, wiêcenia kap³añskie przyjê³o pozosta³ych 4 diakonów naszej wspólnoty, którzy przynale¿¹ do Inspektorii Pilskiej: dk. Bart³omiej Chmielewski, dk. Adam Kierszka, dk. Micha³ S³odkowski i dk. Krzysztof
Rudziñski.
Dnia 25 czerwca 2010 r. w kaplicy Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Krakowie ks. bp
Kazimierz Gurda udzieli³ wiêceñ diakonatu 11 wspó³braciom, sporód których 10 nale¿y do naszej
seminaryjnej wspólnoty.
Pos³ugê akolitatu w Uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia, tj. 8 grudnia 2010 r., przyjê³o
13 alumnów, a pos³ugê lektoratu, 9 kwietnia 2011 r., przyjê³o 15 wspó³braci.
6. BIBLIOTEKA
W minionym roku akademickim odpowiedzialnoæ za bibliotekê przej¹³ ks. Wojciech Krawczyk wspierany przez ks. Sylwestra Jêdrzejewskiego i sta³y personel biblioteki. Systematycznie
prowadzono prace nad porz¹dkowaniem ksiêgozbioru i powiêkszaniem zasobów katalogu elektronicznego. W bibliotece zatrudnione by³y trzy wykwalifikowane osoby oraz zaanga¿owanych by³o
4 wspó³braci w ramach tzw. zajêæ sta³ych.
Katalog elektroniczny obejmuje obecnie oko³o 89 000 opisów. W roku sprawozdawczym liczba rekordów wzros³a o ponad 7 tysiêcy. W katalogu elektronicznym nie zosta³o ujêtych oko³o 80 000
pozycji ksi¹¿kowych.
W roku sprawozdawczym zakupiono 133 tytu³y ksi¹¿kowe oraz prowadzono prenumeratê
119 tytu³ów czasopism. Wszystkie prenumerowane czasopisma z ostatnich piêciu roczników s¹
udostêpnione w czytelni.
Oprócz systematycznych zakupów ksi¹¿ek i czasopism, istotnym sposobem rozwoju naszej
biblioteki s¹ darowizny. Pragnê w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ wszystkim darczyñcom
naszej biblioteki. S³owa wdziêcznoci kierujê do wspó³braci i prze³o¿onych wspólnoty z L¹du,
którzy ofiarowali naszej bibliotece cenny dar w postaci ksi¹¿ek i czasopism teologicznych.
Wyrazy uznania i wdziêcznoci kierujê do osób zatrudnionych w bibliotece. To dziêki ich
kompetentnej i pe³nej oddania pracy biblioteka nasza w bie¿¹cym roku mog³a funkcjonowaæ i siê
rozwijaæ.
7. 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 obejmuje, obok wymiaru intelektualnego, równie¿ wymiar dojrza³oci osobowej, wymiar duchowy oraz
wymiar pastoralny.
Zasadnicze cele formacji w poszczególnych wymiarach s¹ zawarte w dokumentach Zgromadzenia, a ich uszczegó³owienie nastêpuje poprzez opracowanie Programu ¯ycia Wspólnoty. W minionym roku wyznaczylimy nastêpuj¹ce cele formacyjne:
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Wymiar dojrza³oci osobowej
Wyznaczone w Programie ¯ycia Wspólnoty cele w tym wymiarze dotyczy³y przede wszystkim kszta³towania i doskonalenia umiejêtnoci ¿ycia wspólnotowego. Staralimy siê kszta³towaæ
postawê dialogu, szczególnie w sytuacjach problemowych, podnosiæ jakoæ i skutecznoæ komunikacji we wspólnocie. Dowartociowalimy spotkania wspólnotowe, które ze swojej natury s³u¿¹
budowaniu i pog³êbianiu relacji braterskich.
Wymiar duchowy
W wymiarze ¿ycia duchowego, inspirowani przez Kapitu³ê Generaln¹ 26, staralimy siê pog³êbiæ rozumienie charyzmatu salezjañskiego. Dzia³ania te dotyczy³y poszerzenia wiedzy na temat
¿ycia Ksiêdza Bosko, wiêtych i b³ogos³awionych Rodziny Salezjañskiej oraz zapoznawania siê
z bie¿¹cymi dokumentami Zgromadzenia Salezjañskiego.
