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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2010/2011

I. Wstęp

„Wiara chrześcijańska nie jest religią Księgi, chrześcijaństwo jest religią 
słowa Bożego” – tę prawdę przypomniał Benedykt XVI w swojej adhortacji 
Verbum domini, której wydanie zbiegło się z początkiem roku akademickiego 
2010/2011. Ważną inicjatywą duszpasterską dla Kościoła na Dolnym Śląsku 
było ogłoszenie przez abpa Mariana Gołębiewskiego Roku Biblijnego w Ar-
chidiecezji Wrocławskiej. Innymi wydarzeniami z życia Kościoła, które miały 
wpływ na życie wspólnoty zakonnej w Bagnie, było promulgowanie za zgodą 
Benedykta XVI przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych dekretu o heroi-
czności cnót sługi Bożego O. Franciszka Jordana, założyciela salwatorianów. 
Istotnym wydarzeniem był także radosny dzień beatyfi kacji Jana Pawła II.

We wrześniu 2010 roku, tj. u początku 58. roku działalności Wyższego 
Seminarium Duchownego w Bagnie, prowincjałem Polskiej Prowincji Salwa-
torianów był ks. Piotr Filas, rektorem seminarium – ks. Jerzy Madera, wice-
rektorem i dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektami alumnów – 
ks. Ireneusz Kiełbasa i ks. Tomasz Starużyk, ekonomem domu zakonnego 
– ks. Aleksander Jasiński.

II. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 23.09.2010 r. 
do 21.01.2011 r. Semestr drugi rozpoczął się 11.02.2011 r. i trwał do 4.06.2011 r. 
Zimowa sesja egzaminacyjna odbywała się w terminie od 22 stycznia do 5 lute-
go, a sesja letnia od 6 do 28 czerwca. Uroczysta inauguracja z immatrykulacją 
dziewięciu studentów pierwszego roku odbyła się w poniedziałek 11 paździer-
nika. Mszy świętej rozpoczynającej rok akademicki 2010/2011 przewodni-
czył Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas. Ofi cjalnymi 
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delegatami Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia byli: 
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek oraz ks. dr hab. Michał Piela. W uroczystości 
wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz Powiatu Trzebnickiego i Gminy 
Oborniki Śląskie. Wykład inauguracyjny na temat: „Wizerunek teologiczny 
J. Ratzingera – Benedykta XVI” wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krasiński. 
W tym samym dniu odbyła się konferencja pedagogiczna wychowawców 
i wykładowców WSD Salwatorianów, w której uczestniczyło, razem z za-
rządem prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów, 30 księży. Dzięki 
inicjatywie Salwatoriańskiego Apostolatu Internetowego z Krakowa powstał 
krótki fi lm dokumentalny z przebiegu inauguracji, który został zamieszczony 
w Internecie.

Na początku roku akademickiego 2010/2011 społeczność studentów WSD 
w Bagnie liczyła 37 osób, w  tym 12 alumnów na kursach fi lozofi cznych 
i 25 alumnów na kursach teologicznych. Wśród studiujących było dwóch 
studentów zagranicznych, jeden z Białorusi i jeden z Rosji. Liczba alumnów 
na poszczególnych kursach przedstawiała się następująco:

kurs I – 9 alumnów, 
kurs II – 3 alumnów, 
kurs III – 3 alumnów, 
kurs IV – 8 alumnów, 
kurs V – 7 alumnów,
kurs VI – 6 diakonów i 1 kleryk.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2010/2011 zajęcia z dyscyplin przewidzianych przez Ratio institu-
tionis sacerdotalis pro Polonia prowadziło 44 wykładowców, w tym: 5 z tytułem 
profesora, 1 doktor habilitowany, 13 doktorów, 16 magistrów z licencjatem 
kościelnym i 9 magistrów dyscyplin nieteologicznych.

