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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM 
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W ROKU SEMINARYJNYM 2013/2014 
(SPRAWOZDANIE WYGŁOSZONE W KRAKOWIE 01.10.2014)

Jezus powołał osobiście swoich apostołów, aby z nim przebywali a następnie posłał ich do głoszenia 
Ewangelii. Przygotowywał ich z cierpliwą miłością, dał im Ducha Świętego, który ich doprowadzał do 
pełni prawdy. Chrystus wzywa również nas, abyśmy w Kościele żyli programem naszego Założyciela – św. 
Jana Bosko – apostoła młodzieży.

Powołanie, jest darem Boga, zakorzenionym w sakramencie chrztu. Dla nas jest również wezwa-
niem do stania się, tak jak ks. Bosko, uczniami Chrystusa, którzy tworzą wspólnotę. Na to wezwanie 
odpowiadamy zobowiązaniem do odpowiedniej i ciągłej formacji, do której Bóg udziela nam codziennie 
swej łaski. W wiernej odpowiedzi na powołanie każdy z nas znajduje drogę pełnej realizacji w Chrystusie.

Formacja seminaryjna, którą przeżywamy w naszej wspólnocie podkreśla cztery główne wymiary 
naszego człowieczeństwa – ludzki, duchowy, intelektualny i pasterski. Nasze upodabnianie się do Chrystusa 
wymaga od nas również uporządkowania i czasu. Stąd okres naszego przebywania w tym miejscu, w którym 
staramy się tworzyć klimat modlitwy, nauki, zaufania i współodpowiedzialności. Pomocą dla nas są wszyscy, 
którzy wspierają nasze dążenia do rozwoju pełni człowieczeństwa, do wzrostu naszej świętości. 

1. Wprowadzenie

Minione trzy lata przeżyliśmy we wspólnocie seminaryjnej w duchu łączności z całym Zgro-
madzeniem Salezjańskim przygotowującym się do przeżywania dwusetnej rocznicy urodzin naszego 
założyciela św. Jana Bosko. Poprzez historię jego życia, pedagogię, którą nam zaproponował, ten 
ostatni rok przeżyliśmy, pogłębiając duchowość ks. Bosko. Obecny rok Jubileuszowy pragniemy 
przeżywać w duchu wdzięczności za osobę ks. Bosko jak również wcielania w życie tego wszystkiego 
co zaproponowała nam ostatnia Kapituła Generalna.

15 września bieżącego roku gościliśmy w naszej wspólnocie nowo wybranego ks. Generała 
Angela Fernandeza Artime – X następcę ks. Bosko. W czasie wspólnego spotkania ks. Generał zosta-
wił naszej wspólnocie kilka myśli z Kapituły Generalnej. Wśród nich jest jedna, która wprost dotyka 
naszej formacji. Ks. Generał mówił: 

„Ostatnią rzeczą, którą pragnę powiedzieć jest to, że wyzwaniem dla naszego zgromadzenia 
jest tworzenie procesu formacyjnego dla salezjanów w taki sposób, aby współbracia formowali swoje 
serce według charyzmatu salezjańskiego na wzór serca Jezusa Dobrego Pasterza. Ktoś mógłby po-
wiedzieć, że w czasach obecnych ważna jest liczba salezjanów. Otóż nie liczba jest istotna. Ważne jest 
szczęście poszczególnych salezjanów, gdyż to jest świadectwo tego, iż powołanie salezjańskie daje 
szczęście tym, którzy je realizują. I to jest najważniejsze. Moim ogromnym pragnieniem jest to, aby-
ście byli salezjanami szczęśliwymi. Pragnę, byście poprzez ks. Bosko potrafili odkrywać głębię Jezusa 
Chrystusa, który potrafi uczynić Was szczęśliwymi”.

2. Współbracia wspólnoty formacyjnej 

W roku akademickim 2013/2014 dyrektorem wspólnoty seminaryjnej WSDTS w Krakowie 
był ks. dr Dariusz Kozłowski. Wraz z nim zarząd seminarium i radę domu tworzyli: ks. Andrzej 
Rolnik, który od sierpnia 2013 roku przejął obowiązki wikariusza dyrektora i kierownika studiów, ks. 
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dr Robert Bieleń (rektor kaplicy p.w. MB Wspomożenia Wiernych), ks. Rafał Burnicki (katecheta), 
ks. Janusz Kasza (ekonom, administrator). Ponadto wspólnotę zakonno-seminaryjną współtworzyli: 
ks. Dariusz Porzucek (kierownik biblioteki, spowiednik), ks. Henryk Badura (spowiednik), ks. Jan 
Krawiec, ks. Jan Wilkołek oraz 44 współbraci studentów: 8 na trzecim kursie, 12 na czwartym, 7 na 
piątym roku i 17 diakonów na kursie szóstym.

