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Sprawozdanie z działalności 

Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie 

za rok /

I. Wstęp

„Miłość do Jezusa ukazała wam drogę życia konsekrowanego. To nie wy 

szukaliście tej drogi. To Jezus was powołał, zapraszając do głębszego zjed-

noczenia z Nim” – te słowa wypowiedział papież Benedykt XVI do osób 

konsekrowanych i seminarzystów podczas wizyty w Polsce, w Częstochowie, 

.. r. Kilka miesięcy później, dokładnie  października, pełni entu-

zjazmu i wiary rozpoczęliśmy LIV rok akademicki w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Bagnie. 

W tym czasie prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów był ks. Jan 

Folkert, rektorem seminarium – ks. Bogdan Giemza, wicerektorem – ks. Jacek 

Wawrzyniak, dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektami alumnów 

– ks. Robert Stachowicz i ks. Dariusz Zielonka.

II. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od .. r. 

do .. r. Semestr drugi rozpoczął się .. r. i trwał do .. 

r. Zimowa sesja egzaminacyjna odbywała się w terminie od  stycznia do  lu-

tego, a sesja letnia od  do  czerwca. Immatrykulacja studentów pierwszego 

roku miała miejsce podczas uroczystej inauguracji .. r., w tym dniu 

wykład inauguracyjny na temat: „Optionen der Th eologie von Joseph Ratzin-

ger (Papst Benedikt XVI)” wygłosił ks. prof. Stephan Horn SDS z Niemiec. 

Rok akademicki rozpoczęło  alumnów:

Kurs I – 

Kurs II – 
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Kurs III – 

Kurs IV – 

Kurs V – 

Kurs VI – 

. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku / zajęcia z  dyscyplin, przewidzianych przez „Ratio 

institutionis sacerdotalis pro Polonia”, prowadziło  wykładowców, w tym:  

z tytułem profesora,  doktorów,  magistrów z licencjatem kościelnym i  
magistrów dyscyplin nieteologicznych. 

Wykładowcy salwatoriańscy:

Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera – psychologia pastoralna,

Ks. prof. PWT dr hab. Antoni Kiełbasa – historia Kościoła i historia SDS,

Ks. dr Maciej Chwarścianek – konwersatorium monografi czne,

Ks. dr Bogdan Giemza – teologia pastoralna i proseminarium,

Ks. dr Tadeusz Koncewicz – egzegeza ST, ćw. z egzegezy NT, historia i geo-

grafi a biblijna,

Ks. dr Rafał Masarczyk – historia fi lozofi i,

Ks. dr Hubert Ordon – egzegeza NT,

Ks. dr Stanisław Pajor – teologia moralna,

Ks. dr Jerzy Sienkiewicz – muzyka i śpiew kościelny,

Ks. dr Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne,

Ks. dr Tadeusz Skwarczek – prawo kanoniczne,

Ks. dr Roman Słupek – teologia fundamentlna i religiologia,

Ks. dr Piotr Ślęczka – wykład fakultatywny,

Ks. dr Paweł Stanoszek – lektorat jęz. greckiego,

Ks. dr Józef Tarnówka – antropologia i wstęp do fi lozofi i,

Ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości,

Ks. dr Władysław Węglarz – historia Kościoła,

Ks. mgr lic. Maciej Borowski – teologia biblijna i ćw. z egzegezy ST,

Ks. mgr lic. Antoni Cebula – liturgika,

Ks. mgr lic. Piotr Filas – teologia moralna,

Ks. mgr lic. Grzegorz Florkowski – lektorat jez. włoskiego, teologia duchowo-

ści, wprowadzenie w chrześcijaństwo,

Ks. mgr lic. Franciszek Jadamus – teoria i praktyka spowiedzi,

Ks. mgr lic. Henryk Łodziana – liturgika,
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Ks. mgr lic. Jerzy Madera – wykład monografi czny,

Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – teologia moralna,

Ks. mgr lic. Albert Poloczek – katolicka nauka społeczna,

Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos – katechetyka,

Ks. mgr lic. Edward Seremet – katechetyka,

Ks. mgr lic. Krzysztof Seweryn – homiletyka,

Ks. mgr lic. Adam Styc – ćw. z liturgiki,

Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń – prawo kanoniczne,

Ks. mgr lic. Adam Teneta – konwersatorium z historii Kościoła,

Ks. mgr lic. Jacek Wawrzyniak – homiletyka, wykład fakultatywny,

Ks. mgr lic. Dariusz Zielonka – ekumenizm,

Ks. mgr Bogdan Cwynar – fi lozofi a Boga,

Ks. mgr Krystian Kolba – ćw. z katolickiej nauki społecznej,

Ks. mgr Stanisław Mucha – ćw. z logiki,

Ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat jęz. łacińskiego,

Ks. mgr Ryszard Paszek – historia fi lozofi i,

Ks. mgr Mirosław Socała – teoria poznania,

Ks. mgr Dariusz Sikorski – ćw. z psychologii ogólnej.

