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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2008/2009

I. Wstęp

U początku 56 roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego 
w Bagnie prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów był ks. Jan Fol-
kert, rektorem seminarium – ks. Bogdan Giemza, wicerektorem – ks. Jacek 
Wawrzyniak, dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektami alumnów 
– ks. Robert Stachowicz i ks. Dariusz Zielonka, ekonomem domu zakonne-
go – ks. Dariusz Partyka.

II. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 22.09.2008 r. 
do 21.01.2009 r. Semestr drugi rozpoczął się 9.02.2009 r. i trwał do 5.06.2009 r. 
Zimowa sesja egazminacyjna odbywała się w terminie od 22 stycznia do 5 lu-
tego, a sesja letnia od 6 do 27 czerwca. Immatrykulacja studentów pierwszego 
roku miała miejsce podczas uroczystej inauguracji, w sobotę 11 październi-
ka. Mszy świętej rozpoczynającej rok akademicki 2008/2009 przewodniczył 
J. Eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz, homilię wygłosił rektor Papie-
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – ks. prof. dr hab. Waldemar 
Irek. Delegatami Papieskiego Wydziału Teologicznego byli także: ks. prof. 
nzw. dr hab. Mieczysław Kogut i ks. prof. nzw. dr hab. Antoni Kiełbasa. 
Obecna była pani poseł Aleksandra Natalli-Świat oraz zaproszeni przedstawi-
ciele władz Powiatu Trzebnickiego, Wołowskiego i Gminy Oborniki Śląskie. 
Wykład inauguracyjny na temat: Kapłani dla nowej generacji młodzieży, wy-
głosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 
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Na początku roku akademickiego 2008/2009 społeczność studentów 
WSD w Bagnie liczyła 40 osób, w tym 14 alumnów na kursach fi lozofi cznych 
i 26 alumnów na kursach teologicznych. Wśród studiujących było dwóch stu-
dentów z Białorusi i jeden z Rosji. Liczba alumnów na poszczególnych kursach 
przedstawiała się następująco:

Kurs I – 5
Kurs II – 9
Kurs III – 7
Kurs IV – 7
Kurs V – 6
Kurs VI – 6

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2008/2009 zajęcia z dyscyplin przewidzianych przez „Ratio in-
stitutionis sacerdotalis pro Polonia” prowadziło 46 wykładowców, w tym: 
5 z tytułem profesora, 19 doktorów, 14 magistrów z licencjatem kościelnym 
i 8 magistrów dyscyplin nieteologicznych. 

Wykładowcy salwatoriańscy:
Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera – wykład fakultatywny,
Ks. prof. nzw. dr hab. Antoni Kiełbasa – historia Kościoła i historia SDS,
Ks. dr Maciej Chwarścianek – wprowadzenie w chrześcijaństwo,
Ks. dr Bogdan Giemza – teologia pastoralna szczegółowa, 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, konwersatorium monografi czne,
Ks. dr Hubert Ordon – egzegeza NT,
Ks. dr Stanisław Pajor – teologia moralna,
Ks. dr Michał Piela – wykład monografi czny,
Ks. dr Jerzy Sienkiewicz – muzyka i śpiew kościelny,
Ks. dr Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe,
Ks. dr Tadeusz Skwarczek – prawo kanoniczne,
Ks. dr Roman Słupek – teologia fundamentlna, religiologia,
Ks. dr Paweł Stanoszek – lektorat języka niemieckiego,
Ks. dr Józef Tarnówka – antropologia, wstęp do fi lozofi i,
Ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości,
Ks. dr Władysław Węglarz – historia Kościoła,
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Ks. dr Dariusz Zielonka – ekumenizm, teologia dogmatyczna,
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz – teologia duchowości,
Ks. mgr lic. Maciej Borowski – teologia biblijna, egzegeza ST, lektorat języka 
greckiego,
Ks. mgr lic. Antoni Cebula – liturgika, 
Ks. mgr lic. Piotr Filas – teologia moralna,
Ks. mgr lic. Franciszek Jadamus – teoria i praktyka spowiedzi,
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana – liturgika,
Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – teologia moralna, ćwiczenia z teorii i praktyki 
spowiedzi,
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. Piotr Szyrszeń – prawo kanoniczne,
Ks. mgr lic. Jacek Wawrzyniak – fonetyka, homiletyka, 
Ks. mgr lic. Rafał Ziajka – wykład fakultatywny,
Ks. mgr Krystian Kolba – ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej,
Ks. mgr Stanisław Mucha – ćwiczenia z logiki,
Ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat języka łacińskiego,
Ks. mgr Ryszard Paszek – historia fi lozofi i,
Ks. mgr Mirosław Socała – teoria poznania,
Ks. mgr Dariusz Sikorski – ćwiczenia z psychologii ogólnej,
Ks. mgr Artur Stobierski – fi lozofi a Boga.

