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1. W prowadzenie

Minęły już trzy lata od połączenia salezjańskich seminariów w Polsce. Miniony rok akade
micki wzmacnia w nas przekonanie, że podjęte przed trzema laty decyzje przynoszą dobre owoce 
i warto było podjąć wysiłek pokonywania trudności związanych z poszukiwaniem wspólnej drogi, 
która prowadzi do wzmocnienia i pogłębienia salezjańskiej formacji.

Łosiówka coraz bardziej pozwala odkrywać salezjański charyzmat w różnych formach jego 
realizacji w naszej Ojczyźnie. Doświadczenia salezjańskiego życia współbraci jednej inspektom 
stają się ubogaceniem i inspiracją dla innych. Cieszy fakt, że wspólne życie na Łosiówce przynosi 
owoce w postaci podtrzymywania relacji przyjaźni i współpracy pomiędzy współbraćmi, którzy już 
jako kapłani pracują w różnych inspektoriach.

Miniony rok przeżyliśmy w naszej seminaryjnej wspólnocie inspirowani poprzez wydarzenia 
w Kościele i w Zgromadzeniu Salezjańskim. Hasło roku duszpasterskiego „W komunii z Bogiem” 
zachęcało nas do podejmowania wysiłku zmierzającego do głębszego doświadczenia Boga i rozu
mienia własnego powołania. Wierni wskazaniom zawartym w Wiązance Księdza Generała Pasqu- 
ala Chaveza czyniliśmy wysiłki, by lepiej widzieć Boga, ludzi i siebie w perspektywie naszego 
powołania. Konkretną drogę realizacji tych zamierzeń wyznaczał nam opracowany wspólnie Pro
gram Życia Wspólnoty. Jestem przekonany, że miniony rok akademicki dostarczył zarówno całej 
wspólnocie seminaryjnej, jak i poszczególnym współbraciom wielu powodów do satysfakcji.

2. Inauguracja nowego roku akademickiego

Rozpoczęcie Roku Akademickiego 20010/11 poprzedził kilkudniowy pobyt całej wspólnoty 
w Zakopanem, gdzie w tatrzańskiej scenerii wchodziliśmy w rytm życia wspólnotowego i pogłębia
liśmy nasze relacje braterskie, szczególnie z nowo przybyłymi do wspólnoty współbraćmi.

Inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października w gmachu WSDTS w Krakowie. 
Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Radca Generalny Regionu Europa Pół
noc, ks. dr Marek Chrzan, który wygłosił homilię na temat powołania salezjańskiego. Po Euchary
stii w auli seminaryjnej miała miejsce oficjalna część inauguracji nowego roku akademickiego, na 
którą złożyło się powitanie przez Rektora Seminarium przybyłych gości, sprawozdanie rektorskie 
oraz wykład inauguracyjny przygotowany i wygłoszony przez panią prof. Krystynę Czubę pt. Ko
munikacja w mass mediach. Oficjalną część inauguracji zakończyły krótkie wystąpienia zaproszo
nych gości. Uroczystość inauguracji zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Uniwersytetu Pa
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr hab. Wojciech Zyzak.
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3. Alumni i kadra dydaktyczno-formacyjna

W minionym roku akademickim do wspólnoty seminaryjnej pw. Niepokalanego Poczęcia na
leżało jedenastu kapłanów, sześciu diakonów oraz czterdziestu pięciu alumnów: 11 na kursie V, 
16 na kursie IV i 18 na kursie III.

Funkcję Rektora WSDTS pełnił ks. dr Wojciech Krawczyk, którego wspomagał w organizacji 
zajęć dydaktycznych ks. dr Sylwester Jędrzejewski, pełniący funkcję prorektora ds. studiów.

Personel dydaktyczny w roku akademickim 2010/201 tworzyło 41 wykładowców: 32 spośród 
nich to salezjanie; 4 wykładowców to osoby duchowne przynależące do diecezji bądź do innych 
zakonów; pozostałe 5 osób to wykładowcy świeccy. Wśród wykładowców 11 posiadało status sa
modzielnych pracowników naukowych, 24 wykładowców posiadało stopień doktora, pozostali wy
kładowcy (7) posiadali magisteria specjalistyczne.

4. Sympozja, kursy i szkolenia

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie wraz z Salezjań
skim Centrum Edukacyjnym było organizatorem kilku sympozjów, kursów i szkoleń przeznaczo
nych dla osób duchownych i świeckich.