Inni wykładowcy: 

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna,

Prof. dr hab. Jacek Hawranek – logika,

Prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska – psychologia ogólna,

Dr Alina Czapiga – psychologia rozwojowa,

Ks. dr Zdzisław Madej – fonetyka, muzyka i śpiew kościelny oraz chór semi-

naryjny,

Mgr Elżbieta Łozińska – wykład fakultatywny,

Mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego.

W zakończonym roku akademickim ks. mgr lic. Dariusz Zielonka, wy-

chowawca alumnów i wykładowca ekumenizmu, ukończył i obronił na Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozprawę doktorską z teologii 

dogmatycznej, zatytułowaną: „Charakter sakramentalny w ujęciu teologii 

okresu Vaticanum II. Studium historyczno-systematyczne”.

W minionym okresie odbyły się dwie konferencje pedagogiczne wycho-

wawców i wykładowców seminarium w Bagnie, pierwsza .. r. i druga 

.. r. Gościem zimowej konferencji był rektor MWSD z Wrocławia 

ks. dr Adam Łużniak, który wygłosił referat: „Odpowiedzialność za forma-
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cję powołanych do kapłaństwa”. Ważnym owocem dwóch konferencji była 

decyzja o powołaniu redakcji oraz zatwierdzenie profi lu i nazwy rocznika 

naukowego „Studia Salvatoriana Polonica”, którego jednym z celów będzie 

integrowanie środowiska wykładowców i prezentacja działalności naszego 

seminarium.

. Egzaminy „ex universa” i sakrament święceń

Ostatnim etapem sześcioletnich studiów fi lozofi czno-teologicznych jest 

egzamin z najważniejszych dyscyplin teologicznych. W sobotę, .. 

r., studenci kursu szóstego, trzech diakonów i dwóch kleryków, przystąpili 

do pierwszej części egzaminu „Ex universa theologia”, uzyskując pozytywne 

noty z teologii dogmatycznej i Pisma Świętego. W poniedziałek, .. 

r., odbyła się druga część egzaminu „Ex universa theologia”, której zakres 

obejmował teologię moralną, prawo kanoniczne i przedmioty pastoralne. 

W komisji każdego z egzaminów, oprócz wykładowców poszczególnych dy-

scyplin, uczestniczyli także prorektorzy Papieskiego Wydziału Teologicznego 

z Wrocławia.

Ukoronowaniem sześcioletniej formacji jest uroczysty dzień przyjęcia 

święceń prezbiteratu przez absolwentów seminarium. Święcenia kapłańskie 

w sobotę, .. r., w kościele NMP Królowej Świata w Mikuszowicach 

Śl. (Bielsko-Biała), z rąk abp. Polycarpa kard. Pengo z Tanzanii, przyjęli: ks. 

Emanuel Rus, ks. Tomasz Górny i ks. Damian Pankowiak. W tym samym 

dniu ośmiu alumnów przyjęło święcenia diakonatu.

. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

Na piątym roku studiów alumni WSD kończą pisanie pracy magisterskiej 

i przystępują do egzaminu magisterskiego, zdawanego w murach Papieskiego 

Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W roku / studenci teologii 

rozwijali swoje zainteresowania na ośmiu seminariach naukowych, prowa-

dzonych w WSD Salwatorianów w Bagnie z takich dyscyplin jak: fi lozofi a, 

historia Kościoła, psychologia pastoralna, teologia dogmatyczna, teologia 

duchowości, teologia fundamentalna, teologia moralna i teologia pastoralna. 