Inni wykładowcy: 
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna,
Prof. nzw. dr hab. Jacek Hawranek – logika,
Prof. nzw. dr hab. Maria Straś-Romanowska – psychologia ogólna, 
Dr Alina Czapiga – psychologia rozwojowa,
Ks. dr Tomasz Kusz – ćwiczenia z egzegezy NT,
Ks. dr Zdzisław Madej – fonetyka, muzyka i śpiew kościelny oraz chór semi-
naryjny,
Mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego.

Wśród ważnych osiągnięć kadry naukowej związanej z Wyższym Semina-
rium Duchownym w Bagnie w minionym roku akademickim należy wymie-
nić:
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– decyzję Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o odznaczeniu Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski klasy pierwszej, ks. prof. dra hab. Cze-
sława Cekiery, zasłużonego pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, promotora licznych rozpraw doktorskich, autora prac nauko-
wych z zakresu patologii społecznych, wykładowcę psychologii i psychoprofi -
laktyki uzależnień w wielu ośrodkach dydaktycznych w kraju, a także uczest-
nika konferencji zagranicznych i członka międzynarodowych stowarzyszeń 
psychologów. Uroczystość przekazania odznaczenia odbyła się w Warszawie, 
18 lutego 2009 r. i była połączona z promocją najnowszej książki księdza pro-
fesora pt. „Człowiek a patologie społeczne”;

– decyzję Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o nadaniu stopnia doktora 
habilitowanego ks. dr. Ambrożemu Skorupie po przyjęciu jego kolokwium 
habilitacyjnego w dniu 10 lutego 2009 r. na podstawie rozprawy: „Koncepcje 
odnowy życia konsekrowanego w ‘antepraeparatoria’ oraz ich recepcja w po-
soborowym prawie kościelnym”. Ks. dr hab. Ambroży Skorupa jest pracowni-
kiem naukowym i dydaktycznym Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów 
Życia Konsekrowanego i równocześnie wykładowcą prawa oraz promotorem 
prac magisterskich alumnów naszego seminarium;

– decyzję Rady Wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła-
wiu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego ks. dr Michałowi Pieli, który 
15 czerwca 2009 r. złożył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy 
z zakresu historii pt. „Działalność misyjna Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
w Apostolskiej Prefekturze Assamu w Indiach (1889-1915)”, pozytywnie zre-
cenzowanej przez ks. bpa prof. dra hab. Jana Kopca, ks. prof. dra hab. Mie-
czysława Koguta, ks. prof. dra hab. Bernarda Kołodzieja i ks. prof. dra hab. 
Józefa Krętosza.