Troska o ¿ycie duchowe znalaz³a swój wyraz w wiernoci osobistej modlitwie, starannym
przygotowaniu liturgii, g³êbokim prze¿yciu dni skupienia oraz podejmowaniu wspólnotowych inicjatyw dotycz¹cych ¿ycia duchowego.
Formacja pastoralna
W programie ¯ycia Wspólnoty zwrócilimy uwagê na jakoæ przygotowania pastoralnego.
Wyznaczone cele dotyczy³y rewizji programu formacji pastoralnej, wiêkszego zaanga¿owania osobistego podczas przygotowania do przyjêcia pos³ug i wiêceñ oraz troski o jakoæ opracowania
i prowadzenia podejmowanych przez nas inicjatyw duszpasterskich.
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:
 przygotowanie i przeprowadzenie misterium Mêki Pañskiej;
 pomoc w organizacji Dni M³odzie¿y w inspektoriach macierzystych;
 organizacja Uroczystoci w. Jana Bosko z udzia³em m³odzie¿y;
 pomoc w organizacji niedziel powo³aniowych;
 przygotowanie i prowadzenie rekolekcji wielkopostnych;
 pomoc w organizacji dni skupienia dla m³odzie¿y.
Szczególnie wa¿nym elementem formacji m³odych salezjanów jest towarzyszenie powo³aniowe
w wymiarze kierownictwa duchowego. Serdecznie dziêkujê naszym spowiednikom, ks. Henrykowi Badurze i ks. Stanis³awowi Oskwarkowi, za pe³n¹ powiêcenia wiernoæ konfesjona³owi i dyspozycyjnoæ.
8. WA¯NIEJSZE WYDARZENIA
29 wrzenia 2011 roku Rada Wydzia³u Teologicznego UPJPII przyjê³a aneks do umowy afiliacyjnej naszego Seminarium. Na mocy tego aneksu rozpoczyna siê nowy rozdzia³ wspó³pracy w strukturach Papieskiej Uczelni, a nasi wspó³bracia ju¿ od pierwszego roku studiów teologicznych bêd¹
studentami Uniwersytetu. ¯ywimy nadziejê, ¿e wspó³praca ta przyczyni siê do podwy¿szenia poziomu kszta³cenia w naszym Seminarium. ¯ywimy wielk¹ wdziêcznoæ wobec spo³ecznoci Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II nie tylko za umo¿liwienie nam podpisania wspomnianego
aneksu, ale za to dobro, które jest owocem wielowymiarowej wspó³pracy z Uniwersytetem.
Drugim wydarzeniem minionego roku, które wpisuje siê w historiê tego miejsca, by³a obecnoæ
Ksiêdza Genera³a i jego Rady oraz zarz¹dów salezjañskich inspektorii z centralnej czêci Europy
podczas Wizyty dInsieme. Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim wspó³braciom, tym starszym i tym m³odszym, którzy byli zaanga¿owani w przygotowanie i obs³ugê tego wydarzenia, za
ich oddanie i niestrudzon¹ pracê. Ich postawa by³a wyranym wiadectwem solidnoci i powiêcenia.
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9. ZMIANY PERSONALNE
W bie¿¹cym roku akademickim wspólnotê seminaryjn¹ opuci³ ks. dr Sylwester Jêdrzejewski,
d³ugoletni wyk³adowca Pisma wiêtego i kierownik studiów. Pragnê ks. Sylwestrowi podziêkowaæ
za wszelkie dobro, które by³o owocem jego pracy. Zapewne bêdziemy odczuwaæ brak jego kompetencji, ale pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e ks. Sylwester nie opuci³ Krakowa i liczymy na jego ¿yczliwoæ
i pomoc. Jego funkcjê obj¹³ ks. Stanis³aw Oskwarek, dobrze znany w naszej wspólnocie, jako spowiednik i kierownik duchowy.
Nasz¹ wspólnotê opuci³ ks. Pawe³ Barylak, który przez trzy lata by³ katechet¹. Bardzo serdecznie dziêkujê ks. Paw³owi za jego obecnoæ ponad podzia³ami i ogromny wk³ad, jaki wniós³ do
naszej wspólnoty. Jego funkcjê przej¹³ przyby³y z Inspektorii Pilskiej ks. Rafa³ Burnicki. Serdecznie go witamy i ¿yczymy mu satysfakcji z pe³nienia nowych odpowiedzialnoci.