W minionym roku akademickim prace magisterskie obronili:

kl. Tomasz CHABNIAK – „Eucharystia w rozumieniu ks. Romualda 

Raka” – praca z teologii pastoralnej, napisana na seminarium ks. prof. PWT 

dra hab. Waldemara Irka, przy współpracy ks. dra Bogdana Giemzy; 
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dk. Adam KUSZAJ – „Salwatorianie w Czechach i na Morawach –

” – praca z historii Kościoła, napisana na seminarium ks. prof. PWT dra 

hab. Antoniego Kiełbasy;

dk. Andrzej KUJAWA – „Wiarygodnościowy wymiar katolickiej nauki 

o zmartwychwstaniu i doktryny o reinkarnacji w Ruchu New Age” – praca 

z teologii fundamentalnej, napisana na seminarium ks. prof. PWT dra hab. 

Andrzeja Nowickiego, przy współpracy ks. dra Romana Słupka;

dk. Jacek KWIECIŃSKI – „Doświadczenie nocy ciemnej na modlitwie 

w dziełach św. Jana od Krzyża” – praca z teologii duchowości, napisana na 

seminarium ks. bpa prof. PWT dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego, przy 

współpracy ks. dra Krzysztofa Wonsa;

dk. Piotr MAJCHER – „Soteryczny aspekt Eucharystii w polskiej poso-

borowej literaturze teologicznej” – praca z teologii dogmatycznej, napisana na 

seminarium ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka;

dk. Ireneusz PELKA – „Ruch pielgrzymkowy z Parafi i pod wezwaniem 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach” – praca z historii Koś-

cioła, napisana na seminarium ks. prof. PWT dra hab. Antoniego Kiełbasy;

dk. Wojciech PORADA – „Ideał rodziny u młodzieży ze środowisk dys-

funkcyjnych” – praca z psychologii pastoralnej, napisana na seminarium ks. 

prof. dra hab. Czesława Cekiery;

dk. Paweł PRZYBYLSKI – „Nadzieja Nowej Ery w świetle teologii na-

dziei” – praca z teologii dogmatycznej, napisana na seminarium ks. prof. dra 

hab. Bogdana Ferdka;

dk. Adam ZIÓŁKOWSKI – „Ewolucjonizm i kreacjonizm w ujęciu Ka-

zimierza Kloskowskiego” – praca z fi lozofi i, napisana na seminarium ks. prof. 

dra hab. Zygmunta Hajduka, przy współpracy ks. dra Józefa Tarnówki.

. Zajęcia fakultatywne i pozaprogramowe

Zgodnie z programem, w okresie sześcioletnich studiów seminaryjnych 

każdy alumn co roku wybiera co najmniej jeden z kilku przedmiotów fakulta-

tywnych. W roku sprawozdawczym w WSD Salwatorianów odbyły się zajęcia 

fakultatywne z trzech dziedzin. Były to: zajęcia z „Komunikacji interpersonal-

nej”, prowadzone przez ks. mgra lic. Jacka Wawrzyniaka, wykład ks. dra Pio-

tra Ślęczki na temat: „Antropologiczne podstawy teologii ciała w ujęciu Jana 

Pawła II” i zajęcia p. mgr Elżbiety Łozińskiej, poświęcone „Zasadom i formom 

pracy w grupie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi”. Ponadto prowadzone były 

dwa lektoraty języków nowożytnych.
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Zajęcia dydaktyczne ubiegłego roku poprzedziły pozaprogramowe, -go-

dzinne warsztaty katechetyczne: „Porządek na katechezie”, przeprowadzone 

przez p. mgra Zbigniewa Barcińskiego, kierownika Sekcji Katechetycznej Pol-

skiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” z Lublina. W war-

sztatach uczestniczyli studenci czterech kursów teologicznych. W kwietniu, 

z inicjatywy Koła Naukowego Alumnów, odbyły warsztaty multimedialne pt. 

„Ukryta religijność fi lmu”, przeprowadzone przez ks. prof. dra hab. Tadeusza 

Zasępę, kierownika Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.

Wszyscy studenci uczestniczyli w sześciodniowym kursie języka angiel-

skiego dla różnych poziomów zaawansowania, przeprowadzonym w Bagnie 

przez Szkołę Języków Obcych „Lektor” z Wrocławia, w dniach –.. 

r. Ponadto ośmiu alumnów ukończyło dodatkowy kurs językowy, prowadzony 

przez tę samą szkołę w ciągu dwóch semestrów. Inne dwie osoby korzystały 

z indywidualnych, cotygodniowych lekcji gry na pianinie i organach, udziela-

nych przez ks. dra Jerzego Sienkiewicza.

