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 Życie w powołaniu oznacza dla nas wejście w okres, gdzie następuje wzajemne splatanie 
się natchnienia Bożego z zamysłem ludzkim. Podjęcie tego życiowego dialogu, w którym powo-
łanie i pójście za Jego głosem nie są dla nas epizodami, ale doświadczeniem stałego kroczenia za 
Chrystusem (por. Ratio SDB 307). To kroczenie właśnie za Nim, stałe i z pewnością często za-
skakujące stanowi rytm naszego seminaryjnego życia. Spotykanie Boga w sakramentach, liturgii 
 i w drugim człowieku to dla nas wszystkich wezwanie do przemiany naszego życia i ubogacania go 
poprzez to wszystko, co Bóg nam daje.
 Formacja seminaryjna, którą przeżywamy – ludzka, duchowa, intelektualna i duszpasterska 
potrzebuje uporządkowania i czasu. Stąd okres naszego przebywania w seminaryjnych murach, 
w których staramy się tworzyć klimat modlitwy, zaufania i współodpowiedzialności. Pomocą dla 
nas są wszyscy, którzy wspierają nasze dążenia do rozwoju pełni człowieczeństwa, do wzrostu naszej 
świętości. 

1. Wprowadzenie

 Miniony rok przeżyliśmy we wspólnocie seminaryjnej w duchu łączności z całym Zgro-
madzeniem Salezjańskim przygotowującym się do przeżywania dwusetnej rocznicy urodzin na-
szego założyciela – św. Jana Bosko. W pierwszym roku uwagę skupiliśmy na historii jego życia 
i staraliśmy się lepiej zrozumieć, w jaki sposób całe to życie było naznaczone umiłowaniem mło-
dzieży. W centrum drugiego roku – 2013 – znajdowała się pedagogika, chcieliśmy w tym czasie 
przybliżyć się do Księdza Bosko – wychowawcy, pogłębiając i aktualizując w naszym życiu system 
prewencyjny. Konkretną drogę realizacji tych zamierzeń wyznaczał nam opracowany wspólnie na 
początku roku seminaryjnego Program Życia Wspólnoty.

2. Współbracia wspólnoty formacyjnej
 
 W roku akademickim 2012/2013 dyrektorem wspólnoty WSDTS w Krakowie był ks. dr Woj-
ciech Krawczyk. Wraz z nim zarząd seminarium i radę domu tworzyli: ks. dr Dariusz Kozłowski 
(wikariusz dyrektora), ks. dr Robert Bieleń (rektor kaplicy p.w. MB Wspomożenia Wiernych), ks. 
Rafał Burnicki (katecheta), ks. Janusz Kasza (ekonom, administrator) i ks. Stanisław Oskwarek 
(prorektor ds. studiów, spowiednik). Ponadto wspólnotę zakonno-seminaryjną współtworzyli: ks. 
Dariusz Porzucek (kierownik biblioteki, spowiednik), ks. Henryk Badura (spowiednik),  ks. Jan 
Krawiec (emerytowany wykładowca prawa kanonicznego) i ks. Jan Wilkołek (emerytowany nauczy-
ciel języka łacińskiego) oraz 50 alumnów: 12 na trzecim kursie, 8 na czwartym kursie, 16 na piątym 
roku, 14 diakonów na kursie szóstym.

 1 Tekst wygłoszony 01.10.2013 r. w Krakowie , w WSDTS.
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3. Inauguracja
 
 Inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października w gmachu WSDTS w Krakowie. 
Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. inspektor Dariusz 
Bartocha z Krakowa. Po Eucharystii, w auli seminaryjnej, miała miejsce oficjalna część inauguracji 
nowego roku akademickiego, na którą złożyło się powitanie przez Rektora Seminarium przybyłych 
gości, sprawozdanie rektorskie, wygłoszenie uroczystej formuły otwarcia nowego roku oraz wykład 
inauguracyjny przygotowany i wygłoszony przez ks. dr. Józefa Marszałka pt. Potencjalny wkład syste-
mu prewencyjnego Księdza Bosko w pozasalezjańską profilaktykę. Oficjalną część inauguracji zakoń-
czyły wystąpienia zaproszonych gości, a wśród nich księży inspektorów oraz przedstawiciela Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, prof. UPJP II.