Wykładowcy salwatoriańscy:
Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera – psychologia pastoralna,
Ks. prof. nzw. dr hab. Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne, prawo wyzna-
niowe,
Ks. dr hab. Michał Piela – historia Kościoła, konwersatorium monografi czne,
Ks. dr Bogdan Giemza – teologia pastoralna szczegółowa,
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Ks. dr Rafał Masarczyk – historia fi lozofi i, konwersatorium monografi czne,
Ks. dr Hubert Ordon – teologia biblijna,
Ks. dr Stanisław Pajor – teologia moralna,
Ks. dr Jerzy Sienkiewicz – muzyka i śpiew kościelny,
Ks. dr Roman Słupek – religiologia, teologia fundamentalna, wprowadzenie 
w chrześcijaństwo,
Ks. dr Józef Tarnówka – antropologia fi lozofi czna, wprowadzenie do fi lozofi i,
Ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości,
Ks. dr Władysław Węglarz – historia Kościoła, konwersatorium z historii 
Kościoła,
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz – teologia duchowości,
Ks. mgr lic. Maciej Borowski – egzegeza i ćwiczenia ST, lektorat jęz. greckiego,
Ks. mgr lic. Antoni Cebula – liturgika, ćwiczenia z liturgiki,
Ks. mgr lic. Piotr Filas – teologia moralna,
Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz – ćwiczenia z psychologii ogólnej,
Ks. mgr lic. Franciszek Jadamus – teoria i praktyka spowiedzi,
Ks. mgr lic. Łukasz Kleczka – teologia dogmatyczna,
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana – liturgika, ćwiczenia z liturgiki,
Ks. mgr lic. Jerzy Madera – wykład monografi czny, 
Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – teologia moralna, ćwiczenia z praktyki spowiedzi,
Ks. mgr lic. Albert Poloczek – katolicka nauka społeczna,
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki,
Ks. mgr lic. Edward Seremet – katechetyka,
Ks. mgr lic. Jan Socha – liturgika,
Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń – ćwiczenia z prawa kanonicznego,
Ks. mgr lic. Jacek Wawrzyniak – homiletyka, ćwiczenia z homiletyki,
Ks. mgr Krystian Kolba – ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej, wykład 
fakultatywny,
Ks. mgr Stanisław Mucha – ćwiczenia z logiki,
Ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat jęz. łacińskiego,
Ks. mgr Ryszard Paszek – historia fi lozofi i,
Ks. mgr Dariusz Sikorski – psychologia pastoralna,
Ks. mgr Mirosław Socała – teoria poznania,
Ks. mgr Artur Stobierski – fi lozofi a Boga. 

Inni wykładowcy: 
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław) – teologia dogmatyczna, 
ekumenizm,
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Prof. nzw. dr hab. Jacek Hawranek (Uniwersytet Wrocławski) – logika, 
Prof. nzw. dr hab. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski) – psy-
chologia ogólna,
Dr Alina Czapiga (Uniwersytet Wrocławski) – psychologia rozwojowa,
O. dr Emilian Gołąbek OFM (Wrocław) – wykład fakultatywny,
Ks. dr Ryszard Kempiak SDB (PWT, Wrocław) – egzegeza NT,
Ks. dr Zdzisław Madej (Wrocław) – fonetyka, muzyka i śpiew kościelny oraz 
chór,
S. mgr Ludmiła Stręk OSU (Wrocław) – wykład fakultatywny,
Mgr Leszek Warzocha (Trzebnica) – lektorat jęz. angielskiego.

W zakończonym roku prowadzone były następujące konwersatoria mono-
grafi czne: ks. dr hab. Michał Piela – „Bł. Jerzy Popiełuszko – Boży świadek 
i obrońca praw ludzkich w dobie rozwoju solidarności”, i ks. dr Rafał Masar-
czyk – „Egzystencjalny aspekt codzienności w ujęciu Karla Jaspersa i Antonie-
go Kempińskiego”. Ponadto ks. mgr lic. Jerzy Madera prowadził wykład mono-
grafi czny na temat: „Apologia wiary religijnej w kontekście współczes nym”.

Z uznaniem przyjęliśmy wiadomość, że salwatorianin, ks. Ambroży Sko-
rupa – po aprobacie Kongregacji Edukacji Katolickiej – otrzymał tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego i 1.10.2010 r. decyzją Rektora Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskał stanowisko profesora uczelnianego. 
Ponadto inni salwatorianie prowadzili zajęcia w następujących uczelniach: 
ks. dr Tadeusz Koncewicz w Jordan University College w Tanzanii, ks. prof. 
dr hab. Czesław Cekiera w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Białymstoku, ks. dr hab. Michał Piela, ks. dr Bogdan Giemza, ks. dr Roman 
Słupek i ks. mgr Jerzy Olszowski na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu, a ks. dr Stanisław Pajor w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Legnickiej. 