Konferencje naukowo-szkoleniowe:
Dla nauczycieli i wychowawców:
23 października 2010 r. -  pt. System wychowawczy Księdza Bosko w realiach współczesnych.
Dla katechetów:
26 marca 2011 r. -  pt. Katecheta w szkole.
Dla kapłanów tzw. Kwinkwenium:
22 -  23 października 2010 r. -  Metody aktywizujące w katechezie·,
1 6 -1 7  grudnia 2010 r. -  Adhortacja apostolska Verbum Domini·,
25 -  26 marca 2011 r. -  Warsztaty kaznodziejskie.

Konwersatoria:
W roku akademickim 2010/2011 zostały przeprowadzone zajęcia w ramach tzw. konwersato

riów w dwóch sesjach: od 24 do 27 września 2010 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2011 r. Konwersatoria 
obejmowały następujące zagadnienia:

Rok III: Warsztaty psychologiczne: Autoformacja·,
Rok IV/V/VI: Warsztaty pastoralne: Przygotowanie materiałów do prowadzenia rekolekcji 

szkolnych.

5. Studia

Studia przebiegały zgodnie z programem opartym o Ratio Studiorum pro Polonia, wytycz
nymi UPJPII oraz założeniami Formacji Salezjanów ks. Bosko przedstawionymi w dokumentach 
Zgromadzenia.

Rok akademicki obejmował w sumie 139 dni wykładowych (67 -  pierwszy semestr, 72 -  
drugi semestr). Liczba ta została powiększona o sześć dni zajęć zorganizowanych w ramach kon
wersatoriów i warsztatów dla wszystkich kursów.

W minionym roku akademickim w naszym seminarium prowadzono dziewięć seminariów 
naukowych.

23 lutego 2011 r. w gmachu naszego seminarium odbyła się obrona prac magisterskich. Przed 
komisją egzaminacyjną stanęło dziewięciu współbraci. Wszyscy uzyskali tytuł magistra.
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Święcenia i posługi
W roku sprawozdawczym święcenia kapłańskie przyjęło 6 diakonów. Dnia 21 maja 2011 r. 

w Sanktuarium MBWW w Oświęcimiu ks. bp Józef Kupny udzielił święceń kapłańskich diakonom 
Marcinowi Snieżyńskiemu oraz Andrzejowi Urbańczykowi. Grono nowo wyświęconych prezbite
rów powiększyli współbracia spoza naszej wspólnoty, dk. Łukasz Nawrat z Rzymu oraz dk. Mate
usz Rochowiak z Kielc.

29 maja 2011 r. w Lądzie nad Wartą z rąk Prymasa Polski, ks. abpa Józefa Kowalczyka, świę
cenia kapłańskie przyjęło pozostałych 4 diakonów naszej wspólnoty, którzy przynależą do Inspek- 
torii Pilskiej : dk. Bartłomiej Chmielewski, dk. Adam Kierszka, dk. Michał Słodkowski i dk. Krzysztof 
Rudziński.

Dnia 25 czerwca 2010 r. w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie ks. bp 
Kazimierz Gurda udzielił święceń diakonatu 11 współbraciom, spośród których 10 należy do naszej 
seminaryjnej wspólnoty.

Posługę akolitatu w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, tj. 8 grudnia 2010 r., przyjęło 
13 alumnów, a posługę lektoratu, 9 kwietnia 2011 r., przyjęło 15 współbraci.

6. Biblioteka

W minionym roku akademickim odpowiedzialność za bibliotekę przejął ks. Wojciech Kraw
czyk wspierany przez ks. Sylwestra Jędrzejewskiego i stały personel biblioteki. Systematycznie 
prowadzono prace nad porządkowaniem księgozbioru i powiększaniem zasobów katalogu elektro
nicznego. W bibhotece zatrudnione były trzy wykwaUfikowane osoby oraz zaangażowanych było 
4 współbraci w ramach tzw. zajęć stałych.

Katalog elektroniczny obejmuje obecnie około 89 000 opisów. W roku sprawozdawczym licz
ba rekordów wzrosła o ponad 7 tysięcy. W katalogu elektronicznym nie zostało ujętych około 80 000 
pozycji książkowych.

W roku sprawozdawczym zakupiono 133 tytuły książkowe oraz prowadzono prenumeratę 
119 tytułów czasopism. Wszystkie prenumerowane czasopisma z ostatnich pięciu roczników są 
udostępnione w czytelni.