4. Współpraca z UPJPII w Krakowie

 Od ponad roku realizujemy bardziej ścisłą współpracę z Wydziałem Teologicznym Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która otwiera możliwości jeszcze ściślejszej konsolidacji 
pomiędzy dwoma uczelniami na wielu płaszczyznach. W roku sprawozdawczym czterech salezja-
nów było etatowymi pracownikami dydaktycznymi i naukowymi Uniwersytetu PJPII:
 ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. UPJPII,
 ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UPJPII,
 ks. dr Sylwester Jędrzejewski,
 ks. dr Roman Mazur.
 Czterech wykładowców Uniwersytetu UPJPII było bezpośrednio zaangażowanych 
w proces formacji w naszym seminarium, poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych:
 ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś,
 o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap,
 ks. dr Jan Klimek,
 ks. dr Witold Ostafiński.
 Nasza wspólnota czynnie włączała się w życie Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II poprzez 
udział w seminariach naukowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez 
wspólnotę uniwersytecką. Rektor WSD TS uczestniczył w Radach Wydziału Teologicznego UPJPII. 
Studenci i wychowawcy seminarium uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach akademickich: 
w dorocznej pielgrzymce studentów do Kalwarii Zebrzydowskiej, w uroczystości inauguracji roku 
akademickiego, Mszy św. za zmarłych pracowników naukowych akademickich uczelni krakowskich.

5. Personel dydaktyczny WSD TS

 W roku sprawozdawczym funkcję Rektora pełnił ks. dr Wojciech Krawczyk, którego 
wspomagał w organizacji zajęć dydaktycznych w pierwszym półroczu ks. Stanisław Oskwarek, 
w drugim ks. dr Dariusz Kozłowski. Obaj pełnili funkcję prorektora ds. studiów. Personel dydak-
tyczny w roku akademickim 2012/2013 tworzyło 34 wykładowców: 22 spośród nich to salezjanie; 
8 wykładowców to osoby duchowne przynależące do diecezji bądź do innych zakonów; pozostałe 
4 osoby to wykładowcy świeccy.
 Wśród wykładowców 11 posiadało status samodzielnych pracowników naukowych, 19 wykła- 
dowców posiadało stopień doktora, pozostali wykładowcy (4) posiadali magisteria specjalistyczne. 
Duży wkład w nauczanie naszych alumnów mają nasi współbracia dojeżdżający z: Warszawy, Lu-
blina, Wrocławia i Poznania. Reprezentują oni katolickie ośrodki naukowe jako pracownicy dydak-
tyczni wyższych uczelni – Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest ich wszystkich 13, wśród nich są wybitni znawcy 
problematyki teologicznej.
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6. Sympozja, kursy, szkolenia

 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie wraz z Salezjań-
skim Centrum Edukacyjnym było współorganizatorem sympozjum, kursów i szkoleń przeznaczo-
nych dla osób świeckich i duchownych. Konferencja naukowo-szkoleniowa dla nauczycieli i wy-
chowawców pt. Wychowywać po chrześcijańsku, 13 kwietnia 2013, zgromadziła wielu nauczycieli 
i katechetów. Również nasi współbracia – kwikweniści trzy razy spotykali się w ciągu roku dla wzbo-
gacenia swoich nauczycielskich kompetencji. Alumni naszego seminarium brali udział w licznych 
sympozjach i sesjach naukowych organizowanych przez różne uczelnie na terenie całego kraju.
 
7. Studia

 Studia przebiegały zgodnie z programem, opartym o Ratio Studiorum pro Polonia, wytycz-
nymi UPJP II oraz założeniami Formacji Salezjanów ks. Bosko przedstawionymi w dokumentach 
Zgromadzenia. Rok akademicki obejmował w sumie 140 dni wykładowych (68 – pierwszy semestr, 
72 – drugi). Liczba ta została powiększona o osiem dni zajęć zorganizowanych w ramach Warszta-
tów Canticum i kursów – medialnego i rekolekcyjnego.

