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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.
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Inauguracja nowego roku seminaryjnego 2010/2011 odbyła się w Lądzie 25 września 2010 roku. 
Już tradycyjnie rozpoczęła się ona w kościele parafialnym od sprawowania Eucharystii, po której 
uczestnicy uroczystości zebrali się w Sali Opackiej.

Po przywitaniu gości przez Księdza Rektora i odczytaniu przez Prorektora ds. Studiów spra
wozdania z działalności WSDTS w Lądzie, ks. prof, dr hab. Józef Marceli Dołęga z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Główna pro
blematyka ekofilozofii”, który poświęcił omówieniu różnych koncepcji ekofilozoficznych.

Oficjalną część inauguracj i zamknęła immatrykulacja alumnów I roku studiów, której dokonał 
Ksiądz Inspektor Alfred Leja z Wrocławia, oraz okolicznościowe przemówienia (między innymi 
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego ks. prof. dr. hab. Henry
ka Skorowskiego oraz Starosty Słupeckiego Mariusza Rogi). Odczytano również listy gratulacyjne.

W działalności każdego wyższego seminarium duchownego są wydarzenia o szczególnej ran
dze, do których zaliczają się przede wszystkim -  wieńczące pewien etap formacji seminaryjnej -  
posługi oraz święcenia prezbiteratu i diakonatu. W tym kontekście należy odnotować, że 28 maja 
2011 roku Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, udzielił świę
ceń prezbiteratu czterem diakonom -  absolwentom naszego seminarium: Bartłomiejowi Chmielew
skiemu, Adamowi Kierszce, Krzysztofowi Rudzińskiemu i Michałowi Słodkowskiemu.

Od kilku lat w kalendarz odbywających się w Lądzie imprez kulturalnych systematycznie 
wpisuje się Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Jego szósta edycja odbyła się w dniach od 
12 do 13 czerwca 2010 roku pod hasłem „Misje, kościoły i klasztory”.

Po intensywnych staraniach, dnia 21 czerwca 2011 roku w Warszawie, została podpisana umowa 
między Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr. hab. 
Henrykiem Skorowskim i Księdzem Inspektorem dr. Markiem T. Chmielewskim, dotycząca rozpo
częcia w Lądzie studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocja
lizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza. Na podstawie tej umowy alumni seminarium staną się stu
dentami Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW i będą uzyskiwali dyplom licencjata z pedagogiki 
w wymienionych wyżej specjalnościach.

3. ALUMNI I KADRA DYDAKTYCZNO-FORMACYJNA
W roku akademickim 2010/2011 studia seminaryjne rozpoczęło 11, a kontynuowało je  14 

alumnów. Formacja seminaryjna obejmowała cztery podstawowe wymiary: ludzki, duchowy, inte
lektualny i pastoralny. Specyfika tego ostatniego była wyznaczona charyzmatem salezj ańskim, skon
centrowanym na apostolacie oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Weryfikacj i rozwoju w wymiarze ludzkim, i ntelektual nym, duchowym oraz pastoralnym służyły 
comiesięczne i kwartalne dni skupienia, doroczne rekolekcje, zebrania Rady Domu oraz skrutynia. 
Klerycy przygotowywali się do czekającej ich w przyszłości pracy duszpasterskiej i pedagogicznej, 
angażując się między innymi w działalność Oratorium i spotkania formacyjno-powołaniowe w ra
mach tzw. weekendów z Księdzem Bosko oraz uczestnicząc w wyjazdach powołaniowych w kraju 
i zagranicą. Niektórzy z nich udali się do Niemiec, Włoch, krajów byłego Związku Radzieckiego 
i Szwecji, gdzie w okresie wakacyjnym pogłębiah znajomość języków obcych.

W roku akademickim 2010/2011 zajęcia dydaktyczne prowadziło dwóch wykładowcow-sale- 
zjanów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego: ks. Tadeusz Kołosowski UKSW 
(język łaciński) i ks. Jan Pietrzykowski UKSW (historia Kościoła). Zajęcia dydaktyczne prowadzi
ło także sześciu wykładowców ze stopniem naukowym doktora: ks. Krzysztof Butowski (etyka, 
teoria poznania), ks. Marek T. Chmielewski (salezjańska duchowość młodzieżowa), ks. Wojciech 
Gretka (metafizyka, historia filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej, wstęp do filozo
fii), ks. Jan Niewęgłowski (pedagogika ogólna), ks. Ryszard Sadowski (logika, ogólna metodologia 
nauk, proseminarium) i ks. Dariusz Sztuk UKSW (język grecki), a także jedenaście osób z dyplo
mem magistra: ks. Zbigniew Adamiak (liturgika i ceremonie), ks. Apoloniusz Domański (język
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łaciński), ks. Mariusz Kowalski (muzyka kościelna), Przemysław Kuchowicz (wychowanie fizycz
ne), Zbigniew Łuczak (język angielski), ks. Dariusz Łużyński (język włoski), Eugeniusz Ochowiak 
(język niemiecki), ks. Mariusz Słonimski (pedagogika specjalna, dydaktyka), Halina Scięgaj (fone
tyka) i ks. Jacek Żurawski {urbanitas sacerdotaliś).

