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siana (ABS), którego organizatorami byli śp. ks. prof. Andrzej Strus i ks. dr S. Jędrzejewski. W mu-
rach WSDTS odbył się też kongres salezjańskiego szkolnictwa w Europie. Mieliśmy również możli-
wość uczestniczenia w sympozjum katechetycznym, zorganizowanym przez ks. dr Janusza Goraja. 
Ułatwia postępy naukowe założona w minionym roku sieć komputerowa, obejmująca 2 sale kompute-
rowe, sale dydaktyczne, aulę, bibliotekę, sekretariat oraz pokoje służące współbraciom do pracy.  

Biblioteka liczy obecnie 43 tys. rekordów w elektronicznej bazie MAK, a do skatalogowania 
elektronicznego pozostaje jeszcze ok. 50 tys. woluminów. Na tę liczbę składają się działy: ogólny, 
pedagogiczny, salezjański, podręczników, muzyczny, archiwum, czytelni, czasopism, prac dyplo-
mowych i dubletów. Staraniem kierującego biblioteką ks. dr J. Marszałka i jego współpracowników 
postępy w komputeryzacji i udostępnianiu zbiorów rokują nadzieję na szybkie i pełne opracowanie 
zbiorów. Z bibliotek korzystają zarówno studenci WSDTS, jak też i innych seminariów oraz PAT.  

Formacja pastoralna, to oprócz zajęć typu wykładowego, ćwiczenia, szkolenia, kursy oraz za-
angażowania pastoralne. Do cennych doświadczeń należy z pewnością przygotowywanie uczestnic-
twa i udział grup kleryków w rekolekcjach, zwłaszcza skierowanych do młodzieży. Istotnym prze-
jawem życia WSDTS jest aktywność chóru „Canticum” pod dyrekcją prof. AM dr hab. Adama 
Korzeniowskiego i działalność Sceny Salezjańskiej, pod opieką ks. dr Jacka Ryłko. Tradycyjnie już, 
wystawiano skierowane szczególnie do młodzieży, Misterium Męki Pańskiej, w reżyserii P. Piechy 
z Teatru Ludowego w Nowej Hucie. 

Spojrzenie wstecz pozwala nam skonstatować, że miniony rok akademicki i formacji semina-
ryjnej był bogaty w wielorakie przeżycia związane z życiem Kościoła powszechnego i lokalnego, z 
życiem Zgromadzenia i trzech inspektorii, z których pochodzą studenci. Składamy dziękczynienie 
Bogu Najwyższemu za łaskę prowadzenia dzieła tak ważnego dla misji Kościoła i Zgromadzenia. 
Szczególne podziękowanie kierujemy do ks. inspektora T. Rozmusa i jego współpracowników, oraz 
do ks. inspektora B. Kaźmierczaka i ks. inspektora H. Boguszewskiego. Dziękujemy Władzom 
Papieskiej Akademii Teologicznej za opiekę nad Seminarium i jego intelektualnymi dokonaniami. 
Niech nam Pan Bóg za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki i ks. Bosko błogosławi w nowym 
roku akademickim. 

 
ks. Stanisław Semik SDB   

Rektor WSD TS 
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Emisit spiritum Pastor Bonus... 

Miniony rok akademicki przeszedł do historii jako rok, w którym zamilkł głos Następcy  
św. Piotra ze słowiańskiego rodu – papieża Jana Pawła II Wielkiego. Słowa Jego pouczeń pozostają 
jednak wciąż żywe. Od „otwórzcie drzwi Chrystusowi” do niemego świadectwa trwania przy krzy-
żu Chrystusa podczas ostatniego tutaj na ziemi Triduum Paschalnego. Pozostaje nam wierzyć, że – 
jak powiedział kard. Joachim Meissner, inaugurując Światowe Dni Młodzieży w Kolonii – Kościo-
łowi towarzyszy teraz dwóch papieży Jan Paweł II – z nieba oraz Benedykt XVI, prowadzący Ko-
ściół Boży w Jego pielgrzymce po tej ziemi. 
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1. Zasady działalności WSDTS i personalia 

W roku akademickim 2004/05 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą był ks. dr Zenon Klawikowski, prorektorem ds. studiów ks. dr 
Dariusz Sztuk. WSDTS w Lądzie nad Wartą jest związane umową o współpracy naukowej z Wy-
działem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na jej pod-
stawie klerycy czterech kursów teologii są studentami tegoż wydziału i wieńczą studia obroną pracy 
magisterskiej na Wydziale Teologicznym UKSW.  