W sierpniu 2013 roku do naszej wspólnoty przybyli nowi współbracia – ks. prof. dr hab. Tade-
usz Biesaga, ks. dr Józef Marszałek, ko. Ludwik Jarosz oraz na ostatni rok studiów dk. Marcin Wosiek. 
Pod koniec roku akademickiego, po rozeznaniu swojego powołania, naszą wspólnotę i Zgromadze-
nie opuściło dwóch alumnów.

3. Inauguracja

Inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października w gmachu WSDTS w Krakowie. 
Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. inspektor dr Andrzej Wujek z Warsza-
wy, homilię wygłosił ks. dr Przemysław Solarski (wikariusz ks. inspektora). Po Eucharystii w auli 
seminaryjnej miała miejsce oficjalna część inauguracji na którą złożyło się uroczyste odśpiewanie 
Gaude Mater Polonia, powitanie przez Rektora przybyłych gości, sprawozdanie rektorskie, wygłosze-
nie uroczystej formuły otwarcia nowego roku. Wykład inauguracyjny pt. Teatr w służbie ewangeli-
zacji. Teoretyczne refleksje praktyka przygotował i wygłosił ks. dr Mariusz Lach (polonista, teatrolog, 
reżyser teatralny). Oficjalną część inauguracji zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, a wśród 
nich księży inspektorów oraz przedstawiciela Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. 
dr. hab. Wojciecha Zyzaka, prof. UPJP II.

4. Współpraca z UPJPII w Krakowie

Od ponad dwóch lat realizujemy bardziej ścisłą współpracę z Wydziałem Teologicznym Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która otwiera możliwości jeszcze ściślejszej konso-
lidacji pomiędzy dwoma uczelniami na wielu płaszczyznach.

W roku sprawozdawczym czterech salezjanów 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.
Pięciu wykładowców Uniwersytetu PJPII było bezpośrednio zaangażowanych w proces forma-

cji 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,
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ.
Nasza wspólnota czynnie włączała się w życie Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II poprzez 

udział w seminariach naukowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Wspól-
notę Uniwersytecką. W minionym roku nasi dwaj współbracia, byli absolwenci WSDTS, uzyskali na 
uczelni UPJP II tytuł doktora teologii dogmatycznej – ks. Marcin Kaznowski i doktora habilitowanego 
– ks. Sylwester Jędrzejewski. Wśród innych naszych seminaryjnych wykładowców tytuł doktora teologii 
biblijnej uzyskała pani Maria Miduch.

Rektor WSDTS uczestniczył w Radach Wydziału Teologicznego UPJP II. Studenci i wychowawcy 
seminarium uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach akademickich: w dorocznej pielgrzymce studen-
tów do Kalwarii Zebrzydowskiej, w uroczystej inauguracji roku akademickiego, Mszy św. za zmarłych 
pracowników naukowych uczelni krakowskich. Naszych dwóch współbraci z piątego roku studiów otrzy-
mało stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i szeroką działalność studencką.
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5. Personel dydaktyczny WSDTS

W roku sprawozdawczym funkcję Rektora pełnił ks. dr Dariusz Kozłowski, którego wspoma-
gał w organizacji zajęć dydaktycznych ks. Andrzej Rolnik – prorektor ds. studiów. Personel dydak-
tyczny w roku akademickim 2013/2014 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 pracow-
ników naukowych, 19 wykładowców posiadało stopień doktora, pozostali wykładowcy (4) posiadali 
magisteria specjalistyczne.

Duży wkład w nauczanie naszych alumnów mają nasi współbracia dojeżdżający z zewnątrz: 
z Warszawy, z Lublina, z Wrocławia. Reprezentują oni katolickie ośrodki naukowe jako pracownicy 
dydaktyczni wyższych uczelni – Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest ich wszystkich 13, wśród nich są wybitni 
znawcy problematyki teologicznej.