Ze szczerym smutkiem żegnaliśmy naszego współbrata, zmarłego 
14.10.2010 r. ks. prof. dra hab. Tadeusza Stycznia, dziękując Bogu za dar jego 
życia ofi arowanego w służbie nauce i Kościołowi. Śp. ks. prof. Styczeń przez 
pięćdziesiąt lat związany był jako wykładowca z Wyższym Seminarium Du-
chownym Salwatorianów w Bagnie, prowadząc tu wykłady z etyki i semina-
rium magisterskie. Swoje życie naukowe związał z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, gdzie u boku Karola Wojtyły był jednym z twórców polskiej szkoły 
personalizmu etycznego. Do śmierci bł. Jana Pawła II pozostawał jego bardzo 
bliskim przyjacielem i współpracownikiem. Pogrzeb śp. ks. prof. Tadeusza 
Stycznia odbył się w Sanktuarium MB Fatimskiej w Trzebini 21.10.2010 r.
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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 13.12.2010 r. 
Wszyscy alumni kursu szóstego uzyskali pozytywne noty z teologii dogmatycz-
nej i Pisma Świętego. W sobotę, 15.01.2011 r., odbyła się druga część egzaminu 
ex universa theologia, której zakres obejmował teologię moralną, prawo kano-
niczne i przedmioty pastoralne. 

W sobotę, 28.05.2011 r., w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini 
święcenia kapłańskie z rąk księdza bpa Jana Zająca, sufragana Archidiecezji 
Krakowskiej, przyjęli: dk. mgr Rafał Chlebowski, dk. mgr Łukasz Darowski, 
dk. mgr Marek Domański, dk. mgr Daniel Jamroży, dk. mgr Sebastian Polak, 
dk. mgr Grzegorz Skulski, dk. mgr Andrzej Wacławek. W tym samym dniu 
pięciu innych alumnów przyjęło święcenia diakonatu.

3. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

W roku 2010/2011 studenci teologii rozwijali swoje zainteresowania na pię-
ciu seminariach naukowych prowadzonych w WSD Salwatorianów w Bagnie 
z takich dyscyplin, jak: historia Kościoła, Pismo Święte, prawo kanoniczne, 
teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna. Prace magisterskie na Papie-
skim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronili:

Kl. Michał Gołębiowski – „Błogosławiony ksiądz Bernhard Lichtenberg 
i ksiądz Paschalis Schmid – rozwój idei Dnia Kapłańskiego” – praca z historii 
Kościoła napisana na seminarium ks. dra hab. Michała Pieli; 

Dk. Łukasz Karasiński – „Ochrona godności Eucharystii w kościelnym 
prawie karnym” – praca z prawa kanonicznego, napisana na seminarium 
ks. prof. nzw. dra hab. Ambrożego Skorupy; 

Dk. Szymon Kula – „Creatio w Traktacie teologicznym Czesława Miłosza 
i Tryptyku rzymskim Jana Pawła II” – praca z teologii dogmatycznej, napisana 
na seminarium ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka;

Kl. Przemysław Marszałek – „Parafi a pw. św. Stanisława Kostki w Zawier-
ciu w latach 1985-2010” – praca z historii Kościoła napisana na seminarium 
ks. dra hab. Michała Pieli;

Dk. Włodzimierz Szydłowski – „Historia Salwatorianów w Brasławiu 
i rozwój kultu obrazu Najświętszej Maryi Panny Królowej Jezior” – praca 
z historii Kościoła napisana na seminarium ks. dra hab. Michała Pieli;
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Kl. Robert Ufl and – „Historia Parafi i pod wezwaniem Świętego Maksymi-
liana Marii Kolbego w Pewli Wielkiej” – praca z historii Kościoła napisana na 
seminarium ks. dra hab. Michała Pieli;

Dk. Paweł Wróbel – „Zagadnienia chrystologicznofundamentalne w pu-
blikacjach Vittorio Messoriego” – praca z teologii fundamentalnej, napisana 
na seminarium ks. prof. nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy 
ks. dra Romana Słupka.

