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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  

W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 

Proszę teraz o wysłuchanie sprawozdania z działalności naszej uczelni. 

W minionym roku akademickim Wyższym Seminarium Duchownym w Ło-

dzi kierowali z mandatu Księdza Arcybiskupa: ks. dr Janusz Lewandowicz – rek-

tor, ks. dr Dariusz Kucharski – prorektor, ks. dr Jacek Kacprzak – prefekt i ks. dr 

Mariusz Rucki – prefekt. 

Nad formacją duchową alumnów w okresie sprawozdawczym czuwali trzej 

ojcowie duchowni: ks. Jerzy Świątek, ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz i ks. mgr 

lic. Jacek Kubis oraz 5 spowiedników. Zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadziło 

ok. 50 profesorów i wykładowców. 

W minionym roku akademickim ks. dr hab. Grzegorz Leszczyński, wykła-

dowca prawa kanonicznego w naszym Seminarium, uzyskał tytuł profesora. Do 

grona wykładowców naszego Seminarium dołączył w bieżącym roku akademic-

kim ks. dr Paweł Gabara, który poprowadzi zajęcia z homiletyki. Na początku 

sierpnia 2010 r. ks. dr hab. Piotr Zwoliński, wykładowca historii Kościoła w na-

szym seminarium i zarazem prof. UKSW zaginął podczas wyprawy alpinistycznej 

w Kazachstanie. Choć nie porzucamy nadziei na szczęśliwy powrót, to do dziś nie 

znany jest los jego oraz towarzyszącego mu p. Michała Kacperskiego, pracowni-

ka biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W tej sytuacji w zastępstwie ks. prof. 

Zwolińskiego zajęcia z historii Kościoła poprowadzi tymczasem ks. dr Mieczy-

sław Różański. 

W minionym roku akademickim studia w naszej Uczelni rozpoczęło we 

wrześniu 77 seminarzystów. Na pierwszy rok studiów, po egzaminach wstępnych 

i rozmowie kwalifikacyjnej, przyjętych zostało 19 alumnów. Seminarium ukoń-

czyło 16 alumnów, którzy uzyskali tytuł magistra teologii na Wydziale Teolo-

gicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 29 maja 2010 r. 15 dia-

konów przyjęło święcenia kapłańskie. 

W bibliotece seminaryjnej pracowały w minionym roku akademickim 3 oso-

by zatrudnione na pełnym etacie, pomagała im grupa wyznaczonych alumnów. 

Około 950 czytelników biblioteki może korzystać z niemal czterdziestodziewię-

ciotysięcznego księgozbioru. Oprócz alumnów naszego Seminarium byli to m.in. 

księża i siostry zakonne, pracownicy i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, studenci 
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Instytutu Teologicznego, czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej oraz 

nauczyciele szkół podstawowych, średnich i wyższych. 

Stan bibliotecznej bazy komputerowej, pracującej w systemie Horizon, i bę-

dącej częścią zasobów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, wynosi niemal 

26 500 pozycji. Nasza biblioteka prenumeruje 141 tytułów czasopism oraz otrzy-

muje bezpłatnie 58 tytułów z różnych ośrodków naukowych. 

W roku akademickim 2009/10 wypożyczono ponad 2800 pozycji książkowych, 

na miejscu udostępniono ok. 2000 książek, prac magisterskich oraz czasopism.  

Nasza biblioteka współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem 

Centralnym. Pozwala to na łatwiejsze uzyskanie informacji o naszych zbiorach 

pracownikom naukowym i studentom z ośrodków akademickich w całym kraju. 

W ubiegłym roku akademickim biblioteka nasza rozpoczęła powiadamianie drogą 

internetową o nowo zakupionych publikacjach. 

Z ważniejszych wydarzeń o charakterze naukowo-dydaktycznym należy 

wymienić: 

24 X – mała miejsce w naszym Seminarium III Ogólnopolska Konferencja Kato-

lickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na temat Granice kom-

promisu. 

7 XI – odbyła się zorganizowana przez nasze Seminarium sesja naukowa nt. Ob-

licza Tradycji. 

10 XII – miała miejsce w naszej uczelni sesja naukowa nt. Opieka i pomoc bp. 

Józefa Rozwadowskiego oraz duchownych diecezji łódzkiej dla „Solidar-

ności’ w latach 80-tych XX w. Organizowały ją wspólnie Kuria Archidie-

cezji Łódzkiej i Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. 

15 I – nasza uczelnia była gospodarzem konferencji szkoleniowej Przemoc w 

relacjach społecznych, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Lepsza 

Łódź i Katedrę Psychologii Sądowej i Penitencjarnej UKSW. 

24 IV – w ramach X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, wykład nt. Modele zjed-

noczenia podzielonych chrześcijan wygłosił ks. dr Marek Marczak 

17–19 V – odbyła się, zorganizowana wspólnie przez WSD, Katedrę Historii Ję-

zyka Polskiego i Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ, mię-

dzynarodowa konferencja naukowa nt. Naród, religia, język. Gospoda-

rzem pierwszego dnia konferencji było nasze Seminarium. 

Należy wspomnieć o jeszcze jednym niezwykle w wydarzeniu – otóż w 

dniach 2–4 XII 2009 r., w ramach odbywającej się w naszej Archidiecezji pere-

grynacji, wspólnota seminaryjna przeżywała nawiedzenie kopii cudownego Obra-

zu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wpisało się ono bardzo mocno w wymiar formacji 

duchowej, będącej integralną częścią studiów seminaryjnych. 

W ciągu roku akademickiego studenci filozofii i teologii uczestniczyli w 

licznych konwersatoriach i sympozjach naukowych organizowanych przez różne 
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ośrodki uniwersyteckie na terenie całego kraju. Jak już wspomniano nasza uczel-

nia łączy formację intelektualną z duchową, a także pastoralną. Dlatego też alum-

ni naszego Seminarium odbywają w ciągu roku akademickiego praktyki przygo-

towujące ich do podjęcia w przyszłości zadań duszpasterskich. Również wakacje 

są tu czasem aktywnego zaangażowania naszych studentów. Przejawia się ono m. 

in. w pomocy w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy, rekolekcjach oazo-

wych, organizacji kolonii letnich dla niepełnosprawnych i dzieci ubogich we 

współpracy z Caritas. Warto też zauważyć, że Seminarium nasze przygotowuje 

alumnów do pracy z głuchoniemymi, organizując kursy jęz. migowego w ciągu 

roku akademickiego. Alumni kończący drugi rok studiów odbyli praktyki w szpi-

talu im. M. Kopernika, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyń-

skich oraz w Domu Księży Emerytów. Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi, 

czy niepełnosprawnymi stanowi niezwykle ważny element formacji przyszłych 

duszpasterzy. 

Spośród najważniejszych prac remontowych i modernizacyjnych wykona-

nych w minionym roku należy wymienić: 

– gruntowny remont z modernizacją gabinetu lekarskiego, 

– remont kolejnych pokoi kleryckich, 

– zaprojektowanie i rozpoczęcie prac adaptacyjnych nowego oratorium, 

– przebudowa części łazienek, 

– wykonanie prac adaptacyjnych i projektowych oraz częściowe wyposażenie 

siłowni, 

– kontynuowane są prace przy zagospodarowywaniu i pielęgnacji naszego 

ogrodu. 