. Wykłady gościnne i sympozja

W roku akademickim / studenci mieli okazję wysłuchać dwu-

dniowych wykładów gościnnych ks. dra Juliana Bednarza (Tanzania), nt. 

„Praca misyjna Salwatorianów w przeszłości i obecnie”; wykładu egzorcysty 

Archidiecezji Wrocławskiej o. Mieczysława Rećko nt. „Egzorcyzmy w teorii 

i praktyce Kościoła katolickiego” oraz prelekcji ks. Alessandro Pronzato (Italia) 

pt. „Mojżesz – człowiek ludu i człowiek Boga. Duchowość kapłańska w świetle 

Księgi Wyjścia”.

W sobotę, .. r. odbyło się IV Sympozjum Misyjne Salwatorianów 

pod hasłem: „Wiara wobec ideologii. Ewangelizacja w krajach postkomuni-

stycznych”, zorganizowane przez Kleryckie Koło Misyjne, którego opiekunem 

był ks. Grzegorz Florkowski. Wykłady sympozjalne wygłosili: dr Krzysztof 

Wroczyński – „Wpływ ideologii socjalizmu na życie osobowe człowieka” oraz 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – „Duszpasterz wobec potrzeb człowieka 

w krajach postkomunistycznych”. W sympozjum wzięli udział zaproszeni 

goście z Albanii, Białorusi, Słowacji, Węgier i Włoch. 

W roku sprawozdawczym  alumnów z Bagna przynajmniej raz wy-

jeżdżało na sesje i sympozja naukowe organizowane w innych ośrodkach 

naukowych. Wspólnota seminaryjna była reprezentowana: w Katowicach 

– sesja „Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?”; w Lub-

linie – Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: „Jezus jako Syn Boży”, IX 
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Międzynarodowe Sympozjum Metafi zyczne „Zadania współczesnej metafi zy-

ki”; w Łodzi – XI Ogólnopolskie Forum Rekolekcyjne „Rodzino jesteś każ-

demu potrzebna”; w Płocku – sympozjum „Miłosierdzie – Kościół – Polska”; 

w Warszawie – sympozja „Księgi święte płaszczyzną dialogu” oraz „Wyzwania 

dla Kościoła w Afryce”, IV Światowy Kongres Rodzin „Rodzina wiosną dla 

Europy i świata” oraz . Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków; we 

Wrocławiu – XXII Ogólnopolskie Forum Młodych „Słowo – miecz obosiecz-

ny”, sesja „Wrocławskie święto Eucharystii”.

. Biblioteka i zaplecze dydaktyczne

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie została założona 

w latach trzydziestych XX wieku. Dlatego znaczną część dzisiejszego księgo-

zbioru stanowią niemieckojęzyczne publikacje zgromadzone przez Salwatoria-

nów mieszkających tu w latach –. Początki regularnego gromadzenia 

księgozbioru polskojęzycznego sięgają roku , czyli roku założenia semina-

rium. Zakres tematyczny zebranych zbiorów bibliotecznych obejmuje przede 

wszystkim zagadnienia fi lozofi czno-teologiczne. 

Pracą biblioteki od roku  kieruje ks. dr Roman Słupek, jej funkcjo-

nowanie jest możliwe dzięki systematycznym dyżurom alumnów. Biblioteka 

posiada obecnie: około   woluminów książek,   woluminów cza-

sopism,  prac naukowych (absolutoryjnych, magisterskich i doktorskich) 

oraz  starodruków. Ponadto prenumeruje ponad  polskich tytułów cza-

sopism oraz około  obcojęzycznych. 

W roku akademickim / rozpoczęto prenumeratę kolejnych  

czasopism w języku polskim, takich jak: „Chiny dzisiaj”, „First Th ings”– edy-

cja polska, „Horyzonty Wychowania”, „Sekty i Fakty”, „Śląskie Studia Histo-

ryczno-Teologiczne”, „Studia Pastoralne”, „Polonia Sacra”, „Forum Teologicz-

ne”, „Scriptura Sacra. Studia biblijne”, „Studia Oecumenica”, „Studia Teolo-

giczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, „Annales Missiologici Posnaniensis”, 

„Colloquia Th eologica Ottoniana”, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”.