4. Zajęcia fakultatywne i pozaprogramowe

W roku sprawozdawczym w WSD Salwatorianów były prowadzone trzy 
wykłady fakultatywne, na które studenci uczęszczali według własnych zainte-
resowań. Były to: „Katecheza wobec kultury i subkultury młodzieżowej” – za-
jęcia prowadzone przez o. dr Emiliana Gołąbka OFM, wykład s. mgr Ludmiły 
Stręk OSU: „Współczesna literatura religijna i kultura języka polskiego” oraz 
socjologia wykładana przez ks. mgra Krystiana Kolbę. 

Od listopada do czerwca zainteresowani studenci mieli okazję uczestniczyć 
w nadobowiązkowym kursie języka angielskiego prowadzonym w wymiarze 
22 jednostek lekcyjnych przez mgr Alinę Gołecką. Kurs na poziomie zaawan-
sowanym ukończyło 4 alumnów.

We wrześniu 2010 roku studenci III, IV, V i VI roku uczestniczyli w szko-
leniu na temat: „Porządek na katechezie”, przeprowadzonym przez mgra Zbig-
niewa Barcińskiego, prezesa Stowarzyszenia Pedagogów „Natan” z Lublina. 
Warsztaty, obejmujące 15 godzin dydaktycznych, ukończyło 20 alumnów.

5. Wykłady gościnne i sympozja

W roku sprawozdawczym 17 alumnów z Bagna przynajmniej raz uczest-
niczyło w sesjach i sympozjach naukowych organizowanych w innych ośrod-
kach. Były to m.in.: Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia a mo-
ralność. Współczesne problemy moralne w świetle słowa Bożego” organi-
zowana przez Instytut Nauk Biblinych KUL (P. Wróbel, S. Polak, Lublin 
21-22.10.2010); XVIII  Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków 
i Wspólnot pomagających Ludziom Uzależnionym na temat „Uzależnienie 
od hazardu, gier komputerowych i Internetu” (P. Marszałek, M. Łabuda, 
Częstochowa,  19-20.11.2010), Sesja naukowa „Wierni Prawdzie – 135. rocznica 
urodzin bł. Bernarda Lichtenberga” (M. Gołębiowski, Oława 1.12.2010), Sesja 
misjologiczna „Komunia w jedności serc i ducha (RMis, 51)” oraz czuwa-
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nie modlitewne Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej Górze (K. Leszczyński, 
W. Woźniak, 4-5.12.2010), XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafi zyczne 
„Spór o Prawdę” organizowane przez Wydział Fiolozofi i KUL (Ł. Darowski, 
R. Główczyński, Lublin, 10.12.2010), Sympozjum biblijne „Słowo Boże w ży-
ciu i misji Kościoła. Praktyczne wskazania posynodalnej adhortacji apostol-
skiej Ojca Świętego Benedykta XVI” przygotowane przez Wydział Teologicz-
ny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (P. Wróbel, W. Woźniak, 
23.03.2011), Ogólnopolskie sympozjum „Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja 
apostolska Verbum Domini w refl eksji biblijno-teologicznej” zorganizowa-
ne przez Instytut Nauk Biblijnych i Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL 
(J. Trzópek, Lublin 30-31.03.2011), Międzynarodowe Sympozjum Katechetycz-
ne „Wychowanie do czystości – utopia czy oczywistość?”, które odbyło się na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (P. Marszałek, R. Ufl and, 
13-14.05.2011), 45. Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków zorganizo-
wane w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (P. Antoniuk, J. Lazarek, 
30.06-3.07.2011).