Oprócz systematycznych zakupów książek i czasopism, istotnym sposobem rozwoju naszej 
biblioteki są darowizny. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom 
naszej biblioteki. Słowa wdzięczności kieruję do współbraci i przełożonych wspólnoty z Lądu, 
którzy ofiarowali naszej bibhotece cenny dar w postaci książek i czasopism teologicznych.

Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do osób zatrudnionych w bibliotece. To dzięki ich 
kompetentnej i pełnej oddania pracy biblioteka nasza w bieżącym roku mogła funkcjonować i się 
rozwijać.

7. Formacja seminaryjna

Kształcenie predyspozycji intelektualnych to ważny, lecz nie jedyny, wymiar formacji prowa
dzonej w WSDTS, mającej na celu przygotowanie współbraci do życia w charyzmacie salezjań
skim jako kapłan lub koadiutor. Zgodnie z dokumentami Kościoła i Zgromadzenia, proces ten obej
muje, obok wymiaru intelektualnego, również wymiar dojrzałości osobowej, wymiar duchowy oraz 
wymiar pastoralny.

Zasadnicze cele formacji w poszczególnych wymiarach są zawarte w dokumentach Zgroma
dzenia, a ich uszczegółowienie następuje poprzez opracowanie Programu Życia Wspólnoty. W mi
nionym roku wyznaczyliśmy następujące cele formacyjne:
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Wymiar dojrzałości osobowej

Wyznaczone w Programie Życia Wspólnoty cele w tym wymiarze dotyczyły przede wszyst
kim kształtowania i doskonalenia umiejętności życia wspólnotowego. Staraliśmy się kształtować 
postawę dialogu, szczególnie w sytuacjach problemowych, podnosić jakość i skuteczność komuni
kacji we wspólnocie. Dowartościowaliśmy spotkania wspólnotowe, które ze swojej natury służą 
budowaniu i pogłębianiu relacji braterskich.

Wymiar duchowy

W wymiarze życia duchowego, inspirowani przez Kapitułę Generalną 26, staraliśmy się po
głębić rozumienie charyzmatu salezjańskiego. Działania te dotyczyły poszerzenia wiedzy na temat 
życia Księdza Bosko, świętych i błogosławionych Rodziny Salezjańskiej oraz zapoznawania się 
z bieżącymi dokumentami Zgromadzenia Salezjańskiego.

Troska o życie duchowe znalazła swój wyraz w wierności osobistej modlitwie, starannym 
przygotowaniu liturgii, głębokim przeżyciu dni skupienia oraz podejmowaniu wspólnotowych ini
cjatyw dotyczących życia duchowego.

Formacja pastoralna

W programie Życia Wspólnoty zwróciliśmy uwagę na jakość przygotowania pastoralnego. 
Wyznaczone cele dotyczyły rewizji programu formacji pastoralnej, większego zaangażowania oso
bistego podczas przygotowania do przyjęcia posług i święceń oraz troski o jakość opracowania 
i prowadzenia podejmowanych przez nas inicjatyw duszpasterskich.

Przygotowanie pastoralne w naszym seminarium realizowano w następujących formach:
-  ćwiczenia i praktyki objęte programem studiów w ramach przedmiotów pastoralnych;
-  praktyki wakacyjne przeżywane we wspólnotach lokalnych;
-  stałe bądź okazjonalne zaangażowania pastoralne w ciągu roku:

• przygotowanie i przeprowadzenie misterium Męki Pańskiej;
• pomoc w organizacji Dni Młodzieży w inspektoriach macierzystych;
• organizacja Uroczystości św. Jana Bosko z udziałem młodzieży;
• pomoc w organizacji niedziel powołaniowych;
• przygotowanie i prowadzenie rekolekcji wielkopostnych;
• pomoc w organizacji dni skupienia dla młodzieży.
Szczególnie ważnym elementem formacji młodych salezjanów jest towarzyszenie powołaniowe 

w wymiarze kierownictwa duchowego. Serdecznie dziękuję naszym spowiednikom, ks. Henrykowi Ba
durze i ks. Stanisławowi Oskwarkowi, za pełną poświęcenia wierność konfesjonałowi i dyspozycyjność.

8 . Ważniejsze w y d a r z e n i a

29 września 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego UPJPII przyjęła aneks do umowy afilia- 
cyjnej naszego Seminarium. Na mocy tego aneksu rozpoczyna się nowy rozdział współpracy w struk
turach Papieskiej Uczelni, a nasi współbracia już od pierwszego roku studiów teologicznych będą 
studentami Uniwersytetu. Żywimy nadzieję, że współpraca ta przyczyni się do podwyższenia po
ziomu kształcenia w naszym Seminarium. Żywimy wielką wdzięczność wobec społeczności Uni
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II nie tylko za umożliwienie nam podpisania wsponmianego 
aneksu, ale za to dobro, które jest owocem wielowymiarowej współpracy z Uniwersytetem.