Po raz pierwszy, 23 czerwca 2014 roku, pod koniec roku seminaryjnego zostało zorganizowane 
spotkanie wykładowców naszego seminarium, aby wymienić doświadczenia związane z wykładami. 
Wśród zaproszonych wykładowców było siedmiu profesorów podejmujących zajęcia w naszym se-
minarium. Stale szukamy najlepszego sposobu dotarcia z wiedzą i nauką do każdego naszego współ-
brata. Jak zorganizować studia, kogo zaprosić na wykłady, aby poziom kształcenia stale się rozwijał? 
Te i inne pytania przyświecały naszemu spotkaniu.

6. Sympozja, kursy i szkolenia

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie wraz z Salezjańskim 
Centrum Edukacyjnym było współorganizatorem sympozjum, kursów i szkoleń przeznaczonych dla 
osób świeckich i duchownych. Kolejne spotkanie na temat wychowania pt. Dialogi o wychowaniu 
zgromadziło w kwietniu wielu nauczycieli i katechetów. 

W ramach konferencji ks. Dyrektora zaprosiliśmy na Spotkania wtorkowe kilka interesują-
cych osób. Wśród zaproszonych gości byli: ko. Karol Domagała, psycholog i wychowawca z Ośrodka 
Wychowawczego z Różanegostoku, p. Katarzyna Woźniak – odpowiedzialna za Salezjanów Współ-
pracowników na Dębnikach, ks. Adam Świta redaktor miesięcznika „Don Bosko”, s. Leokadia Woj-
ciechowska – dyrektorka Gimnazjum z Nowej Huty i s. Gaudia z Łagiewnik, która przybliżyła nam 
tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

Alumni naszego Seminarium brali udział w kilku sympozjach i sesjach naukowych organizo-
wanych przez różne uczelnie na terenie całego kraju. Warto wyróżnić sympozjum biblijne na KUL-u, 
liturgiczne w Lądzie nad Wartą, sympozjum dotyczące życia konsekrowanego odbywające się w Kra-
kowie oraz inne organizowane na UPJPII.

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 150 dni wykładowych (77 – pierwszy semestr, 
73 – drugi). Liczba ta została powiększona o sześć dni zajęć zorganizowanych w ramach Warsz-
tatów Canticum prowadzonych przez pana Andrzeja Korzeniowskiego. Pod koniec listopada nasi 
współbracia uczestniczyli w Warsztatach posługi wstawienniczej i charyzmatycznej prowadzonych 
przez ks. dr. Włodzimierza Cyrana, moderatora Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre. Natomiast 
ks. Przemysław Kawecki SDB podjął się przygotowania naszych współbraci do przeprowadzenia re-
kolekcji dla młodzieży.

W roku akademickim 2013/2014 jeden z naszych studentów: kl. Robert Gajewski SDB, po 
złożeniu abstraktu referatu, został zakwalifikowany do udziału w Studenckim Sympozjum Na-
ukowym „Ecclesia semper reformanda?”. Sympozjum odbędzie się 13 listopada 2014 w Krakowie. 
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Nasz student wygłosi tam referat Dojrzewanie Ciała Chrystusa. Biblijne podstawy sentencji Ecclesia 
semper reformanda.

a. Seminaria naukowe

W minionym roku akademickim prowadzono 7 seminariów naukowych w zakresie 7 przed-
miotów:

1. Teologia biblijna – ks. dr Roman Mazur; ks. dr Ryszard Kempiak; pani dr Maria Miduch;
2. Teologia dogmatyczna – ks. dr hab. prof. UPJPII Wojciech Życiński; ks. dr Dariusz Ko-

złowski;
3. Teologia moralna (bioetyka) – ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko; ks. dr hab. prof. UPJPII 

Tadeusz Biesaga;
4. Liturgika – ks. dr Stanisław Mieszczak;
5. Prawo kanoniczne – ks. dr hab. prof. UKSW Henryk Stawniak; ks. dr Wojciech Witkowski;
6. Teologia duchowości – o. dr hab. Marian Zawada OCD;
7. Patrologia – ks. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap.

b. Magisteria

19 lutego 2014 r., w gmachu naszego seminarium odbył się egzamin ex-universa theologia 
i obrona prac magisterskich. Przed komisją egzaminacyjną stanęło 16 naszych współbraci. Wszyscy 
uzyskali dyplom magistra. Komisji przewodniczył ks. dr hab. Roman Bogacz prodziekan Wydziału 
Teologicznego UPJP II w Krakowie.