W osobie ks. Stanis³awa Mierzwy znajdowalimy przez wiele lat przyk³ad systematycznej
i kompetentnej pracy duszpasterskiej. W tym roku ks. Stanis³aw obj¹³ funkcjê dyrektora i proboszcza w Przemylu i opuci³ nasz¹ wspólnotê. Jego obowi¹zki przej¹³ ks. Robert Bieleñ. Ksiêdzu
Stanis³awowi dziêkujemy za jego wiadectwo i kompetentne rady w wymiarze formacji nie tylko
duszpasterskiej, a ks. Robertowi ¿yczymy owocnej pracy duszpasterskiej.
Du¿¹ nadziejê ³¹czymy z przybyciem do naszej wspólnoty ks. Dariusza Porzucka, który ju¿ od
roku przygotowuje siê do przyjêcia odpowiedzialnoci za nasz¹ bibliotekê. Jestem przekonany, ¿e
owoce jego obecnoci wród nas bêdziemy zbieraæ nie tylko w przestrzeni funkcjonowania biblioteki, ale równie¿ w innych wymiarach naszego wspólnotowego ¿ycia.
10. BAZA MATERIALNA
Administracjê bazy materialnej, przy cis³ej wspó³pracy z ks. ekonomem inspektorialnym,
prowadzi³ ks. Janusz Kasza.
Do najwa¿niejszych inwestycji minionego roku nale¿y zaliczyæ:
 remont i konserwacjê poszycia dachowego na dwóch skrzyd³ach gmachu naszego seminarium;
 remont pomieszczeñ mieszkalnych wspó³braci;
 remonty, przegl¹dy i naprawy zwi¹zane z uszkodzeniami obiektów i sprzêtu po dwóch tegorocznych powodziach.
11. ZAKOÑCZENIE
Przygotowanie sprawozdania, równie¿ jego wys³uchanie, kosztuje niema³o wysi³ku, ale pozwala znane nam fakty zobaczyæ w szerszej, bardziej ca³ociowej perspektywie i zauwa¿yæ, ¿e ma³e
dobro dnia codziennego uk³ada siê w piêkn¹ mozaikê i przybiera ca³kiem inne rozmiary.
Dziêkujemy Bogu za Jego B³ogos³awieñstwo i ludziom, dziêki którym dowiadczalimy dobra w ró¿nych kontekstach naszego ¿ycia. Najpierw dziêkujê tym, którzy bezporednio s¹ zaanga¿owani w dzia³alnoæ naszego Seminarium  prze³o¿onym, formatorom i wszystkim wyk³adowcom. Dziêkujê najliczniejszej grupie wspó³braci z naszej wspólnoty, naszym alumnom, za dobro,
które wnosz¹ w nasz¹ wspólnotê poprzez dary osobowe, zaanga¿owanie i pracê. Tak jak m³odzie¿
jest przysz³oci¹ wiata, tak oni s¹ przysz³oci¹ Zgromadzenia. Dziêkujê za ich otwartoæ, gotowoæ do przemiany i postawê twórczoci, by zmieniaæ na lepsze tê rzeczywistoæ, w której ¿yjemy
wed³ug planu Ewangelii za przyk³adem ks. Bosko.
Dziêkujê wszystkim tym osobom, które poprzez swoj¹ pracê zapewniaj¹ nam dobre warunki
¿ycia. Na rêce ks. ekonoma, Janusza Kaszy, sk³adam podziêkowanie ca³emu personelowi administracyjnemu i wszystkim naszym darczyñcom i przyjacio³om.
Na zakoñczenie s³owa podziêkowania kierujê do tych, którzy w piramidzie formacji stoj¹ u jej
podstawy i dwigaj¹ ca³y jej ciê¿ar. Mam tu na myli naszych prze³o¿onych wy¿szych: Ksiêdza Radcê
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Marka Chrzana i naszych Ksiê¿y Inspektorów oraz ich najbli¿szych wspó³pracowników w osobach
Wikariuszy i Ekonomów. Za ich obecnoæ w procesie formacji i kszta³cenia z serca dziêkujê.
D³ugi jest ³añcuch ludzi, którym winnimy nasz¹ wdziêcznoæ, nie sposób jest ich imiennie
wymieniæ. Wszystkich naszych darczyñców chcemy obdarowaæ z serca p³yn¹cym s³owem dziêkujê.
Bóg niech bêdzie uwielbiony!