2. Inauguracja roku akademickiego 

Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2004/05 odbyła się 25 września. Naszą uroczystość 
swoją obecnością zaszczycił ks. prof. dr hab. Zbigniew Łepko – przełożony Salezjańskiej Inspekto-
rii św. Wojciecha, który przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił homilię. Ksiądz rektor Zenon 
Klawikowski w swoim przemówieniu powitalno-programowym, nawiązując do hasła „W roku 
Eucharystii odnawiamy oblicze Kościoła przez świętość”, podkreślił znaczenie Eucharystii w for-
macji seminaryjnej. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: rektorzy seminariów z Gniezna, 
Łodzi, Kazimierza Biskupiego, Poznania, wykładowcy naszego seminarium, dyrektorzy domów 
salezjańskich oraz przedstawiciele władz samorządowych. 

3. Studenci 

W roku sprawozdawczym studia filozoficzne rozpoczęło 16, a teologiczne 27 młodych sale-
zjanów. Pięciu przyjęło diakonat i tyleż samo święcenia prezbiteratu. Pięciu absolwentów Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Lądzie uwieńczyło swoje studia 27 kwietnia 2005 r. obroną prac 
magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymało dy-
plom magistra teologii. Prace te były pisane na seminarium z patrologii pod kierownictwem  
ks. prof. dra hab. Tadeusz Kołosowskiego.  

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, ducho-
wym, intelektualnym oraz duszpasterskim.  

Kilku kleryków z naszej wspólnoty miało okazję pogłębienia znajomości języków obcych. 
Trzech spośród nich wyjechało do Italii, by tam pracować z młodzieżą włoską w domach salezjań-
skich. Dwóch wzięło udział w kursie języka niemieckiego zorganizowanym w Benediktbeuern.  

4. Kadra formatorów i wykładowców 

W służbę formacji intelektualnej młodych salezjanów zaangażowanych było: 
– 9 profesorów doktorów habilitowanych, 
– 1 profesor Akademii Muzycznej, 
– 14 doktorów, 
– 16 z dyplomem licencjackim z teologii lub z magisterium specjalistycznym. 
Opiekunami poszczególnych kursów było pięciu kapłanów. Także pięciu służyło stałą posługą 

w konfesjonale. W minionym roku akademickim wykłady z teologii pastoralnej w naszym Semina-
rium podjął ks. dr Waldemar Pierożek, zastąpił na tym miejscu ks. lic. Antoniego Balcerzaka. 
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Owocem poszukiwań naukowych ks. Dariusza Sztuka była obrona pracy doktorskiej, która 
powstawała w dwóch środowiskach akademickich: w Jerozolimskim Studium Biblicum Franciscanum 
oraz na UKSW w Warszawie. Praca zatytułowana: „Żyć dla Boga według świętego Pawła. Studium 
egzegetyczno-teologiczne formuł dotyczących proegzystencji chrześcijanina”, została napisana pod 
kierunkiem o. prof. Marcello Buscemi OFM oraz ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego i 
obroniona na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. 

Z wielką radością przyjęliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej wybór ks. prof. dra hab. Hen-
ryka Skorowskiego – od lat związanego z naszym seminarium poprzez wykłady z katolickiej nauki 
społecznej – na prorektora UKSW. Wielki to dla nas zaszczyt, że po zeszłorocznym wyborze  
ks. prof dra hab. Stanisława Wilka na rektora KUL-u, nastąpiła druga taka nominacja, która nobili-
tuje zarówno nasze Seminarium, jak i Zgromadzenie Salezjańskie. Ucieszyły nas również dwie 
inne: ks. prof. dra hab. Henryka Stawniaka na prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW 
oraz ks. prof. dra hab. Jarosława Korala na prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecz-
nych UKSW.  

5. Ważniejsze wydarzenia  

15 października, pod hasłem 40 lat Sacrosanctum Concilium odbyło się XX Lądzkie Sympo-
zjum Liturgiczne. Podczas jego trwania wygłoszono 6 referatów i odbyły się dyskusje panelowe. 
Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się między innymi ks. prof. Stefano Rosso z Turynu oraz 
biskup Stefan Cichy – przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episko-
patu Polski. 

Niestrudzonym organizatorem Lądzkich Sympozjów Liturgicznych był ks. prof. Adam Durak 
– prodziekan Wydziału Teologii UKSW, wykładowca liturgiki w naszym seminarium i wielki przy-
jaciel naszej wspólnoty. 24 czerwca 2005 r. Pan odwołał Księdza Adama na niebiańską liturgię. 
Dzisiaj wyrażamy jeszcze raz wdzięczność Księdzu Profesorowi Adamowi w naszej modlitwie 
przed Panem, bo wierzymy, że „życie nasze zmienia się, ale się nie kończy” (prefacja o zmarłych). 