W sumie, w roku kalendarzowym 2008, salwatoriańscy wykładowcy za-
trudnieni w seminarium w Bagnie byli autorami 10 wydanych książek i 54 
opublikowanych artykułów, haseł encyklopedycznych lub recenzji naukowych. 
W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się w Bagnie dwie konfe-
rencje pedagogiczne wychowawców i wykładowców seminarium: pierwsza 
10.10.2008 r. i druga 28.02.2009 r. Uczestnicy zimowej konferencji wysłuchali 
referatu ks. dra hab. Ambrożego Skorupy na temat.: „Formacja intelektualna 
według Konstytucji Sapientia Christiana”.
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2. Egzaminy „ex universa” i sakrament święceń

Pierwsza część egzaminu z dyscyplin teologicznych, wieńczącego sześcio-
letnie studia fi lozofi czno-teologiczne, odbyła się w poniedziałek 15.12.2008 r. 
Wszyscy alumni kursu szóstego uzyskali pozytywne noty z teologii dogmatycz-
nej i Pisma Świętego. W sobotę, 17.01.2009 r., odbyła się druga część egzaminu 
„ex universa theologia”, której zakres obejmował teologię moralną, prawo 
kanoniczne i przedmioty pastoralne. 

W sobotę, 30.05.2009 r., w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebi-
ni, święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, Biskupa 
Polowego WP, przyjęli: dk. mgr Marcin Paweł Czyż, dk. mgr Maciej Dali-
bor, dk. mgr Jacek Kwieciński, dk. mgr Michał Meisner, dk. mgr Kazimierz 
Ryszkiewicz. W tym samym dniu sześciu innych alumnów przyjęło święcenia 
diakonatu.

3. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

W roku 2008/2009 studenci teologii rozwijali swoje zainteresowania na 
siedmiu seminariach naukowych prowadzonych w WSD Salwatorianów w Ba-
gnie z takich dyscyplin, jak: historia Kościoła, prawo kanoniczne, teologia 
dogmatyczna, teologia duchowości, teologia fundamentalna, teologia moralna 
i teologia pastoralna. Prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu obronili:

DK. ŁUKASZ ANIOŁ – „Prawda jako podstawowa kategoria w teologii 
religii Benedykta XVI” – praca z teologii fundamentalnej, napisana na semi-
narium ks. prof. nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy ks. dra 
Romana Słupka; 

DK. MACIEJ DALIBOR – „Narzeczeństwo drogą do małżeństwa w świe-
tle katechez środowych i przemówień do młodzieży Jana Pawła II” – praca 
z teologii moralnej, napisana na seminarium ks. prof. dra hab. Helmuta Juro-
sa, przy współpracy ks. dra Stanisława Pajora;

KL. MAREK DOMAŃSKI – „Parafi a pod wezwaniem świętego Mikołaja 
biskupa w Rudnie w latach 1945-2000” – praca z historii Kościoła napisana na 
seminarium ks. prof. nzw. dra hab. Antoniego Kiełbasy;

DK. MAREK GADOMSKI – „Ksiądz Marek Józef Piątkowski – życie 
i działalność 1914-1995” – praca z historii Kościoła napisana na seminarium 
ks. prof. nzw. dra hab. Antoniego Kiełbasy;
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DK. PAWEŁ KRĘŻOŁEK – „Małżeństwo i rodzina w świetle listów 
Konferencji Episkopatu Polski na Święto Świętej Rodziny” – praca z teologii 
moralnej, napisana na seminarium ks. prof. dra hab. Helmuta Jurosa, przy 
współpracy ks. dra Stanisława Pajora;

DK. PIOTR PAJĄK – „Eschatologia w Dzienniczku Faustyny Kowalskiej 
w świetle novissimorum Wincentego Granata” – praca z teologii dogmatycznej, 
napisana na seminarium ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka, przy współpracy 
ks. dra Dariusza Zielonki;

KL. JAROSŁAW STRYJCZYK – „Rola i miejsce związków niesakra-
mentalnych we wspólnocie Kościoła” – praca z teologii moralnej, napisana 
na seminarium ks. prof. dra hab. Helmuta Jurosa, przy współpracy ks. dra 
Stanisława Pajora;

KL. KONRAD ZABOROWSKI – „Kontemplacja drogą nawrócenia 
i świętości w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte” 
– praca z teologii duchowości, napisana na seminarium ks. bpa prof. dra hab. 
Andrzeja Siemieniewskiego, przy współpracy ks. dra Krzysztofa Wonsa.