 a) Seminaria naukowe

 W minionym roku akademickim prowadzono 8 seminariów naukowych w zakresie 8 przed-
miotów:
 1. Teologia biblijna – ks. dr Roman Mazur; ks. dr Sylwester Jędrzejewski; ks. dr Ryszard Kem-
piak;
 2. Teologia dogmatyczna – ks. dr hab. prof. UPJPII Wojciech Życiński; ks. dr Dariusz Kozłow-
ski;
 3. Teologia moralna (bioetyka) – ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko; ks. dr hab. prof. UPJPII 
Tadeusz Biesaga;
 4. Katolicka Nauka Społeczna – ks. prof. dr hab. Jarosław Koral; ks. prof. dr hab. Henryk Sko-
rowski;
 5. Katechetyka – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek;
 6. Liturgika – ks. dr Jan Rusiecki;
 7. Prawo kanoniczne – ks. dr hab. prof. UKSW Henryk Stawniak;
 8. Historia Kościoła – ks. dr hab. Jan Pietrzykowski.

 b) Magisteria

 21 lutego 2013 r., w gmachu naszego seminarium, odbył się egzamin ex universa theologia 
i obrona prac magisterskich. Przed komisją egzaminacyjną stanęło 14 naszych współbraci. Wszyscy 
uzyskali dyplom magistra. Komisji przewodniczył ks. dr hab. Krzysztof Gryz, prodziekan Wydziału 
Teologicznego UPJP II w Krakowie.
 W tym miejscu na ręce ks. profesora Wojciecha Zyzaka, który reprezentuje na naszym spo-
tkaniu Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, a który dzisiaj jest między nami, pragnę złożyć serdecz-
ne podziękowania, nie tylko za umożliwienie nam podpisania wspomnianej wcześniej umowy 
o współpracy, ale przede wszystkim za to wielkie dobro płynące z wielowymiarowej współpracy 
z Uniwersytetem.
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8. Święcenia, posługi, śluby wieczyste

 a) Święcenia kapłańskie

 16 i 18 maja był dla salezjańskiej Polski dniem święceń kapłańskich naszych kleryków. Dia-
koni kończący swoją formację w Wyższym Seminarium Duchowym Towarzystwa Salezjańskiego 
w Krakowie przyjęli święcenia kapłańskie w swoich macierzystych Inspektoriach w Chocianowie, 
Lądzie nad Wartą, Sokołowie Podlaskim i Oświęcimiu:
 - Bartosz Kulczyk z inspektorii wrocławskiej, otrzymał święcenia kapłańskie w Chocianowie 
z rąk ks. bpa Marka Mendyka;
 - Sywester Pawlak oraz Jarosław Stasiński, z inspektorii warszawskiej, przyjęli święcenia ka-
płańskie w Sokołowie Podlaskim z rąk ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza;
 - Dawid Błażków, Dariusz Dąbrowski, Dominik Gręda, Mateusz Kopaniecki, Michał Kwiat-
kowski, Krzysztof Tylutki, Paweł Wątor, z inspektorii pilskiej, zostali wyświęceni na kapłanów 
w Lądzie nad Wartą przez ks. bpa Wojciech Polaka;
 - Paweł Centnar, Marek Kogut i Roman Sikoń, z inspektorii krakowskiej, otrzymali święcenia 
kapłańskie w Oświęcimiu z rąk ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego.

 b) Święcenia diakonatu

 Dnia 22 czerwca 16 alumnów WSDTS w Krakowie przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystość 
święceń odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach. 
Święceń udzielił i podczas Mszy św. Słowo Boże wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś z archidiecezji kra-
kowskiej.

 c) Posługi akolitatu i lektoratu

 W dniu 8 grudnia 2012 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, 
9 współbraci ze wspólnoty WSDTS w Krakowie otrzymało posługę akolitatu. Posługi lektoratu, 
udzielił delegat ks. inspektora, ks. Jan Dubas – proboszcz parafii na Dębnikach w dniu 19 marca. 
Lektorat przyjęło 12 współbraci. Dzień ten, jak co roku, połączony był ze spotkaniem z Rodzicami 
naszych współbraci i wyrażeniu im wdzięczności za dar powołania ich synów na drogę życia kon-
sekrowanego i kapłańskiego.

 d) Śluby wieczyste

 Śluby wieczyste są naszym zobowiązaniem wobec Kościoła, Zgromadzenia i współbraci do 
życia wspólnego według rad ewangelicznych, które zostawił nam Chrystus. 16 naszych współbraci 
w ubiegłym roku złożyło swoją profesję wieczystą, stając się salezjanami ks. Bosko w Kościele po-
wszechnym.