Studenci kursu szóstego w ramach zajęć z ekumenizmu razem z wykła-
dowcą odwiedzili w niedzielę 14.11.2010 r. kościół wspólnoty ewangelicko-
-augsburskiej i cerkiew prawosławną we Wrocławiu, studenci kursu piątego 
17.05.2011 r. wzięli udział w Sympozjum Liturgicznym „Znaczenie i działal-
ność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów”, zorganizowa-
nym na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, na którym obecny 
był prefekt tejże kongregacji abp Antonio kard. Canizares Llovera. Natomiast 
alumni kursu drugiego – w ramach ćwiczeń z religiologii – uczestniczyli 
w sesji popularnonaukowej z okazji XIII Dnia Judaizmu w Kościele Kato-
lickim zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Chawerim” i Papieski Wydział 
Teologiczny we Wrocławiu 22.01.2011 r. Ponadto trzech alumnów naszego 
seminarium (P. Antoniuk, W. Szydłowski, A. Zając) wzięło udział w XIII Mi-
strzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w tenisie stołowym, 
organizowanych w Częstochowie w dniach 13-16.12.2010 r. Jeden z kleryków 
ukończył Ogólnopolską Szkołę Animatorów Misyjnych pierwszego stopnia 
w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (W. Woźniak, 26-29.06.2011), 
a dwóch innych uczestniczyło w III Ogólnopolskich Warsztatach Gazetek 
Seminaryjnych w Ołtarzewie (T. Nowacki, Ł. Puter, 25-27.02.2011).

Z inicjatywy alumnów zrzeszonych w kole misyjnym 3.12.2010 r. odbyło 
się w Bagnie spotkanie z misjonarzem i autorem książek o Afryce ks. Hiero-
nimem Siwkiem, a z inicjatywy koła naukowego alumnów 13.12.2010 r. mia-
ła miejsce prelekcja ks. Wojciecha Jaśkiewicza, diecezjalnego koordynatora 
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Odnowy w Duchu Świętym z Wrocławia, na temat „Zadania prezbitera wo-
bec wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym”, później 7.03.2011 r. odbyły się 
wykłady otwarte ks. mgr lic. Łukasza Kleczki, nt.: „Teologiczno-praktyczny 
wymiar adhortacji apostolskiej Verbum Domini” oraz pastora Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego ks. mgr lic. Andrzeja Fobera, nt.: „Adhortacja Verbum 
Domini w perspektywie ekumenicznej”. Dwugłos teologów zakończyło wspól-
ne nabożeństwo ekumeniczne. Gościem społeczności kleryckiej był również 
mgr Grzegorz Miśta, który 15.04.2011 r. wygłosił prelekcję nt.: „Teraźniejszość 
i perspektywy działalności świeckich salwatorianów”.

W poniedziałek, 9.05.2011 r. odbyło się w Bagnie VIII Salwatoriańskie 
Sympozjum Misyjne pod hasłem: „Nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowi-
ny”, zorganizowane przez kleryckie koło misyjne, którego opiekunami byli 
ks. rektor Jerzy Madera i ks. Krzysztof Gasperowicz. Wykłady sympozjalne 
wygłosili: prof. dr hab. Jan Górski (Uniwersytet Śląski, Katowice) – „Kondycja 
duchowa świata chrześcijańskiego”; prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, 
Warszawa) – „Jeśli nie dialog międzyreligijny to co?”; ks. dr Julian Bednarz 
(Jordan University College, Morogoro) – „Portret współczesnego misjona-
rza”; ks. dr Grzegorz Wita (Uniwersytet Śląski, Katowice) – „Areopagi nowej 
ewangelizacji”, ks. mgr lic. Adam Teneta (Rzym) – „O. Jordan jako prekursor 
nowej ewangelizacji”. W sympozjum uczestniczyła także dr Helena Pyz, lekar-
ka i świecka misjonarka współprowadząca Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych 
Jeevodaya w Indiach, która podzieliła się osobistym doświadczeniem pracy na 
innym kontynencie.

6. Biblioteka 

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie, której dyrektorem 
jest ks. dr Roman Słupek, posiada obecnie: około 31 400 woluminów książek 
(w tym 28 050 woluminów w katalogu komputerowym), około 6 710 wolu-
minów czasopism, 374 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 wy-
miany 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 (system MAK). W systemie 
komputerowym ujęto już 97% wszystkich posiadanych publikacji w języku 
polskim. Następnym planowanym etapem prac jest wprowadzenie do bazy 
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komputerowej posiadanych w zbiorach bibliotecznych książek obcojęzycz-
nych.

W minionym roku zakończył się też żmudny, ale konieczny proces ujed-
nolicania wszystkich zebranych już opisów w bazie komputerowej. Jego celem 
było stworzenie spójnego systemu i usunięcie pewnych błędów, które zaist-
niały w osiemnastoletnim procesie katalogowania komputerowego (przede 
wszystkim ze względu na rotację kleryków zajmujących się wprowadzaniem 
danych do komputera). W ten sposób baza jest już gotowa do udostępnienia 
w Internecie w ramach systemu prowadzonego przez Federację Bibliotek Ko-
ścielnych FIDES. 