4. Zajęcia fakultatywne i pozaprogramowe

W roku sprawozdawczym w WSD Salwatorianów były prowadzone dwa 
wykłady fakultatywne, na które studenci uczęszczali według własnych za-
interesowań. Były to: „Psychoprofi laktyka patologii społecznych” – zajęcia 
prowadzone przez ks. prof. dra hab. Czesława Cekierę, i wykład ks. mgra lic. 
Rafała Ziajki: „Duszpasterstwo młodzieży”. Ponadto prowadzone były lekto-
raty dwóch języków nowożytnych.

We wrześniu 2008 r. studenci II, III, IV, V roku uczestniczyli w szkoleniu 
na temat: Metody aktywizujące w katechezie, przeprowadzonym przez mgra 
Zbigniewa Barcińskiego, prezesa Stowarzyszenia Pedagogów „Natan” z Lubli-
na. Warsztaty, obejmujące 15 godzin dydaktycznych, ukończyło 29 alumnów.

Od listopada do maja zainteresowani studenci mieli okazję uczestniczyć 
w nadobowiązkowym kursie języka angielskiego prowadzonym w wymiarze 
28 jednostek lekcyjnych przez mgr Alinę Gołecką. Kurs na poziomie zaawan-
sowanym ukończyło 3 alumnów.

5. Wykłady gościnne i sympozja

W roku akademickim 2008/2009 studenci mieli okazję wysłuchać okolicz-
nościowego wykładu ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka na temat.: „Objawie-
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nia prywatne jako znak czasów na przykładzie ‘Dzienniczka’ świętej Faustyny”. 
Ponadto wykłady gościnne przeprowadzili: ks. dr Dariusz Klejnowski-Ró-
życki – adiunkt Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego i rektor Szkoły 
Ikonopisarskiej „Pantokrator” w Zabrzu – na temat: „Teologia, technologia 
i estetyka ikony” oraz o. dr Filip Buczyński OFM – psycholog, wykładowca 
akademicki, założyciel i prezes Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
w Lublinie – na temat: „Opieka paliatywna czy eutanazja?”.

W poniedziałek, 27.04.2009 r. odbyło się VI Salwatoriańskie Sympozjum 
Misyjne pod hasłem: „Indie – Kościół – Salwatorianie. Z przeszłością ku przy-
szłości”, zorganizowane przez Kleryckie Koło Misyjne, którego opiekunem 
był ks. wicerektor Jacek Wawrzyniak. Wykłady sympozjalne wygłosili: prof. 
dr hab. Krzysztof Byrski (Warszawa) – „Bogactwo kultur i religii w cywilizacji 
Indii”; ks. dr Michał Piela (Wrocław) – „Ojciec Franciszek Jordan a misje 
w Assam”; ks. dr Julian Bednarz (Morogoro-Tanzania) – „Działalność misyjna 
Salwatorianów pod kierunkiem księdza Angelusa Münzlohera (1890-1906) 
i księdza Krzysztofa Beckera (1906-1915)”; prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz 
(Lublin) – „Kościół w Indiach dziś”. W sympozjum uczestniczył także generał 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Andrzej Urbański z Rzymu.