9. Biblioteka

 Rok akademicki 2012/2013 był okresem ciągłego rozwoju i dalszego wprowadzania innowa-
cji w sposobie funkcjonowania naszej seminaryjnej biblioteki. Wciąż postępują prace wdrażania 
standaryzacji formatu katalogowania zbiorów. Powszechnie używany wcześniej format MARC  BN 
został zmieniony na ogólnoświatowy standardowy format MARC   21. Została również założona 
nowa baza, w której katalogowanie odbywa się już w nowym formacie MARC 21. Trwają również 
prace nad zmianą programu bibliotecznego. 
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 Zbiory biblioteczne są wciąż opracowywane i gromadzone. W roku akademickim zakupiono 
362 nowe książki i od różnego rodzaju darczyńców lub współbraci pozyskano kilka tysięcy wolumi-
nów. Na bieżąco prowadzi się prenumeratę 98 tytułów czasopism.
 Obecnie w katalogu znajduje się 96  000 tysięcy rekordów, co stanowi wzrost w stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego ok. 6  000 tytułów. Wiele z tych wpisów zostało dokonanych 
do czytelni, która systematycznie powiększa ilość woluminów. W ciągu roku akademickiego doko-
nano 1.070 wypożyczeń.
 Problemem, który ujawnił się w tym roku akademickim, okazała się wysoka wilgotność po-
mieszczeń magazynowych biblioteki. Konieczne było zakupienie urządzeń osuszających pomiesz-
czenia. Obecnie posiadamy 3 takie urządzenia.
 Nieustannie podnoszone są kwalifikacje kadry pracującej w bibliotece, która bierze czynny udział 
w różnego rodzaju szkoleniach. W listopadzie 2012  r. kierownik biblioteki ks. Dariusz Porzucek wziął 
udział w szkoleniu organizowanym przez Bibliotekę Narodową dotyczącym sposobów zabezpieczenia 
i konserwacji zbiorów magazynowych. Był on również uczestnikiem dorocznego zjazdu Federacji Biblio-
tek Kościelnych FIDES. Pani Anna Zadora odbyła w formie stażu w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego 
im. Jana Pawła II w Krakowie ponad miesięczny kurs katalogowania w formacie MARC 21.
 Oprócz tego wciąż są prowadzone prace zmierzające do poprawienia warunków pracy 
w bibliotece. Przed pomieszczeniem wypożyczalni została ustawiona oszklona i oświetlona szafa 
na nowości wydawnicze. Nieustannie jest poprawiana struktura informatyczna. Nabyto na rzecz 
biblioteki dwa programy: Windows 7 i Fine Reader 11 oraz pewną ilość części komputerowych.
 
10. Formacja seminaryjna

 Kształcenie intelektualne to ważny, lecz nie jedyny, wymiar formacji prowadzonej 
w WSD TS, mającej na celu przygotowanie współbraci do życia w charyzmacie salezjańskim jako 
kapłan lub koadiutor. Zgodnie z dokumentami Kościoła i Zgromadzenia, proces ten w naszym se-
minarium obejmuje obok wymiaru intelektualnego również wymiar dojrzałości osobowej, wymiar 
duchowy oraz pastoralny.
 Zasadnicze cele formacji w poszczególnych wymiarach są zawarte w dokumentach Kościoła 
i Zgromadzenia, a ich ukonkretnienie następuje poprzez opracowanie Programu Życia Wspólnoty. 
W minionym roku wyznaczyliśmy sobie następujące cele formacyjne: 

 a)  Wymiar dojrzałości osobowej

 Cele w tym wymiarze dotyczyły przede wszystkim podejmowania większej odpowiedzialno-
ści za dobro wspólne, pielęgnowania braterskiego dialogu oraz dowartościowania spotkań, które ze 
swojej natury służą budowaniu i pogłębianiu relacji braterskich.