8. Święcenia, posługi, śluby wieczyste

a. Święcenia kapłańskie

24 maja, w uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 16 naszych diakonów przyjęło 
święcenia kapłańskie. Msze święte z udzieleniem sakramentu święceń prezbiteratu odbyły się w czte-
rech inspektoriach polskich: w Rumii, Oświęcimiu, Warszawie i Wrocławiu.

W Rumii prezbiterat przyjęli: ks. Piotr Pączkowski, ks. Mirosław Chyza, ks. Daniel Śliwiński. 
W Oświęcimiu: ks. Łukasz Auguściak, ks. Franciszek Janyga, ks. Dawid Waliczek i ks. Marcin Wo-
siek. W Warszawie: ks. Michał Chorąży, ks. Radosław Kuśmierz i ks. Leonard Szewczyk. We Wro-
cławiu: ks. Adam Drozd, ks. Sławomir Drapiewski, ks. Mateusz Krzywda, ks. Bartłomiej Janke, ks. 
Bartosz Mikuła i ks. Grzegorz Dłużniak.

b. Święcenia diakonatu

Siedmiu nowych diakonów wyświęcił 28 czerwca ks. bp Damian Muskus, bernardyn, biskup 
pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Uroczystość odbyła się w kościele rektoralnym przy Wyż-
szym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Nowo wyświęceni diakoni 
to: Krzysztof Cepil, Paweł Kosowski, Bartosz Majchrzak, Mateusz Koziołek, Mirosław Pudło, Marian 
Gruszczyk i Robert Gajewski.

c. Posługi akolitatu i lektoratu

8 grudnia, podczas Mszy świętej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dwunastu współ-
braci młodszych, alumnów IV roku, otrzymało posługę akolitatu. Posługi udzielił i słowo Boże podczas 
Eucharystii wygłosił wikariusz przełożonego krakowskiej inspektorii salezjanów, ksiądz Adam Paszek. 

15 marca natomiast współbracia z kursu trzeciego przyjęli posługę lektoratu. Uroczystej Mszy 
Świętej przewodniczył ks. Przemysław Solarski, wikariusz inspektorii warszawskiej. Posługę przyjęło 
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ośmiu alumnów: Paweł Figura, Oskar Gaszek, Michał Libor, Maciej Michalak, Mariusz Pupka, Pa-
weł Szczepański, Patryk Szostkowski i Andrzej Waś. Wydarzenie to połączone jest zawsze w naszej 
tradycji z Dniem Wdzięczności dla naszych Rodziców. Towarzyszy temu również wystawiana przez 
współbraci i młodzież Misterium Męki Pańskiej.

d. Śluby wieczyste

Są naszym dobrowolnym zobowiązaniem wobec Kościoła, Zgromadzenia i współbraci do ży-
cia wspólnego według rad ewangelicznych, które zostawił nam Chrystus. Jest to najważniejsze wy-
darzenie w życiu salezjanina – profesja wieczysta, do której przygotowujemy się przez 6 do 9 lat. 11 
naszych współbraci w sierpniu i wrześniu bieżącego roku złożyło swoją profesję wieczystą, stając się 
salezjanami ks. Bosko na całe życie. Uroczystość była obchodzona w trzech inspektoriach, w różnych 
miastach związanych z naszą działalnością – Przemyślu, Lubinie i Trzcińcu.

9. Biblioteka

Rok akademicki 2013/2014 to czas wytężonej pracy i nieustannego porządkowania zbioru bi-
blioteki WSDTS. Wciąż trwa okres wprowadzania innowacji i porządkowania katalogu zmierzający 
do wdrożenia nowego programu. Przejście z formatu MARC BN na ogólnoświatowy standardowy 
format MARC 21 wymaga wielu poprawek. Większość z nich udało się przeprowadzić automatycz-
nie, niektóre jednak błędy trzeba poprawiać ręcznie, co wymaga przeglądania bazy i ich usuwa-
nia. Trwa również przygotowanie do instalacji i wdrożenia system KOHA. Jego poznanie wymaga 
ogromnego wysiłku tłumaczenia opisu programu, który dostępny jest tylko w wersji angielskiej. 