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 2010/2011
WPROWADZENIE
Kocio³owi, twórcy pierwszych uniwersytetów i mecenasowi sztuki, zawsze le¿a³a na sercu
troska o jak najlepsze  duchowe i intelektualne  przygotowanie przysz³ych duszpasterzy. Kwestia
ta staje siê pilna zw³aszcza dzisiaj, w epoce relatywizacji prawdy, w której wierni oczekuj¹ od
kap³ana wiadectwa ¿ycia opartego na Bogu i Ewangelii oraz gruntownej wiedzy.
Z myl¹ o tym, istniej¹ce od lipca 1952 roku, Wy¿sze Seminarium Duchowne Towarzystwa
Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹, stara siê jak najlepiej realizowaæ ten idea³, formuj¹c ducha oraz
kszta³c¹c przysz³ych duszpasterzy dzieci i m³odzie¿y. Od pocz¹tku jej istnienia, mieszcz¹c¹ siê
w pocysterskim zespole klasztornym, l¹dzk¹ Alma Mater, ukoñczy³o ponad szeciuset kap³anów.
1. PERSONALIA
W roku akademickim 2010/2011 rektorem Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹ by³ ks. dr Ryszard Sadowski. Wraz z nim zarz¹d seminarium i Radê Domu tworzyli: ks. dr Krzysztof Butowski, ks. dr Wojciech Gretka, ks. mgr Mariusz
Kowalski, ks. mgr lic. Dariusz £u¿yñski, ks. mgr Wojciech Lech, ks. mgr Piotr Przyborski i ks. mgr
Mariusz S³omiñski.
Oprócz tych osób wspólnotê zakonnoseminaryjn¹ wspó³tworzyli: ks. mgr Marek Babicz (d³ugoletni cz³onek Rady Domu, wychowawca alumnów, a od wrzenia 2010 r. kierownik biblioteki),
ks. mgr Czes³aw Banach, ks. mgr lic. Apoloniusz Domañski (lektor jêzyka ³aciñskiego), ks. W³adys³aw Grochal (organizator i d³ugoletni kierownik biblioteki), ks. Stanis³aw Jezierski (spowiednik),
ks. mgr W³adys³aw Ko³yszko (pracownik Orodka Duchowoci Salezjañskiej w L¹dzie, spowiednik
alumnów i sióstr zakonnych oraz konferencjonista), ks. dr Zenon Klawikowski (kierownik Orodka
Duchowoci Salezjañskiej w L¹dzie), ks. mgr Józef Koszewnik, ks. mgr Boles³aw Leciej (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 w Poznaniu), ks. W³adys³aw Zimnowodzki i ks. mgr Jacek ¯urawski
(wspó³pracownik ekonoma seminaryjnego na odcinku estetycznoporz¹dkowym).
2. WA¯NIEJSZE WYDARZENIA
Jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu seminarium mia³o miejsce 16 wrzenia 2010 roku.
W tym dniu oficjalnie po¿egnano dotychczasowego rektora, ks. dra Zenona Klawikowskiego, którego na tym urzêdzie zast¹pi³ ks. dr Ryszard Sadowski. Po¿egnanie ustêpuj¹cego, a zarazem z³o¿enie wyznania wiary przez nowego rektora, odby³o siê podczas koncelebrowanej Eucharystii pod
przewodnictwem Ksiêdza Inspektora, dra Marka T. Chmielewskiego.
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Inauguracja nowego roku seminaryjnego 2010/2011 odby³a siê w L¹dzie 25 wrzenia 2010 roku.
Ju¿ tradycyjnie rozpoczê³a siê ona w kociele parafialnym od sprawowania Eucharystii, po której
uczestnicy uroczystoci zebrali siê w Sali Opackiej.
Po przywitaniu goci przez Ksiêdza Rektora i odczytaniu przez Prorektora ds. Studiów sprawozdania z dzia³alnoci WSDTS w L¹dzie, ks. prof. dr hab. Józef Marceli Do³êga z Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny pt. G³ówna problematyka ekofilozofii, który powiêci³ omówieniu ró¿nych koncepcji ekofilozoficznych.
Oficjaln¹ czêæ inauguracji zamknê³a immatrykulacja alumnów I roku studiów, której dokona³
Ksi¹dz Inspektor Alfred Leja z Wroc³awia, oraz okolicznociowe przemówienia (miêdzy innymi
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kardyna³a Stefan Wyszyñskiego ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego oraz Starosty S³upeckiego Mariusza Rogi). Odczytano równie¿ listy gratulacyjne.