Od roku  prowadzona jest sukcesywnie retrokonwersja zbiorów bi-

bliotecznych, czyli wprowadzanie danych o zgromadzonych książkach z ka-

talogu kartkowego do katalogu komputerowego (system MAK). W systemie 

komputerowym są już uwzględnione wszystkie zebrane publikacje wydane 

po roku  oraz  książek z katalogu kartkowego wydanych w języku 

polskim po  roku. Zakończenie tego etapu retrokonwersji planowane jest 

na czerwiec  roku.
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Troskę o rozwój, materialne utrzymanie i wyposażenie m.in. zaplecza dy-

daktycznego uczelni sprawuje od roku  ekonom domu zakonnego, ks. 

mgr lic. Dariusz Partyka. Dzięki jego staraniom oprócz bieżących remontów 

obiektów seminaryjnych, zostały umeblowane nowe pomieszczenia admini-

stracyjno-biurowe, wymieniono krzesła w salach wykładowych, odrestauro-

wano pianino i zakupiono kamerę cyfrową, wykorzystywaną w celach dydak-

tycznych.

III. Formacja duchowa

Celem formacji życia duchowego w seminarium jest rozwój i doskonalenie 

codziennego zjednoczenia z Bogiem przez wytrwałe poszukiwanie Jezusa w sa-

kramentach, słowie Bożym, drugim człowieku i we wspólnocie. Dokumenty 

Kościoła nazywają formację duchową „sercem”, które jednoczy i ożywia bycie 

kapłanem i posługę kapłańską (por. Zasady Formacji Kapłańskiej w Polsce, 

). Formacja ta jest dziełem Ducha Świętego i angażuje całą osobę. Ustana-

wia głęboką więź z Jezusem Chrystusem oraz prowadzi do podporządkowania 

całego życia Duchowi Świętemu przez postawę synowskiego oddania wobec 

Ojca i ufnego przywiązania do Kościoła (por. Pastores dabo vobis, ). 

W roku akademickim / odpowiedzialność za formację duchową 

spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Danielu Banaszkiewiczu 

i ks. Romanie Słupku. Swoją posługę realizowali oni przez indywidualne roz-

mowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje dla wspólnoty, 

ponadto prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne z kursami, połączone 

z Eucharystią, służyli posługą sakramentalną i czuwali nad organizowaniem 

comiesięcznych dni skupienia. 

Program dni skupienia obejmował zawsze dwie lub trzy konferencje, me-

dytację, spowiedź, Eucharystię z homilią, adoracje Najświętszego Sakramentu 

i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań byli zaprasza-

ni najczęściej kapłani spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku byli to: 

ks. Mieczysław Tylutki SDS, ks. Dariusz Kopiec SDS, ks. Piotr Szyrszeń SDS, 

o. Robert Kycia CFM, ks. Bogusław Laskowski SSP, ks. Krzysztof Lala, ks. 

Ireneusz Świątek, ks. Jerzy Senderek TChr, ks. Marian Sikora i ks. Grzegorz 

Florkowski SDS. Ponadto we wrześniu  r. ks. Kazimierz Wójtowicz CR 

przeprowadził pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, przygotowujące alum-

nów do złożenia profesji zakonnej. Przy czym, dodatkowo, klerycy przygoto-

wujący się do złożenia profesji wieczystej, realizując całoroczny program przy-
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gotowania, wyjeżdżali na kilkudniowy wspólny pobyt do Klasztoru Ojców 

Benedyktynów w Tyńcu, a także uczestniczyli w specjalnej sesji formacyjnej 

prowadzonej przez ks. Romana Słupka w Krzydlinie Małej.

W minionym roku akademickim posługę stałych spowiedników, poza oj-

cami duchownymi, pełnili: o. Fabian Kaltbach OFM i o. Jerzy Grzanka SSCC 

z Wrocławia oraz ks. Paweł Stanoszek SDS. Ponadto alumni mieli możliwość 

udania się do jakiegokolwiek innego spowiednika z zachowaniem dyscypliny 

seminaryjnej.

IV. Zaangażowanie apostolskie

Dynamika formacji seminaryjnej nie wyczerpuje się ani w formacji ducho-

wej, ani w samych studiach, ale dotyczy również szerokiej gamy zaangażowań 

apostolskich. Celem formacji apostolskiej, oprócz wychowania do odpowie-

dzialnego rozeznawania potrzeb Kościoła i znaków czasu, jest stworzenie wy-

chowankowi warunków do osobistego odkrywania otrzymanych darów, aby 

mógł poczuć się odpowiedzialny za ich rozwój i wykorzystanie w służbie Bogu 

i ludziom (por. Program Formacyjny PP Salwatorianów, .).