Katalog komputerowy, dostępny jest zarówno w pomieszczeniach biblio-
tecznych, jak i w domu kleryckim. W katalogu tym wyodrębniono siedem 
indeksów tematycznych (autorski, hasło tytuł, rzeczowy, wydawnictw, autor 
zbiorowy, seria, tekst Pisma Świętego). W katalogu komputerowym dostępne 
są także opracowania posiadanych prac absolutoryjnych, magisterskich i dok-
torskich.

III. Formacja duchowa

W roku akademickim 2010/2011 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie SDS 
i ks. Krzysztofi e Gasperowiczu SDS. Swoją posługę realizowali oni przez 
indywidualne regularne rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili 
konferencje dla wspólnoty, prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne 
dla poszczególnych roczników kleryckich połączone z Eucharystią. Ponadto 
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 były za-
praszane osoby spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku byli to: 
ks. Mirosław Smyrak, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Wojciech Juraszek SDS, 
p. Małgorzata Mierzwa-Hudzik, o. Mateusz Hinc OFM Cap, ks. Piotr Wie-
czorek, ks. Rafał Masarczyk SDS. Ponadto we wrześniu 2010 r. o. Piotr Jordan 
Śliwiński OFM Cap przeprowadził pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, 
przygotowujące alumnów do złożenia profesji zakonnej. Ksiądz Łukasz Klecz-
ka SDS przeprowadził trzydniowe rekolekcje dla alumnów kursu trzeciego 
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i czwartego przed przyjęciem posługi lektora i akolity, a ks. Roman Hamny 
SDS pięciodniowe rekolekcje w Czernej dla kandydatów do święceń diako-
natu i prezbiteratu. Przy czym dodatkowo klerycy przygotowujący się do 
złożenia profesji wieczystej, realizując całoroczny program przygotowania, 
wyjeżdżali na kilkudniowy wspólny pobyt do Klasztoru Ojców Benedyktynów 
w Lubiniu, a także uczestniczyli w specjalnej sesji formacyjnej prowadzonej 
przez ks. Krzysztofa Gasperowicza SDS w Polanicy-Zdroju.

W minionym roku akademickim posługę stałych spowiedników, poza 
ojcami duchownymi, pełnili: o. Wit Bołd OFM i o. Jerzy Grzanka SSCC 
z Wrocławia oraz ks. Paweł Stanoszek SDS. Dodatkowo alumni, z zachowa-
niem dyscypliny seminaryjnej, mieli możliwość udania się do jakiegokolwiek 
innego spowiednika.

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 pedagogiczno-charytatywnej i działalności 
medialno-ewangelizacyjnej.

Wspólnotami studenckimi zaangażowanymi w służbę charytatywną i wy-
chowawczą są koła przyjaciół: Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie (5 alumnów) i Zespołu Opiekuńczo-
-Wychowawczego w Obornikach Śląskich (5 alumnów), Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 
w Wierzbicach Wrocławskich, Domu Opieki Społecznej we Wrocławiu przy 
ul. Karmelkowej (5 alumnów) oraz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego prowa-
dzonego dla dorosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie 
k. Wrocławia (9 alumnów). 

Do grup o profi lu medialno-ewangelizacyjnym należą: redakcja dwumie-
sięcznika młodzieżowego „Apostoł Zbawiciela” (11 alumnów); klerycki zespół 
wokalno-instrumentalny „Vox nostra” (6 alumnów), który w pierwszym seme-
strze nagrał nową płytę z kolędami i pastorałkami, zatytułowaną „Rodzisz się 
wśród niepokojów”. W drugim semestrze zmienił się zasadniczo skład zespołu 
i obecnie pracuje on nad nowym repertuarem; koło przewodników „Kustosz” 
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(9 alumnów), które w niedzielne popołudnia podejmuje turystów, odwiedza-
jących Klasztor Salwatorianów.