W roku sprawozdawczym 26 alumnów z Bagna przynajmniej raz uczest-
niczyło w sesjach i sympozjach naukowych organizowanych w innych ośrod-
kach. Były to m.in.: Sympozjum misyjne w Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w Poznaniu; Sympozjum i warsztaty dla organistów na Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu poświęcone „Organowemu akompaniamentowi 
liturgicznemu”; XXIV Ogólnopolskie Forum Młodych pod hasłem „Magia, 
okultyzm, wróżbiarstwo – cała prawda”, organizowane przez Metropolitalne 
Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu; XVI Sympozjum Duszpaste-
rzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot pomagających Ludziom Uzależnionym 
na temat „Praca z osobami zagrożonymi prostytucją”; Sympozjum Naukowe 
z okazji 240. rocznicy urodzin Friedricha Schleiermachera organizowane przez 
Instytut Filozofi i Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu; XIII Salezjańskie Ogólnopolskie Forum Rekolekcyjne orga-
nizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego 
w Łodzi; XLIII Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków w Rzeszowie 
oraz Szkoła Animatorów Misyjnych I-go stopnia w Niepokalanowie prowa-
dzona przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Ponadto członkowie Kleryc-
kiego Koła Ekumenicznego kilkakrotnie uczestniczyli w okolicznościowych 
wykładach w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu, 
a alumni kursu drugiego uczestniczyli w sesji popularnonaukowej z okazji 
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XI Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie „Chawerim” i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

6. Biblioteka 

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie posiada obecnie: 
około 30 800 woluminów książek (w tym 26 995 woluminów w katalogu 
komputerowym), około 6 400 woluminów czasopism, 337 maszynopisów 
prac naukowych oraz 167 starodruków. Ciągle prenumerowanych jest ponad 
120 polskich tytułów czasopism oraz około 20 obcojęzycznych. Znaczna ich 
część jest otrzymywana w ramach wymiany międzybibliotecznej za „Studia 
Salvatoriana Polonica”.

Od roku 1992 prowadzona jest sukcesywnie retrokonwersja zbiorów bi-
bliotecznych, czyli wprowadzanie danych o zgromadzonych książkach z ka-
talogu kartkowego do katalogu komputerowego (sytsem MAK). W systemie 
komputerowym są już uwzględnione wszystkie posiadane publikacje w języku 
polskim wydane po roku 1945. Trwa wprowadzanie pozostałych książek pol-
skojęzycznych wydanych przed II wojną światową. 

Jednocześnie rozpoczęto proces ujednolicania wszystkich zebranych już 
opisów w bazie komputerowej, aby stworzyć w miarę spójny system i usunąć 
pewne błędy, które zaistniały w siedemnastoletnim procesie katalogowania 
komputerowego (przede wszystkim ze względu na rotację kleryków zajmują-
cych się wprowadzaniem danych do komputera).

Katalog komputerowy, dostępny zarówno w pomieszczeniach bibliotecz-
nych, jak i w domu kleryckim, posiada 18 534 opisy zebranych książek (stan na 
29 V 2009; 364 opisy wprowadzono jak dotąd w tym roku kalendarzowym), 
co daje w sumie 26 995 woluminów. 

W katalogu tym wyodrębniono siedem indeksów tematycznych (autorski, 
hasło, tytuł, rzeczowy, wydawnictw, autor zbiorowy, seria, tekst Pisma Święte-
go). W katalogu komputerowym dostępne są także opracowania posiadanych 
prac absolutoryjnych, magisterskich i doktorskich.