W dzia³alnoci ka¿dego wy¿szego seminarium duchownego s¹ wydarzenia o szczególnej randze, do których zaliczaj¹ siê przede wszystkim  wieñcz¹ce pewien etap formacji seminaryjnej 
pos³ugi oraz wiêcenia prezbiteratu i diakonatu. W tym kontekcie nale¿y odnotowaæ, ¿e 28 maja
2011 roku Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnienieñski, Prymas Polski, udzieli³ wiêceñ prezbiteratu czterem diakonom  absolwentom naszego seminarium: Bart³omiejowi Chmielewskiemu, Adamowi Kierszce, Krzysztofowi Rudziñskiemu i Micha³owi S³odkowskiemu.
Od kilku lat w kalendarz odbywaj¹cych siê w L¹dzie imprez kulturalnych systematycznie
wpisuje siê Festiwal Kultury S³owiañskiej i Cysterskiej. Jego szósta edycja odby³a siê w dniach od
12 do 13 czerwca 2010 roku pod has³em Misje, kocio³y i klasztory.
Po intensywnych staraniach, dnia 21 czerwca 2011 roku w Warszawie, zosta³a podpisana umowa
miêdzy Rektorem Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, ks. prof. dr. hab.
Henrykiem Skorowskim i Ksiêdzem Inspektorem dr. Markiem T. Chmielewskim, dotycz¹ca rozpoczêcia w L¹dzie studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalnoci pedagogika resocjalizacyjna i opiekuñczowychowawcza. Na podstawie tej umowy alumni seminarium stan¹ siê studentami Wydzia³u Nauk Pedagogicznych UKSW i bêd¹ uzyskiwali dyplom licencjata z pedagogiki
w wymienionych wy¿ej specjalnociach.
3. ALUMNI I KADRA DYDAKTYCZNOFORMACYJNA
W roku akademickim 2010/2011 studia seminaryjne rozpoczê³o 11, a kontynuowa³o je 14
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 oraz uczestnicz¹c w wyjazdach powo³aniowych w kraju
i zagranic¹. Niektórzy z nich udali siê do Niemiec, W³och, krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego
i Szwecji, gdzie w okresie wakacyjnym pog³êbiali znajomoæ jêzyków obcych.
W roku akademickim 2010/2011 zajêcia dydaktyczne prowadzi³o dwóch wyk³adowcówsalezjanów posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora habilitowanego: ks. Tadeusz Ko³osowski UKSW
(jêzyk ³aciñski) i ks. Jan Pietrzykowski UKSW (historia Kocio³a). Zajêcia dydaktyczne prowadzi³o tak¿e szeciu wyk³adowców ze stopniem naukowym doktora: ks. Krzysztof Butowski (etyka,
teoria poznania), ks. Marek T. Chmielewski (salezjañska duchowoæ m³odzie¿owa), ks. Wojciech
Gretka (metafizyka, historia filozofii staro¿ytnej, redniowiecznej i renesansowej, wstêp do filozofii), ks. Jan Niewêg³owski (pedagogika ogólna), ks. Ryszard Sadowski (logika, ogólna metodologia
nauk, proseminarium) i ks. Dariusz Sztuk UKSW (jêzyk grecki), a tak¿e jedenacie osób z dyplomem magistra: ks. Zbigniew Adamiak (liturgika i ceremonie), ks. Apoloniusz Domañski (jêzyk
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³aciñski), ks. Mariusz Kowalski (muzyka kocielna), Przemys³aw Kuchowicz (wychowanie fizyczne), Zbigniew £uczak (jêzyk angielski), ks. Dariusz £u¿yñski (jêzyk w³oski), Eugeniusz Ochowiak
(jêzyk niemiecki), ks. Mariusz S³omiñski (pedagogika specjalna, dydaktyka), Halina ciêgaj (fonetyka) i ks. Jacek ¯urawski (urbanitas sacerdotalis).
4. BIBLIOTEKA I CZYTELNIA
W roku sprawozdawczym kierownikiem biblioteki by³ ks. mgr Marek Babicz. Funkcjê tê obj¹³ we wrzeniu 2010 roku, zastêpuj¹c dotychczasowego kierownika, ks. W³adys³awa Grochala.