 b) Wymiar duchowy
 
 W wymiarze życia duchowego inspirowani przez hasło roku Wzorem księdza Bosko – wycho-
wawcy ofiarujemy młodzieży Ewangelię radości, stosując pedagogię dobroci, staraliśmy się pogłębić 
rozumienie Ewangelii poprzez lectio divina oraz systemu prewencyjnego ukierunkowanego na do-
broć. Troska o życie duchowe znalazła swój wyraz w wierności osobistej modlitwie, trosce o pogłę-
bienie więzi z ks. Bosko, Osobistemu Programowi Życia, głębszemu przeżyciu dni skupienia oraz 
podejmowaniu wspólnotowych inicjatyw dotyczących życia duchowego (działania grup modlitew-
nych, adoracja Najświętszego Sakramentu).
 Szczególnym naszym zaangażowaniem w rozwój życia duchowego były doroczne rekolekcje 
dla poszczególnych kursów rocznikowych przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbitera-
tu oraz przed ślubami wieczystymi. Również Kwartalne i Miesięczne Dni Skupienia weszły na stałe 
w rytm naszego seminarium.
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 Szczególnie ważnym elementem formacji młodych salezjanów jest towarzyszenie powołanio-
we w wymiarze kierownictwa duchowego. Pragnę podziękować naszym spowiednikom, ks. Henry-
kowi Badurze, ks. Stanisławowi Oskwarkowi oraz ks. Dariuszowi Porzuckowi za pełną poświęcenia 
wierność konfesjonałowi i dyspozycyjności w każdym czasie.
 Dziękuję bardzo serdecznie starszym współbraciom – ks. J. Wilkołkowi i ks. J. Krawcowi. Po-
przez swoją obecność wśród nas są oni wyraźnymi świadkami wierności powołaniu salezjańskiemu 
i kapłańskiemu.

  c) Formacja pastoralna

 W Programie zwróciliśmy uwagę na jakość przygotowania pastoralnego. Postanowiliśmy do-
wartościować nabyte przez naszych współbraci umiejętności, angażowanie się w obszary zdobytej 
wiedzy i zainteresowań oraz udział w różnych animacjach we wspólnocie i na zewnątrz. 
 Przygotowanie pastoralne w naszym seminarium realizowano w następujących formach:

 - ćwiczenia i praktyki objęte programem studiów w ramach przedmiotów pastoralnych;
 - praktyki wakacyjne, świąteczne, przeżywane we wspólnotach lokalnych;
 - stałe, bądź okazjonalne zaangażowania pastoralne w ciągu całego roku.

 I. Zaangażowania stałe, które podjęliśmy już wcześniej i nadal realizujemy:

 1. Wystawianie misterium Męki Pańskiej;
 2. Pomoc w organizacji niedziel powołaniowych;
 3. Organizacja Uroczystości św. Jana Bosko z udziałem młodzieży;
 4. Prowadzenie rekolekcji wielkopostnych;
 5. Pomoc w organizacji dni skupienia dla młodzieży;
 6. Pomoc w organizacji Świąt Młodzieży w inspektoriach macierzystych;

 II. Zaangażowania systematyczne:

 1. Zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieżowe przy kaplicy M.B. Wspomożenia Wier-
nych;
 2. Zaangażowanie w pracę Wolontariatu Misyjnego;
 3. Zaangażowanie w Saltromie w prowadzenie Świetlicy „Świat dziecka”;
 4. Zaangażowanie w inspektorialną animację powołaniową;
 5. Pomoc w Oratorium w Pychowicach;
 6. Zaangażowanie w zespole muzycznym LO w Nowej Hucie.
 