III. Formacja duchowa

W roku akademickim 2008/2009 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Danielu Banaszkiewi-
czu i ks. Romanie Słupku. Z dniem 7.03.2009 r. ks. Roman Słupek został 
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zwolniony z obowiązków ojca duchownego, obejmując obowiązki konsula-
tora prowincjalnego ds. formacji. Do końca roku akademickiego obowiązki 
ojca duchownego przejął ks. Tomasz Sander. Od 1.07.2009 nowym ojcem 
duchownym został ks. Krystian Kolba. Ojcowie duchowni swoją posługę 
realizowali przez indywidualne rozmowy 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, adorację Najświętszego Sakramentu 
i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań byli zapra-
szani najczęściej kapłani spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku 
byli to: ks. Ambroży Skorupa SDS, ks. Jacek Wawrzyniak SDS, ks. Tadeusz 
Koncewicz SDS, s. Gabriela Jolanta Basista CSFB, ks. Antoni Zięba SDS, 
o. Karol Meissner OSB, ks. Ryszard Kempiak SDB, ks. Janusz Kaliciak SDS. 
Ponadto we wrześniu 2008 r. ks. Krzysztof Wons SDS przeprowadził pięcio-
dniowe rekolekcje dla wspólnoty, przygotowujące alumnów do złożenia pro-
fesji zakonnej. W dniach 25-27 lutego 2009 r. wspólnota domowa, razem ze 
współbraćmi przygotowującymi się do przyjęcia posług lektoratu i akolitatu, 
przeżyła rekolekcje, które poprowadził ks. Grzegorz Pomorski SDS.

Klerycy przygotowujący się do złożenia profesji wieczystej, realizując cało-
roczny program przygotowania, wyjeżdżali na kilkudniowy wspólny pobyt do 
domu zakonnego misjonarzy klaretynów w Krzydlinie Małej, a także uczest-
niczyli w specjalnej sesji formacyjnej prowadzonej przez ks. Daniela Banasz-
kiewicza w Polanicy-Zdroju.

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.

Należy też wspomnieć o oddolnej inicjatywie kleryków związanej z roz-
ważaniem Słowa Bożego. Dla chętnych współbraci spotkania, na których 
dzielono się osobistym doświadczeniem Słowa Bożego odbywały się w każdą 
niedzielę. W tym roku rozważano fragmenty Listów św. Pawła.
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IV. Zaangażowanie apostolskie

1. 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 Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów można 
wyróżnić grupy o profi lu służby charytatywnej, działalności ewangelizacyjnej 
i refl eksji naukowej.

Wspólnotami studenckimi zaangażowanymi w służbę charytatywną są 
koła przyjaciół: Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Godzięcinie i Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Oborni-
kach Śląskich. Przez cotygodniowe odwiedziny połączone z zabawą, rozmowa-
mi, wspólnym uczestnictwem w liturgii i pomocą w nauce, alumni rozwijali 
własne zdolności pedagogiczne. Innymi placówkami, przy których w minio-
nym roku kontynuowały swoją działalność kleryckie koła charytatywne były: 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach Wrocławskich, Dom Opieki Społecznej we 
Wrocławiu przy ul. Karmelkowej oraz Zakład Leczniczo-Opiekuńczy pro-
wadzony dla dorosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie 
k. Wrocławia. Z racji tego, że w bieżącym roku minęła 50. rocznica współpra-
cy alumnów seminarium w Bagnie z Domem Opieki w Świętej Katarzynie, 
alumni odwiedzający obecnie ten dom zorganizowali okolicznościową sesję 
połączoną z wykładami poświęconymi duszpasterstwu chorych. W minionym 
roku akademickim działało także Koło Honorowych Dawców Krwi, którego 
członkowie oddali w ciągu dziesięciu miesięcy ponad piętnaście litrów krwi.

Do grup o profi lu medialno-ewangelizacyjnym należą: Koło internetowe 
skupiające sześciu członków zaangażowanych w aktualizowanie i modernizację 
strony internetowej seminarium (www.seminarium.sds.pl); Redakcja dwumie-
sięcznika młodzieżowego „Apostoł Zbawiciela”, który wydawany jest w nakła-
dzie 3 tys. egzemplarzy; Klerycki Zespół wokalno-instrumentalny „Vox nostra” 
liczący obecnie sześciu członków, którzy dzięki wytrwałej pracy i wsparciu 
sponsorów zmodernizowali wyposażenie studia dźwiękowego i przygotowali 
nowy repertuar koncertowy; Koło Przewodników „Kustosz”, które w niedziel-
ne popołudnia podejmuje turystów, odwiedzających klasztor Salwatorianów.