W roku akademickim zakupiono 447 nowych książek, od darczyńców i współbraci pozyskano 
kilka tysięcy woluminów. Na bieżąco prowadzi się prenumeratę 99 tytułów czasopism. Czasopisma 
są zamawiane w przedsiębiorstwie Kolporter SA oraz bezpośrednio w redakcjach. Są gromadzone 
również różnego rodzaju filmy. Posiadamy ogromy zbiór książek nieopracowanych. Jest ich obecnie 
około 80 000, z czego co najmniej połowa to prawdopodobnie dublety. Część z nich została rozdana 
różnym osobom i instytucjom. Wciąż eliminujemy woluminy zniszczone, przeznaczając je na ma-
kulaturę. Ogromną część czasu naszej pracy pochłania przygotowanie książek do katalogowania. 
Konieczne jest ich alfabetyczne posortowanie, odpowiednie ułożenie i sprawdzenie z istniejącym 
katalogiem. Obecnie w katalogu znajduje się ok. 100 tysięcy rekordów, co stanowi wzrost w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdawczego o ok. 4 000 tytułów. Wiele z tych wpisów zostało doko-
nanych do czytelni, która systematycznie powiększa ilość woluminów. W ciągu roku akademickiego 
dokonano 969 wypożyczeń.

W bibliotece nieustannie podnoszone są kwalifikacje pracującej kadry, która bierze czynny 
udział w różnego rodzaju szkoleniach. Braliśmy udział w dorocznym zjeździe Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES, który tym razem odbywał się w budynkach WSD w Tarnowie. Obecnie kadra 
biblioteczna obejmuje oprócz kierownika dwie panie: panią Marię Miduch oraz panią Annę Zadorę.

10. Formacja seminaryjna

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 prorocki, czyli wyrażanie własnej osobowości w zaangażowaniu wspólnotowym (for-
macja ludzka).

Cele w tym wymiarze dotyczyły przede wszystkim odpowiedzialnego wykorzystania czasu, 
pielęgnowania braterskiego kontaktu ze współbraćmi, nabywania nowych umiejętności oraz dowar-
tościowania spotkań, które ze swojej natury służą budowaniu i pogłębianiu relacji braterskich.
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b. Wymiar duchowy – mistyczny, skupienie na Bogu.

W wymiarze życia duchowego skupiliśmy się na większym zaangażowaniu modlitewnym, pogłębie-
niu tożsamości i jedności salezjańskiej oraz doświadczeniu Boga we wspólnocie. Troska o życie duchowe 
znalazła swój wyraz w wierności Osobistemu programowi życia, głębszemu przeżyciu dni skupienia oraz po-
dejmowaniu wspólnotowych inicjatyw dotyczących życia duchowego (adoracja Najświętszego Sakramentu).

Szczególnym naszym zaangażowaniem w rozwój życia duchowego były doroczne rekolekcje 
dla poszczególnych kursów rocznikowych przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu 
oraz przed ślubami wieczystymi na Colle don Bosco. W czasie dni skupienia pogłębialiśmy temat 
naszych ślubów zakonnych.

Szczególnie ważnym elementem formacji młodych salezjanów jest towarzyszenie powołaniowe 
w wymiarze kierownictwa duchowego, spowiedzi. Pragnę podziękować naszym spowiednikom, ks. 
Henrykowi Badurze, ks. Dariuszowi Porzuckowi, ks. Krzysztofowi Niżniakowi za pełną poświęcenia 
wierność konfesjonałowi i dyspozycyjności w każdym czasie.

c. Wymiar pastoralny – czyli służba na rzecz młodzieży poprzez osobistą formację intelektualną.

W Programie zwróciliśmy uwagę na jakość naszego przygotowania intelektualnego, na nasze uczest-
nictwo w sympozjach, konferencjach, na weryfikację naszego studiowania. Ważnym postanowieniem było 
dla nas odpowiednie świętowanie dni patriotycznych (Dzień Niepodległości, Dzień Żołnierzy Wyklętych).

Przygotowanie pastoralne w naszym seminarium realizowaliśmy 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.
- zaangażowania stałe, które podjęliśmy już wcześniej i nadal realizujemy:
1 - Wystawianie misterium Męki Pańskiej;
2 - Pomoc w przeprowadzeniu 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;
- zaangażowania systematyczne:
1 - Zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieżowe przy kaplicy MB Wspomożenia Wiernych 

(ministranci, schola);
2 - Zaangażowanie w pracę Wolontariatu Misyjnego;
3 - Pomoc w Saltromie w prowadzeniu Świetlicy „Świat dziecka”;
4 - Zaangażowanie w inspektorialną animację powołaniową;
5 - Pomoc w Oratorium w Pychowicach;
6 - Zaangażowanie w zespole muzycznym LO w Nowej Hucie;
7 - Zaangażowanie w Art. 43 - zarządzanie stroną www.losiowka.pl, artykuły ze zdjęciami z ży-

cia seminaryjnego (święta, okolicznościowe imprezy, itp.); wydanie dwóch numerów ŁOŚ PRESSU 
(Narodzenie Pańskie i Wielki Post).