Drugim wydarzeniem minionego roku, które wpisuje się w historię tego miejsca, była obecność 
Księdza Generała i jego Rady oraz zarządów salezjańskich inspektorii z centralnej części Europy 
podczas Wizyty d ’Insieme. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim współbraciom, tym star
szym i tym młodszym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i obsługę tego wydarzenia, za 
ich oddanie i niestrudzoną pracę. Ich postawa była wyraźnym świadectwem solidności i poświęcenia.
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9. Zmiany personalne
W bieżącym roku akademickim wspólnotę seminaryjną opuścił ks. dr Sylwester Jędrzejewski, 

długoletni wykładowca Pisma Świętego i kierownik studiów. Pragnę ks. Sylwestrowi podziękować 
za wszelkie dobro, które było owocem jego pracy. Zapewne będziemy odczuwać brak jego kompe
tencji, ale pocieszający jest fakt, że ks. Sylwester nie opuścił Krakowa i liczymy na jego życzliwość 
i pomoc. Jego funkcję objął ks. Stanisław Oskwarek, dobrze znany w naszej wspólnocie, jako spo
wiednik i kierownik duchowy.

Naszą wspólnotę opuścił ks. Paweł Barylak, który przez trzy lata był katechetą. Bardzo ser
decznie dziękuję ks. Pawłowi za jego obecność ponad podziałami i ogromny wkład, jaki wniósł do 
naszej wspólnoty. Jego funkcję przejął przybyły z Inspektorii Pilskiej ks. Rafał Bumicki. Serdecz
nie go witamy i życzymy mu satysfakcji z pełnienia nowych odpowiedzialności.

W osobie ks. Stanisława Mierzwy znajdowaliśmy przez wiele lat przykład systematycznej 
i kompetentnej pracy duszpasterskiej. W tym roku ks. Stanisław objął funkcję dyrektora i probosz
cza w Przemyślu i opuścił naszą wspólnotę. Jego obowiązki przejął ks. Robert Bieleń. Księdzu 
Stanisławowi dziękujemy za jego świadectwo i kompetentne rady w wymiarze formacji nie tylko 
duszpasterskiej, a ks. Robertowi życzymy owocnej pracy duszpasterskiej.

Dużą nadzieję łączymy z przybyciem do naszej wspólnoty ks. Dariusza Porzucka, który już od 
roku przygotowuje się do przyjęcia odpowiedzialności za naszą bibliotekę. Jestem przekonany, że 
owoce jego obecności wśród nas będziemy zbierać nie tylko w przestrzeni funkcjonowania biblio
teki, ale również w innych wymiarach naszego wspólnotowego życia.

10. BAZA MATERIALNA
Administrację bazy materialnej, przy ścisłej współpracy z ks. ekonomem inspektorialnym, 

prowadził ks. Janusz Kasza.
Do najważniejszych inwestycji minionego roku należy zaliczyć:

-  remont i konserwację poszycia dachowego na dwóch skrzydłach gmachu naszego seminarium;
-  remont pomieszczeń mieszkalnych współbraci;
-  remonty, przeglądy i naprawy związane z uszkodzeniami obiektów i sprzętu po dwóch tego

rocznych powodziach.

11. Zakończenie
Przygotowanie sprawozdania, również jego wysłuchanie, kosztuje niemało wysiłku, ale po

zwala znane nam fakty zobaczyć w szerszej, bardziej całościowej perspektywie i zauważyć, że małe 
dobro dnia codziennego układa się w piękną mozaikę i przybiera całkiem inne rozmiary.

Dziękujemy Bogu za Jego Błogosławieństwo i ludziom, dzięki którym doświadczaliśmy do
bra w różnych kontekstach naszego życia. Najpierw dziękuję tym, którzy bezpośrednio są zaanga
żowani w działalność naszego Seminarium -  przełożonym, formatorom i wszystkim wykładow
com. Dziękuję najliczniejszej grupie współbraci z naszej wspólnoty, naszym alumnom, za dobro, 
które wnoszą w naszą wspólnotę poprzez dary osobowe, zaangażowanie i pracę. Tak jak młodzież 
jest przyszłością świata, tak oni są przyszłością Zgromadzenia. Dziękuję za ich otwartość, goto
wość do przemiany i postawę twórczości, by zmieniać na lepsze tę rzeczywistość, w której żyjemy 
według planu Ewangelii za przykładem ks. Bosko.