4. Biblioteka i czytelnia
W roku sprawozdawczym kierownikiem biblioteki był ks. mgr Marek Babicz. Funkcję tę ob

jął we wrześniu 2010 roku, zastępując dotychczasowego kierownika, ks. Władysława Grochala.
Do komputerowej bazy czytelników było zapisanych 1500 osób. Z tej bczby, książki wypoży

czały 182 osoby. Łącznie odwiedziły one bibbotekę, tzn. dokonały wypożyczenia lub zwrotu ksią
żek, 236 razy. Ogółem czytelnikom wypożyczono 3300 książek. Ze zbiorów bibhoteki korzystało 
na miejscu 41 osób spoza seminarium. Udostępniono im lub wykonano dla nich kserokopie 205 
książek i 34 woluminów czasopism.

1 września 2010 roku księgozbiór liczył 132.750 woluminów, w tym 32.600 dubletów, ksią
żek zabytkowych i książek oczekujących na skatalogowanie. 1 sierpnia 2011 roku liczba książek 
wynosiła 134.300 woluminów.

W omawianym okresie najwięcej książek ofiarowali dla biblioteki seminaryjnej współbracia 
z Łomianek, Kawnic, Konina, Kopca, Inspektoraty Towarzystwa Salezjańskiego w Pile i Wrocła
wiu oraz osoby prywatne, w tym ks. mgr Krzysztof Jakubowski z Warszawy. Należy także dodać, że 
za pośrednictwem bibhoteki był regularnie przekazywany do 43 bibliotek teologicznych, semina
ryjnych i zakonnych salezjański póbocznik Seminare. Dzięki temu biblioteka lądzka -  w ramach 
tzw. wymiany międzybibliotecznej -  otrzymała szereg wartościowych czasopism.

Jednym z zadań, przed którym stanął nowy kierownik biblioteki, było zmniejszenie ilości 
dubletów książek. Ilość dubletów zmniejszono do 30.450 woluminów, przy czym należy odnoto
wać systematyczny napływ do biblioteki nowych książek, które są pozyskiwane z różnych źródeł. 
Zmniejszeniu ilości dubletów służyło przekazanie 950 książek współbraciom. W ramach realizacji 
tego zadania zwrócono się także do 80 -  zrzeszonych w FIDES -  bibbotek teologicznych i semina
ryjnych z propozycją uzupełnienia brakujących czasopism z dubletów znajdujących się w posiada
niu biblioteki lądzkiej. Ogółem instytucjom tym przekazano ponad 2,5 tys. egzemplarzy czasopism. 
Najwięcej czasopism przekazano Wyższemu Metropolitalnemu Seminarium Duchownemu w Białym
stoku, Wyższemu Seminarium Duchownemu w Łowiczu, Wyższemu Seminarium Duchownemu
O.O. Franciszkanów w Krakowie, Wyższemu Seminarium Duchownemu Towarzystwa Salezjań
skiego w Krakowie, Wyższemu Seminarium Duchownemu Hosianum w Olsztynie, Wydziałowi 
Teologicznemu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Papieskiemu Wydziałowi Teo
logicznemu Collegium Bobolanum w Warszawie. Redukcji dubletów (ok. 1000 książek pol
skich i obcojęzycznych) dokonywano także poprzez ich sprzedaż do antykwariatów.

5. Zakończenie
Powyższe przedstawienie wydarzeń składających się na codzienność życia seminaryjno-for- 

macyjnego ukazuje jego złożoność, bogactwo inicjatyw i szeroką paletę propozycji. Ich realizacja 
nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pomocy osób zatrudnionych w sektorach administracyj
nych WSD TS w Lądzie, dlatego należy w podsumowaniu sprawozdania podkreślić, że seminarium 
to także osoby, które tworząjego nieodzowne zaplecze socjalno-gospodarcze. Wymieniając te oso
by z imienia i nazwiska, wyrażamy wdzięczność za pracę dla dobra seminarium. Wśród nich są: 
Renata Ciubak, Patrycja Gabryszak, Jolanta Grzywińska, Iwona Kielichowska, Wiesława Kwiat
kowska, Adam Lech, Arieta Łopacińska, Małgorzata Maciejewska, Bogumiła Olejniczak, Natalia 
Osowicz, Henryk Smuśkiewicz, Barbara Stogińska, dr Katarzyna Styka i Adam Wolniewicz.

ks. Mariusz Chamarczuk SDB 
Prorektor ds. Studiów