Aktywnie działały także koła, których głównym zadaniem jest pogłębio-
na refl eksja teologiczna i animowanie modlitwy w określonych intencjach. 
Członkowie Koła ekumenicznego byli zaangażowani w przygotowanie i reali-
zację programu prelekcji i nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
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ścijan. Swoją działalność kontynuowała grupa modlitewna „Misericordia”. 
W minionym roku akademickim z inicjatywy alumnów zainaugurowała swoją 
działalność Schola WSD, która dzięki systematycznym próbom przyczyniła się 
do rozbudowania repertuaru śpiewów liturgicznych i rozwinięcia zdolności 
wokalnych jej członków. Również Koło misyjne zajmowało się animowaniem 
modlitwy w intencjach misji, podtrzymywało kontakt korespondencyjny 
z misjonarzami, przygotowało nowe ekspozycje o tematyce misyjnej i było 
głównym organizatorem VI Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego. Swoją 
statutową działalność kontynuowało także Koło naukowe alumnów, organi-
zując wykłady gościnne i delegując przedstawicieli seminarium na sympozja 
i sesje naukowe. 

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne 

Szczególną formą przygotowania do pracy apostolskiej są praktyki reali-
zowane pod kierunkiem doświadczonych duszpasterzy poza środowiskiem 
seminaryjnym. Najdłuższą formą są trzymiesięczne praktyki duszpastersko-
-katechetyczne diakonów, które – obecni neoprezbiterzy – odbywali w okresie 
25.02-17.05.2009 r. w placówkach duszpasterskich w Parafi i NMP Królowej 
Polski w Bielsku-Białej, w Parafi i św. Brata Alberta w Elblągu oraz w Parafi i 
MB Pocieszenia w Nowym Jorku.

W październiku 2008 r., z racji Tygodnia Misyjnego, dwudziestu sześciu 
alumnów, zaproszonych przez parafi e z Bielska-Białej, Bystrej, Dębicy, Dobro-
szyc, Krzyża Wielkopolskiego, Łazisk Górnych, Piły, Ponic, Toszka, Trzebini, 
Trześni i Żurawicy, przez kilka dni prowadziło katechezy i nabożeństwa o te-
matyce misyjnej. W okresie roku akademickiego i wakacji kilkunastu alum-
nów pomagało duszpasterzom Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu dni skupienia i rekolekcji dla mło-
dzieży. Dwóch kleryków pomagało w prowadzeniu wakacyjnych rekolekcji dla 
dzieci i młodzieży w Medenice na Ukrainie. Alumni naszego seminarium byli 
także obecni na szlakach pielgrzymkowych do Częstochowy z Bielska-Białej, 
Raciborza, Rybnika, Warszawy, Włocławka, Wrocławia i Zawiercia. Dwaj 
alumni skorzystali z zaproszenia i gościnności salwatorianów z Wielkiej Bryta-
nii, gdzie, mieszkając przez kilkanaście dni, mogli zapoznać się z tamtejszymi 
realiami pracy duszpasterskiej i rozwijać swoje umiejętności językowe. 
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3. Inne formy świadectwa i działalności

W sobotę, 17.10.2008 r. alumni salwatoriańscy uczestniczyli w pieszej 
pielgrzymce młodzieży akademickiej z Wrocławia do grobu św. Jadwigi, dzień 
wcześniej cała seminaryjna wspólnota razem z alumnami i młodzieżą zakon-
ną Dolnego Śląska uczestniczyła w dniu skupienia w trzebnickim sanktu-
arium. W środę 12.11.2008 r. odbył się w Bagnie koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu grupy artystów z Żytomierza: Natalii Trawkinowej (fortepian), 
Mikołaja Nagirniaka (baryton) i Pawła Antoniewskiego (tenor). W dniach 
6-7.12.2008 r. wychowawcy, alumni, a także nowicjusze i postulanci uczestni-
czyli w centralnych obchodach Roku Ojca Jordana organizowanych w Trzebi-
ni przez Prowincjalat Polskiej Prowincji Salwatorianów. Wzorem lat ubiegłych 
w Domu Zakonnym w Bagnie 10.01.2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe 
dla przedstawicieli władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Po-
wiatów: Trzebnickiego i Wołowskiego oraz parlamentarzystów Ziemi Dolno-
śląskiej. Cała wspólnota seminaryjna wzięła również udział w obchodach Dnia 
Życia Konsekrowanego w Archikatedrze Wrocławskiej 2.02.2009 r. 