Do komputerowej bazy czytelników by³o zapisanych 1500 osób. Z tej liczby, ksi¹¿ki wypo¿ycza³y 182 osoby. £¹cznie odwiedzi³y one bibliotekê, tzn. dokona³y wypo¿yczenia lub zwrotu ksi¹¿ek, 236 razy. Ogó³em czytelnikom wypo¿yczono 3300 ksi¹¿ek. Ze zbiorów biblioteki korzysta³o
na miejscu 41 osób spoza seminarium. Udostêpniono im lub wykonano dla nich kserokopie 205
ksi¹¿ek i 34 woluminów czasopism.
1 wrzenia 2010 roku ksiêgozbiór liczy³ 132.750 woluminów, w tym 32.600 dubletów, ksi¹¿ek zabytkowych i ksi¹¿ek oczekuj¹cych na skatalogowanie. 1 sierpnia 2011 roku liczba ksi¹¿ek
wynosi³a 134.300 woluminów.
W omawianym okresie najwiêcej ksi¹¿ek ofiarowali dla biblioteki seminaryjnej wspó³bracia
z £omianek, Kawnic, Konina, Kopca, Inspektoraty Towarzystwa Salezjañskiego w Pile i Wroc³awiu oraz osoby prywatne, w tym ks. mgr Krzysztof Jakubowski z Warszawy. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e
za porednictwem biblioteki by³ regularnie przekazywany do 43 bibliotek teologicznych, seminaryjnych i zakonnych salezjañski pó³rocznik Seminare. Dziêki temu biblioteka l¹dzka  w ramach
tzw. wymiany miêdzybibliotecznej  otrzyma³a szereg wartociowych czasopism.
Jednym z zadañ, przed którym stan¹³ nowy kierownik biblioteki, by³o zmniejszenie iloci
dubletów ksi¹¿ek. Iloæ dubletów zmniejszono do 30.450 woluminów, przy czym nale¿y odnotowaæ systematyczny nap³yw do biblioteki nowych ksi¹¿ek, które s¹ pozyskiwane z ró¿nych róde³.
Zmniejszeniu iloci dubletów s³u¿y³o przekazanie 950 ksi¹¿ek wspó³braciom. W ramach realizacji
tego zadania zwrócono siê tak¿e do 80  zrzeszonych w FIDES  bibliotek teologicznych i seminaryjnych z propozycj¹ uzupe³nienia brakuj¹cych czasopism z dubletów znajduj¹cych siê w posiadaniu biblioteki l¹dzkiej. Ogó³em instytucjom tym przekazano ponad 2,5 tys. egzemplarzy czasopism.
Najwiêcej czasopism przekazano Wy¿szemu Metropolitalnemu Seminarium Duchownemu w Bia³ymstoku, Wy¿szemu Seminarium Duchownemu w £owiczu, Wy¿szemu Seminarium Duchownemu
O.O. Franciszkanów w Krakowie, Wy¿szemu Seminarium Duchownemu Towarzystwa Salezjañskiego w Krakowie, Wy¿szemu Seminarium Duchownemu Hosianum w Olsztynie, Wydzia³owi
Teologicznemu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Papieskiemu Wydzia³owi Teologicznemu Collegium Bobolanum w Warszawie. Redukcji dubletów (ok. 1000 ksi¹¿ek polskich i obcojêzycznych) dokonywano tak¿e poprzez ich sprzeda¿ do antykwariatów.
5. ZAKOÑCZENIE
Powy¿sze przedstawienie wydarzeñ sk³adaj¹cych siê na codziennoæ ¿ycia seminaryjnoformacyjnego ukazuje jego z³o¿onoæ, bogactwo inicjatyw i szerok¹ paletê propozycji. Ich realizacja
nie by³aby mo¿liwa bez zaanga¿owania i pomocy osób zatrudnionych w sektorach administracyjnych WSD TS w L¹dzie, dlatego nale¿y w podsumowaniu sprawozdania podkreliæ, ¿e seminarium
to tak¿e osoby, które tworz¹ jego nieodzowne zaplecze socjalnogospodarcze. Wymieniaj¹c te osoby z imienia i nazwiska, wyra¿amy wdziêcznoæ za pracê dla dobra seminarium. Wród nich s¹:
Renata Ciubak, Patrycja Gabryszak, Jolanta Grzywiñska, Iwona Kielichowska, Wies³awa Kwiatkowska, Adam Lech, Arleta £opaciñska, Ma³gorzata Maciejewska, Bogumi³a Olejniczak, Natalia
Osowicz, Henryk Smukiewicz, Barbara Stogiñska, dr Katarzyna Styka i Adam Wolniewicz.
ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Prorektor ds. Studiów