W minionym roku akademickim w naszym Seminarium odbyło się kilka znaczących imprez 
kulturalnych, a klasztor lądzki był w centrum zainteresowania licznie przybywających gości. Należy 
tutaj wspomnieć o Misterium Męki Pańskiej, wystawianym na scenie w krypcie naszego kościoła 
przez salezjańskich kleryków w wielkopostne weekendy. Z inicjatywy ks. dra Janusza Nowińskiego 
przy współpracy z ks. Waldemarem Łachutem zorganizowano prezentacje oraz wystawy grafik  
i obrazów w cyklu Galeria Lenda. Na pierwszej z nich zaprezentowano rysunki i grafiki toruńskie-
go artysty Andrzeja Masianisa. Na drugiej zaś można było oglądać twórcze dokonania Józefa Panfila. 

25 i 26 czerwca odbył się w Lądzie I Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej, zorganizowany przy współudziale naszej wspólnoty. Podczas jego trwania odbyło się wiele 
koncertów, przedstawień oraz wykładów popularno-naukowych. 

Nasza seminaryjna wspólnota włączyła się też czynnie w organizację uroczystości 25-lecia Sa-
lezjańskiej Inspektorii pw. Wojciecha, podczas której połączonymi chórami z całej naszej Inspekto-
rii, w tym również naszym, dyrygował ks. mgr Mariusz Kowalski. 

6. Biblioteka 

Na 1 września 2005 r. księgozbiór naszej biblioteki liczył 112 700 książek. Z 1500 czytelni-
ków zapisanych w bibliotece, czynnie korzystało z jej księgozbioru 437, a wypożyczyli oni 7700 
książek oraz czasopism.  

W minionym roku udało się dopisać do rejestru gromadzonych czasopism między innymi: 
rocznik „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich”, czasopisma: „Quaderni di Spiritu-
alità Salesiana. Nuova Serie” oraz „Il Mondo della Biblia”.  
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Celem formacji do kapłaństwa jest „wewnętrzne poznanie Boga, który w Jezusie Chrystusie 
ukazał nam swoje oblicze” (Benedykt XVI, Przemówienie do seminarzystów, Kolonia 19 VIII 
2005). Czas formacji, to czas przygotowania do pełnienia misji apostoła Chrystusa, który w dobie 
obecnej ma do spełnienia trudne zadanie umocniania w wierze braci i sióstr, ale także odtwarzania 
oblicza Chrystusa w sercach ludzi. Salezjanin-kapłan ma tę misję spełniać wobec młodego człowie-
ka. Pozostaje więc wyrazić nadzieję, że miniony rok akademicki przeżyty we wspólnocie formacyj-
nej Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie przyczynił się do wzrostu i lepszego przygoto-
wania młodych salezjanów do wypełnienia ich misji w świecie współczesnym. 

 
ks. Dariusz Sztuk SDB 
Prorektor ds. studiów 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  
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W ROKU AKADEMICKIM 2004/05 

Rok akademicki 2004/05 był dla naszego seminarium 13 rokiem działalności od przeniesienia 
filozofii z Kutna–Woźniakowa i 9 od przeniesienia studiów teologicznych z Lądu n. Wartą.  

1. Zasady działalności Seminarium i jego zarząd  

Seminarium 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 Teolo-
gicznego Uniwersytetu są alumni kursu V i VI Seminarium. 

Od 2003 r. rektorem seminarium jest ks. dr Tadeusz Jarecki. Seminarium składa się z dwóch 
wspólnot salezjańskich: 

• św. Franciszka Salezego – teologiczna, której dyrektorem jest ks. dr Tadeusz Jarecki; 
• św. Józefa – filozoficzna (postnowicjat), a jej dyrektorem jest ks. mgr Andrzej Wujek. 
Personel wychowawczy wspólnoty teologicznej liczył 9 kapłanów, zaś wspólnoty filozoficznej 

5 współbraci: 4 kapłanów i 1 koadiutor.  

2. Początek roku akademickiego 

Wykłady rozpoczęły się 28 września 2004 r. Wcześniej, tzn. we wrześniu, zgodnie ze statutem 
seminarium, przeprowadzono różnego rodzaju kursy i szkolenia przydatne w przyszłej pracy wy-
chowawczej 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 