. Koła i grupy apostolskie alumnów

Jedną z form zaangażowania apostolskiego alumnów jest działalność w ko-

łach zainteresowań, zatwierdzonych przez rektora seminarium. Wśród kół 

działających w roku akademickim / można wyróżnić grupy o profi lu 

służby charytatywnej, działalności ewangelizacyjnej i refl eksji naukowej.

Do grup, których przedmiotem działalności jest służba charytatywna, 

należało zaliczyć koła przyjaciół: Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opie-

kuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie i Zespołu Opiekuńczo-Wychowawcze-

go w Obornikach Śląskich. Obydwa domy dziecka odwiedzało, najczęściej 

w niedziele, w sumie  alumnów. Przez zabawę, rozmowy, wspólne uczestni-

ctwo w liturgii, pomoc w nauce rozwijali tam własne zdolności pedagogiczne. 

Klerycy, przy współpracy z księdzem sprawującym opiekę nad kołem, prze-

prowadzili w tych placówkach rekolekcje wielkopostne. Mieszkańcy domów 

dziecka razem ze swoimi opiekunami byli także gośćmi wspólnoty semina-

ryjnej. Innymi placówkami, przy których w minionym roku funkcjonowały 

w podobny sposób kleryckie koła charytatywne były: Zakład Leczniczo-Opie-

kuńczy prowadzony dla dorosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej 
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Katarzynie k. Wrocławia ( alumnów), Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla 

Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach 

Wrocławskich ( alumnów) oraz Dom Opieki Społecznej we Wrocławiu 

przy ul. Karmelkowej ( alumnów), z którym został nawiązany kontakt po 

kilkuletniej przerwie. W minionym okresie kontynuowało swoją działalność 

także Koło Honorowych Dawców Krwi, którego członkowie oddali łącznie 

, litrów krwi w celu ratowania ludzkiego życia.

Kolejną grupę stanowią koła o profi lu medialno-ewangelizacyjnym. Nale-

żą do nich: Koło internetowe ( członków), które po przerwie wznowiło dzia-

łalność w drugim semestrze, zaprojektowało nową stronę internetową semi-

narium (www.seminarium.sds.pl) i nawiązało współpracę z Salwatoriańskim 

Apostolatem Internetowym z Krakowa; Redakcja kwartalnika młodzieżowego 

„Apostoł Zbawiciela” ( członków), współpracująca z Salwatoriańskim Ośrod-

kiem Powołań z Krakowa; Klerycki Zespół wokalno-instrumentalny „Vox 

nostra” ( członków) oraz nowo założone Koło Przewodników „Kustosz”, któ-

rego zadaniem jest obsługa turystów, odwiedzających klasztor Salwatorianów 

w niedzielne popołudnia, połączona z okolicznościową katechezą.

Aktywnie działały także koła, których głównym zadaniem jest pogłębio-

na refl eksja teologiczna i animowanie modlitwy w określonych intencjach. 

Kleryckie Koło Ekumeniczne liczyło  członków, owocem jego pracy były 

m.in. materiały duszpasterskie, które w wersji elektronicznej zostały rozesłane 

na parafi e, upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach o znaczeniu 

ekumenicznym, prowadzenie nabożeństw dla wspólnoty oraz uczestnictwo 

w nabożeństwie ekumenicznym w prawosławnej katedrze we Wrocławiu. 

Koło Misyjne zrzeszało  alumnów, zajmowało się animowaniem modlitwy 

w intencjach misji, podtrzymywało kontakt korespondencyjny z misjonarza-

mi i było głównym organizatorem IV Sympozjum Misyjnego Salwatorianów. 

Wieloma dobrymi inicjatywami wykazało się także Koło Naukowe Alumnów, 

które organizowało wykłady gościnne i dbało o delegowanie przedstawicieli 

seminarium na różne sesje i sympozja, by później aranżować otwarte dyskusje 

tematyczne w gronie studentów w ramach tzw. Kwadransów akademickich.

. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne

Szczególną formą przygotowania do pracy apostolskiej są praktyki reali-

zowane poza środowiskiem seminaryjnym, pod kierunkiem doświadczonych 

duszpasterzy. Najdłuższą formą są trzymiesięczne praktyki duszpastersko-ka-

techetyczne diakonów, które – obecni neoprezbiterzy – odbywali w okresie 
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. – .. r. w Parafi i NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej oraz 

w Parafi ach NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie i w Warszawie. W paź-

dzierniku  r., z racji Tygodnia Misyjnego, trzydziestu alumnów, zaproszo-

nych przez parafi e z Bielska-Białej, Elbląga, Dobroszyc, Jarosławia, Javornika 

(Cz), Jurkowa, Krzyża Wlkp., Mikołowa, Piły, Ponic, Stalowej Woli, Trzeb-

nicy, Trześni, Warszawy i Zakopanego, przez kilka dni prowadziło katechezy 

i nabożeństwa o tematyce misyjnej. W okresie roku akademickiego i wakacji 

kilkunastu alumnów pomagało duszpasterzom Salwatoriańskiego Ośrodka 

Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu dni skupienia 

i rekolekcji dla młodzieży oraz uczestniczyło w XIV Salwatoriańskim Forum 

Młodych w Dobroszycach. Również podczas wakacji dk. Wojciech Porada i kl. 

Grzegorz Nawara mieli okazję zapoznać się z warunkami pracy duszpasterskiej 

w Albanii, a dwóch innych kleryków było wychowawcami na koloniach dzie-

cięcych na Mazurach. Poza tym nie zabrakło alumnów naszego seminarium 

na szlaku pielgrzymkowym do Częstochowy z Bielska-Białej ( alumnów), 

z Elbląga ( alumn), z Warszawy ( alumnów) i z Wrocławia ( alumn).

. Inne formy świadectwa i działalności

Do ważnych wydarzeń z życia wspólnoty seminaryjnej w minionym roku 

akademickim należy zaliczyć m.in. obchody jubileuszu  lat istnienia Towa-

rzystwa Boskiego Zbawiciela, przeżywane w Trzebnicy w wigilię Uroczystości 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Udaną inicjatywą było spotkanie jubileu-

szowo-opłatkowe dla samorządowców Powiatu Trzebnickiego i parlamenta-

rzystów ziemi dolnośląskiej, jakie odbyło się w Domu Zakonnym w Bagnie 

.. r. Również wspólnocie naszego seminarium został powierzony 

zaszczyt uczestniczenia i przygotowania liturgii wraz z wygłoszeniem okolicz-

nościowego kazania w Dniu Życia Konsekrowanego w archikatedrze wrocław-

skiej. W sierpniu  r. wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystych 

obchodach -lecia świątyni parafi alnej w Bagnie. Ponadto w zakończonym 

roku akademickim nasze seminarium odwiedziło wielu współbraci, pracują-

cych obecnie poza granicami Polski oraz szczególni goście, którymi byli ks. 

abp Angelo Massafra, metropolita Shkodrë-Pult w Albanii, ks. bp Gerard 

Holohan z diecezji Bunbury w Australii i ks. abp Marian Głębiewski, metro-

polita Wrocławia.
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V. Zakończenie

Patrząc na miniony rok akademicki, widzimy w nim wiele wydarzeń, któ-

re były darem Bożej Opatrzności, dlatego wyrażaliśmy nasze dziękczynienie 

Bogu w eucharystycznej Ofi erze. Słowa uznania należy skierować pod adresem 

ludzi, bez których pracy i poświęcenia niemożliwe byłoby funkcjonowanie na-

szego seminarium. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem wspólnoty Sióstr 

Salwatorianek, którą tworzą s. Aniela Garecka, s. Daria Magiera, s. Gaudencja 

Grabińska i s. Hiacynta Zwolennik oraz do braci zakonnych: br. Hieronima 

Drobika, br. Jarosława Grzesika, br. Bernarda Mroza i br. Mirosława Jaroszka. 

Podziękowaniem pragnę ogarnąć wszystkich wykładowców i świeckich pra-

cowników naszej uczelni, ludzi, którzy na różny sposób wyrażali swoją życz-

liwość i spieszyli z pomocą, służąc swoją wiedzą, doświadczeniem, sumienną 

pracą i dobrami materialnymi.

 Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, wierząc, że ponoszony trud zwią-

zany z utrzymaniem naszej instytucji, wysiłek włożony w formację i studia, 

przyniesie trwałe owoce w życiu alumnów, dla dobra Zgromadzenia i Kościo-

ła.

Ks. T R SDS