11. Ważniejsze wydarzenia

 - W dniu 11 października 2012 rozpoczęliśmy uroczyście Rok Wiary w naszej wspólnocie;
  - 13 października uczestniczyliśmy w VIII Pieszej Pielgrzymce Śladami Karola Wojtyły Ro-
botnika;
 - 20 października obchodziliśmy, razem ze współbraćmi całej inspektorii krakowskiej, Dzień 
Wspólnoty;
 - Dnia 2 grudnia przeżywaliśmy złoty jubileusz kapłaństwa ks. Mieczysława Piłata i ks. Miro-
sława Kokota – obaj jubilaci byli w przeszłości rektorami naszego seminarium;
 - 20 lutego 2013 roku spotkaliśmy się z ks. Generałem – Pascualem Chavezem na wspólnym 
słówku w kościele dębnickim;
 - 17 kwietnia uczestniczyliśmy w IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wyższych  Seminariów Du-
chownych diecezjalnych i zakonnych w Częstochowie;
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 - 11 maja nasi dwaj współbracia – dk. Roman Sikoń i al. Sławomir Drapiewski, którzy za-
prezentowali swoje dwa filmy salezjańskie na katolickim Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie, 
zdobyli III miejsce w kategorii filmów dokumentalnych;
 - 5 czerwca nasza seminaryjna drużyna piłkarska zdobyła pierwsze miejsce – już po raz trzeci 
z kolei – w rozgrywkach Kleryckiej Ligii Piłkarskiej, tym samym puchar  ufundowany przez ks. kard. 
St. Dziwisza przeszedł na własność naszego seminarium.
 Wśród różnych wydarzeń warto wspomnieć nasz wspólny, seminaryjny wypoczynek, który 
realizujemy po czasie wytrwałej nauki. Po licznych wakacyjnych akcjach duszpasterskich i salezjań-
skich wyjechaliśmy przed rozpoczęciem wykładów (we wrześniu) na integrację. Po zakończeniu 
pierwszego semestru nauki, czas zimowego odpoczynku spędziliśmy wśród gór w Szczyrku. Nasze 
regularne życie seminaryjne przeplataliśmy wydarzeniami radosnymi, kulturalnymi i pobożnymi – 
Cecyliadą, Mikołajkami, Wigilią Narodzenia Pańskiego, Kolędą, Dniem Wspólnoty, pożegnaniem 
diakonów i imieninami, które każdy z nas obchodzi we wspólnocie.

12. Zmiany personalne

 Na początku nowego roku akademickiego 2012/2013 nasza wspólnota pomniejszyła się o 10 
współbraci diakonów, przybyło do niej natomiast 13 alumnów na 1 rok studiów teologicznych.
 W lutym, po pierwszym semestrze wykładów, wspólnotę opuścił ks. Stanisław Oskwa-
rek, prorektor do spraw studiów i spowiednik. Został powołany na nowe stanowisko, dyrektora 
i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Szczyrku. W tym samym czasie, po 
rozeznaniu swojego powołania, naszą wspólnotę i Zgromadzenie opuściło dwóch alumnów.
 
13. Zakończenie

 Kończąc, pragnę wszystkim serdecznie podziękować za wspólne, niełatwe często życie pod 
jednym dachem, wśród codziennej słabości i powszedniej łaski Bożej. Tylko z perspektywy minio-
nego roku łatwo zauważyć, ile udało nam się zrealizować naszych zamierzeń i planów, a ile jeszcze 
przed nami.
 Dziękuję tym, którzy bezpośrednio są zaangażowani w działalność naszego seminarium – 
przełożonym, formatorom i wszystkim wykładowcom. Dziękuję najliczniejszej grupie współbraci 
z naszej wspólnoty, naszym najmłodszym, za bogactwo, które wnoszą we wspólnotę poprzez dary 
osobowe i otwarte zaangażowanie, za młodzieńczą odwagę, chęć pomocy i bezkompromisową po-
stawę wobec wszelkich nieprawidłowości naszego wspólnego życia.
 Dziękuję wszystkim tym osobom, które poprzez swoją pracę zapewniają nam tak dobre wa-
runki życia. Na ręce ks. Ekonoma Janusza Kaszy składam podziękowanie całemu personelowi ad-
ministracyjnemu i wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom. W tej grupie są też salezjanie 
współpracownicy gromadzący się przy naszym seminarium. 
 Na zakończenie słowa podziękowania kieruję do tych, którzy dźwigają największy ciężar od-
powiedzialności za formację młodego pokolenia salezjanów. Księżom Inspektorom za troskę i obec-
ność wśród nas oraz księżom ekonomom inspektorialnym: Bóg zapłać!

Ks. Dariusz Kozłowski SDB
Rektor WSD TS Kraków