11. Ważniejsze wydarzenia

a. Kulturalne

W ubiegłym roku akademickim pod względem kulturalnym udało się zrealizować kilka pomysłów:
- Powstała seminaryjna wideoteka, na którą składają się kupowane raz/dwa razy w miesiącu 

pozycje filmowe oraz te otrzymane od dobrodziejów i współbraci. Ich tematyka głównie dotyczy 
wychowania trudnej młodzieży, wiary, ważnych tematów społecznych czy patriotycznych.

- Kilkakrotnie organizowane były wyjścia do kina, m.in. na takie filmy jak Cristiada, Powstanie 
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Warszawskie, Miasto 44. Wszelkie inne filmy także dotyczyły tematyki związanej z wiarą, historią 
Polski i Kościoła czy patriotyzmem.

- Przy naszym seminarium od kilku lat organizuje spotkania wspólnota ZIEMIA BOGA. Pod 
okiem reżysera, pana Marcina Kobierskiego (który reżyseruje także nasze spektakle Misterium Męki 
Pańskiej), kilkukrotnie wystawiła w czerwcu wspaniały spektakl Jeszcze tej nocy, w którym nasza 
wspólnota licznie uczestniczyła.

- Jako że Kraków obfituje w rozmaite imprezy i wydarzenia kulturalne, w ciągu roku akade-
mickiego miały miejsce kilkuosobowe wyjścia na rozmaite imprezy czy koncerty – głównie organi-
zowane przez środowiska kościelne.

- O nowościach w świecie kultury – zarówno w skali światowej, krajowej jak i lokalnej infor-
mowała regularnie aktualizowana gazetka kulturalna.

b. Modlitewne i sportowe

- 12 października uczestniczyliśmy w IX Pieszej Pielgrzymce Śladami Karola Wojtyły Ro-
botnika z Dębnik do Łagiewnik. Na zakończenie pielgrzymki celebrowaliśmy wspólną Eucharystię 
w Centrum Św. Jana Pawła II oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego;

- 26 października obchodziliśmy razem ze współbraćmi całej inspektorii krakowskiej Dzień 
Wspólnoty;

- 13 czerwca 2014 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodzili nasi współbracia podczas wspól-
nej uroczystej Eucharystii w kaplicy rektoralnej przy Seminarium;

- Koordynowaliśmy rozgrywki KLP (Kleryckiej Ligi Piłkarskiej w Krakowie), nasza reprezen-
tacja piłkarska dotarła do półfinału;

- 15 września 2014 roku spotkaliśmy się w murach naszego seminarium z nowo wybranym 
ks. Generałem Angelem Fernandezem Artime.

Wśród różnych wydarzeń warto wspomnieć nasz wspólny, seminaryjny wypoczynek, który reali-
zujemy po czasie wytrwałej nauki. Po licznych wakacyjnych akcjach duszpasterskich wyjechaliśmy na in-
tegrację (we wrześniu), przed rozpoczęciem wykładów. Po zakończeniu pierwszego semestru nauki, czas 
zimowego odpoczynku spędziliśmy wśród gór w Szczyrku. Kurs jazdy narciarskiej dla naszych początku-
jących współbraci przeprowadził ks. Wojciech Krawczyk, jeden z nielicznych dyplomowanych instrukto-
rów jazdy narciarskiej wśród salezjanów. Nasze regularne życie seminaryjne przeplataliśmy różnymi wy-
darzeniami, kulturalnymi i pobożnymi – Cecyliadą, Mikołajkami, Wigilią Narodzenia Pańskiego, Kolędą, 
Dniem Wspólnoty, Pożegnaniem diakonów i imieninami, które każdy z nas obchodzi we wspólnocie.