Z wyrazami uznania i szczerej wdzięczności wspólnota seminaryjna żegnała 
9.03.2009 r. ks. dra Tadeusza Koncewicza SDS, dawnego rektora i wieloletnie-
go wykładowcę, który po dwudziestu trzech latach pracy dydaktycznej w se-
minarium w Bagnie i siedmiu latach na Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu, udał się do pracy misyjnej w Azji Wschodniej w charakterze 
wykładowcy przedmiotów biblijnych.

V. Zakończenie

Miniony rok 2008 był rokiem wyborczym w Polskiej Prowincji Salwato-
rianów. Po trzyletniej kadencji ks. Jana Folkerta, nowym prowincjałem został 
wybrany ks. Piotr Filas, wykładowca teologii moralnej w naszym seminarium. 
XXVIII Kapituła Prowincjalna, obradująca w Krakowie w dniach 16-20 lutego 
2009 r., powołała również nową Konsultę Prowincjalną, w skład której weszli 
m.in. dotychczasowi wychowawcy seminarium w Bagnie: ks. Roman Słupek 
i ks. Dariusz Partyka.

Równocześnie zakończyła się trzyletnia kadencja dotychczasowego rektora 
seminarium ks. Bogdana Giemzy. Swoją pracę w seminarium zakończyli rów-
nież inni wychowawcy.
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Ksiądz Prowincjał Piotr Filas, wraz z nową Radą Prowincjalną, powołał 
z dniem 1.07.2009 r. na urząd Rektora Seminarium w Bagnie ks. Jerzego Ma-
derę. Nowym ekonomem wspólnoty, który przejął swoje obowiązki od marca 
2009 r., został ks. Aleksander Jasiński, wicerektorem i dyrektorem studiów – 
ks. Tomasz Raćkos, prefektami alumnów – ks. Ireneusz Kiełbasa i ks. Tomasz 
Starużyk, ojcami duchownymi wspólnoty – ks. Daniel Banaszkiewicz i ks. Kry-
stian Kolba.

Na progu działalności nowego zarządu wspólnoty zakonnej i Wyższego Se-
minarium Duchownego w Bagnie, w imieniu całej społeczności seminaryjnej 
pragnę złożyć serdeczne podziękowania dotychczasowym przełożonym i wy-
chowawcom, wszystkim profesorom i wykładowcom naszej uczelni. Słowami 
wdzięczności ogarniam osoby świeckie, jak również wspólnotę sióstr salwato-
rianek pracujących w seminarium, którą tworzą: s. Aniela Garecka, s. Daria 
Magiera i s. Gaudencja Grabińska, oraz braci zakonnych: br. Hieronima 
Drobika, br. Bernarda Mroza, br. Mirosława Jaroszka i br. Jarosława Grzesika. 
Dziękuję również za dobry przykład, modlitwę i wykonywane prace członkom 
najmłodszych wspólnot formacyjnych, którymi są Postulat i Nowicjat Polskiej 
Prowincji Salwatorianów w Bagnie. Na ręce dawnego prowincjała ks. Jana 
Folkerta i byłego rektora ks. Bogdana Giemzy składam szczere podziękowanie 
za troskę, mądrą radę i pracę włożoną w remonty, rozwój i propagowanie do-
brego imienia naszego seminarium w ostatnich latach.
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