Dziękuję wszystkim tym osobom, które poprzez swoją pracę zapewniają nam dobre warunki 
życia. Na ręce ks. ekonoma, Janusza Kaszy, składam podziękowanie całemu personelowi admini
stracyjnemu i wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom.

Na zakończenie słowa podziękowania kieruję do tych, którzy w piramidzie formacji stojąu jej 
podstawy i dźwigającałyjej ciężar. Mam tu na myśli naszych przełożonych wyższych: Księdza Radcę
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Marka Chrzana i naszych Księży Inspektorów oraz ich najbliższych współpracowników w osobach 
Wikariuszy i Ekonomów. Za ich obecność w procesie formacji i kształcenia z serca dziękuję.

Długi jest łańcuch ludzi, którym winniśmy naszą wdzięczność, nie sposób jest ich imiennie 
wymienić. Wszystkich naszych darczyńców chcemy obdarować z serca płynącym słowem dziękuję. 

Bóg niech będzie uwielbiony!
Ks. Wojciech Krawczyk SDB 

Rektor WSD TS, Kraków

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LĄDZIE NAD WARTĄ 
W ROKU SEMINARYJNYM 2010/2011

W prowadzenie

Kościołowi, twórcy pierwszych uniwersytetów i mecenasowi sztuki, zawsze leżała na sercu 
troska o jak najlepsze -  duchowe i intelektualne -  przygotowanie przyszłych duszpasterzy. Kwestia 
ta staje się pilna zwłaszcza dzisiaj, w epoce relatywizacji prawdy, w której wierni oczekują od 
kapłana świadectwa życia opartego na Bogu i Ewangelii oraz gruntownej wiedzy.

Z myślą o tym, istniejące od lipca 1952 roku, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, stara się jak najlepiej realizować ten ideał, formując ducha oraz 
kształcąc przyszłych duszpasterzy dzieci i młodzieży. Od początku jej istnienia, mieszczącą się 
w pocysterskim zespole klasztornym, lądzką Alma Mater, ukończyło ponad sześciuset kapłanów.

1. PERSONALIA
W roku akademickim 2010/2011 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzy

stwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą był ks. dr Ryszard Sadowski. Wraz z nim zarząd semina
rium i Radę Domu tworzyli: ks. dr Krzysztof Butowski, ks. dr Wojciech Gretka, ks. mgr Mariusz 
Kowalski, ks. mgr hc. Dariusz Łużyński, ks. mgr Wojciech Lech, ks. mgr Piotr Przyborski i ks. mgr 
Mariusz Słomiński.

Oprócz tych osób wspólnotę zakonno-seminaryjną współtworzyli: ks. mgr Marek Babicz (dłu
goletni członek Rady Domu, wychowawca alumnów, a od września 2010 r. kierownik biblioteki), 
ks. mgr Czesław Banach, ks. mgr lic. Apoloniusz Domański (lektor języka łacińskiego), ks. Włady
sław Grochal (organizator i długoletni kierownik biblioteki), ks. Stanisław Jezierski (spowiednik), 
ks. mgr Władysław Kołyszko (pracownik Ośrodka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie, spowiednik 
alumnów i sióstr zakonnych oraz konferencjonista), ks. dr Zenon Klawikowski (kierownik Ośrodka 
Duchowości Salezjańskiej w Lądzie), ks. mgr Józef Koszewnik, ks. mgr Bolesław Leciej (spowied
nik), ks. Tadeusz Piaskowski (proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kowale
wie i spowiednik), ks. mgr Wiesław Psionka (pedagog z salezjańskiej placówki opiekuńczo-wycho
wawczej „Dom Młodzieży” w Poznaniu), ks. Władysław Zimnowodzki i ks. mgr Jacek Żurawski 
(współpracownik ekonoma seminaryjnego na odcinku estetyczno-porządkowym).

2. W ażniejsze wydarzenia
Jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu seminarium miało miejsce 16 września 2010 roku. 

W tym dniu oficjalnie pożegnano dotychczasowego rektora, ks. dra Zenona Klawikowskiego, któ
rego na tym urzędzie zastąpił ks. dr Ryszard Sadowski. Pożegnanie ustępującego, a zarazem złoże
nie wyznania wiary przez nowego rektora, odbyło się podczas koncelebrowanej Eucharystii pod 
przewodnictwem Księdza Inspektora, dra Marka T. Chmielewskiego.


