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• Modernizację sieci komputerowej;
• Zabezpieczenie ppoż. i doposażenie sali teatralnej;
• Inwentaryzację i renowację drzew na terenie parku;
• Modemizacj ę instalacj i 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 akade
mickiego 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, formateront 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 owo
ce 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 Teologicz
nym UKSW.

1. INAUGURACJA

Oficjalna inauguracja Roku akademickiego 2007-2008 miała miejsce 29 września. Naszą uroczy
stość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Inspektor Zbigniew Lepko, który przewodniczył Euchary
stii 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: W y zw a n ia  w s p ó ł

c z e s n e g o  p a tr io ty z m u  wygłosił -  dr Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Życzenia owocnej pracy całej wspólnocie seminaryjnej z ramienia władz Uniwersyte
tu Kard. Stefana Wyszyńskiego przekazał ks. prof. Mieczysław Ozorowski dziekan Wydziału Teo
logicznego.

2. Znaczące wydarzenia

19 października, pod hasłem M a r ty r o lo g iu m  R o m a n u m  j a k o  ś w ia d e c tw o  ś w ię to ś c i  K o ś c io ła  odbyło 
się ΧΧΠΙ 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 przybywa
jących 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 kalenda
rium” posłużył jako punkt odniesienia w czterech wymiarach formacji: ludzkim, duchowym, inte
lektualnym 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 zaangażowa
nie w pracy oratorium, organizację półkolonii, ferii zimowych, zaangażowanie w strukturach ZHR, 
Pustyni Miast, SWE, SALOS-u oraz poprzez animowanie Liturgicznej Służby Ołtarza, scholę. Po
zostaje 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 pracowito
ści 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 wykła
dowców świeckich, którzy bardzo ofiarnie, pomimo zatroskania o własne rodziny, zechcieli po
święcić 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 wy
mianę 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, Lubhn, Piła, Bydgoszcz.
Biblioteka jest skarbem naszego domu, troskliwie strzeżonym i pielęgnowanym przez księdza kie
rownika 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