12. Inwestycje

W roku akademickim 2013/2014, głównie dzięki sponsorom, którzy ofiarowali swój jeden 
procent z podatku:

- zmodernizowaliśmy nagłośnienie w sali teatralnej,
- zakupiliśmy nowy aparat fotograficzny dla seminarium,
- zakupiliśmy nowe pomoce dydaktyczne: projektor ultraogniskowy do tablicy interaktywnej, 

2 białe tablice ceramiczne obrotowo-jezdne, laptop, nowe oprogramowanie, bindownice i rzutnik 
multimedialny.

W miesiącach wakacyjnych przeprowadzono remont ciągów komunikacyjnych mający na celu 
dostosowanie dróg zlokalizowanych przy WSDTS do wymogów przeciwpożarowych. W ramach in-
westycji wykonano następujące prace:

- wymiana instalacji gazowej i kanalizacyjnej,
- wymiana nawierzchni betonowej,
- wykonanie nowych chodników,
- wykonanie drogi ażurowej i rekultywacja trawników na placu  Savionaliowym.
Całość prac została zaplanowana w budżecie inspektorialnym na rok 2014 i sfinansowana ze 

środków własnych Inspektorii Krakowskiej.
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13. Zakończenie

Kończąc, pragnę wszystkim serdecznie podziękować za wspólne, często niełatwe życie pod 
jednym dachem. Z perspektywy minionego roku łatwiej zauważyć, ile udało nam się zrealizować 
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 różne 
uzdolnienia i talenty, zaangażowanie, za młodzieńczą odwagę, chęć pomocy i bezkompromisową 
postawę 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 admi-
nistracyjnemu i wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom za ich ofiary i pomoc. W tej grupie są 
też salezjanie współpracownicy gromadzący się przy naszym seminarium.

Na zakończenie słowa podziękowania kieruję do tych, którzy dźwigają pierwszy ciężar odpo-
wiedzialności 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 WSDTS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LĄDZIE NAD WARTĄ

W ROKU SEMINARYJNYM 2013/2014

1. Wprowadzenie

W tym roku minęły 62 lata od dnia, gdy w pocysterskim klasztorze w Lądzie nad Wartą ulokowano 
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Przez ten czas wiele roczników salezjanów, 
przy pomocy licznego grona wychowawców, formowało się w wymiarze ludzkim, duchowym, intelektu-
alnym i pedagogiczno-pastoralnym, aby być dobrze przygotowanymi do pracy duszpasterskiej i wycho-
wawczej, zwłaszcza wobec młodzieży. Odbywa się to w zgodzie z odpowiednimi dokumentami Kościoła. 
Otwartość na wyzwania współczesności, na zakorzeniony w Ewangelii i nauce Kościoła dialog ze światem 
i jego kulturą, na przewartościowania w sferze wychowania – to zadania, przed którymi staje środowisko 
seminaryjne. Zadanie i rola seminarium to dobre przygotowanie przyszłych kapłanów, mające wpływ na ja-
kość i poziom życia duchowego wiernych, a jednocześnie formacja wychowawców młodzieży w duchu cha-
ryzmatu salezjańskiego. Dlatego też już tyle lat przy wykorzystaniu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko 
oraz w oparciu o zasady formacji kapłańskiej w Polsce i wskazania naszego zgromadzenia zakonnego realizo-
wany jest proces rozeznawania i rozwoju powołań oraz formacji duchowej i kształcenia młodych salezjanów.

2. Współbracia wspólnoty formacyjnej

W roku akademickim 2013/2014 funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego To-
warzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz przełożonego wspólnoty zakonnej sprawował ks. dr hab. 
Mariusz Chamarczuk. Oprócz niego, w skład zarządu seminarium i Rady Domu wchodzili: ks. dr 
Radosław Błaszczyk (wikariusz dyrektora i katecheta), ks. mgr Tomasz Kościelny (prorektor ds. stu-
diów), ks. dr Wojciech Gretka (wykładowca), ks. mgr lic. Jacek Zdzieborski (wykładowca), ks. mgr 
Józef Dubiniec (ekonom), ks. mgr Piotr Przyborski (proboszcz) i ks. mgr lic. Mariusz Słomiński 
(dyrektor salezjańskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom Młodzieży” w Poznaniu).

Ponadto, w skład wspólnoty zakonno-seminaryjnej wchodzili: ks. mgr Marek Babicz (kierownik bi-
blioteki seminaryjnej), ks. mgr lic. Czesław Banach, ks. mgr Robert Dmochowski (ekonom salezjańskiej 