Swoją działalność kontynuowała grupa modlitewna „Misericordia” 
(7 alumnów). Również koło misyjne zajmowało się animowaniem modlitwy 
w intencjach misji, podtrzymywało kontakt korespondencyjny z misjonarza-
mi, czynnie zaangażowało się w prace Salwatoriańskiego Wolontariatu Mi-
syjnego i było głównym organizatorem VIII Salwatoriańskiego Sympozjum 
Misyjnego. Swoją statutową działalność kontynuowało także koło naukowe 
alumnów, organizując wykłady gościnne i delegując przedstawicieli semina-
rium 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 
19.02-16.05.2011 r. w placówkach duszpasterskich w Parafi i NMP Królowej 
Polski w Bielsku-Białej, w Parafi i św. Brata Alberta w Elblągu, Parafi i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich, Parafi i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Trzebini, w Parafi i św. Barłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy oraz 
w Parafi i NMP Matki Zbawiciela w Warszawie.

W październiku 2010 r., z racji Tygodnia Misyjnego, trzydziestu alumnów, 
zaproszonych przez parafi e z Bielska-Białej, Bystrej, Elbląga, Krzyża Wiel-
kopolskiego, Obornik Śląskich, Piły, Ponic, Sromowców Niżnych, Trzebini, 
Trześ ni, Warszawy, Więciórka, Widuchowej i Żurawicy, przez kilka dni prowa-
dziło katechezy i nabożeństwa o tematyce misyjnej. W okresie roku akademic-
kiego i wakacji kilkunastu alumnów pomagało duszpasterzom Salwatoriań-
skiego Ośrodka Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu 
dni skupienia i rekolekcji dla młodzieży oraz uczestniczyło w XVIII Salwa-
toriańskim Forum Młodych w Dobroszycach. Dwóch kleryków pomagało 
w prowadzeniu wakacyjnych rekolekcji dla dzieci i młodzieży na Ukrainie. 
Kilku innych towarzyszyło salwatoriańskim wolontariuszom misyjnym w ich 
pracy w Albanii i na Białorusi. Alumni naszego seminarium byli także obecni 
na szlakach pielgrzymkowych do Częstochowy i do sanktuarium Królowej 
Jezior w Brasławiu na Białorusi.
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3. Inne formy świadectwa i działalności

W sobotę, 16.10.2010 r. alumni salwatoriańscy uczestniczyli w pieszej piel-
grzymce młodzieży akademickiej z Wrocławia do grobu św. Jadwigi, dzień 
wcześniej cała seminaryjna wspólnota razem z alumnami i młodzieżą zakonną 
Dolnego Śląska uczestniczyła w dniu skupienia w trzebnickim sanktuarium. 
W dniach od 28.11 do 1.12.2010 r. odbyła się wizytacja prowincjalna wspólnoty 
zakonnej zamieszkałej pod numerem Bagno 86, którą przeprowadzili ks. pro-
wincjał Piotr Filas i ks. Roman Słupek, konsultor prowincjalny do spraw 
formacji. Wzorem lat ubiegłych, w Domu Zakonnym w Bagnie 15.01.2011 r. 
odbyło się spotkanie opłatkowe, z udziałem wojewody dolnośląskiego Aleksan-
dra Marka Skorupy, dla przedstawicieli władz samorządowych województwa 
dolnośląskiego, powiatów: trzebnickiego i wołowskiego oraz parlamentarzy-
stów Ziemi Dolnośląskiej. Cała wspólnota seminaryjna wzięła również udział 
w obchodach Dnia Życia Konsekrowanego w archikatedrze wrocławskiej 
2.02.2011 r. Szczególnymi gośćmi domu zakonnego w Bagnie w minionym 
roku akademickim byli: ksiądz bp Andrzej Siemieniewski 6.03.2011 r. oraz 
przełożony generalny salwatorianów ks. Andrzej Urbański wraz ze swoją Radą 
w dniach 14-15.06.2011 r. W tym samym czasie odbyła się wizytacja generalna 
wspólnoty zakonnej, którą przeprowadzili konsultorzy generalni z Rzymu 
ks. Mario Agudelo i ks. Milton Zonta. Ważnym wydarzeniem – wpisanym już 
od kilku lat w kalendarium Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie – 
był kolejny międzynarodowy plener malarski połączony z wernisażem wystawy 
poplenerowej z udziałem polskich artystów z Grodna, Kowna, Lwowa, Ostravy, 
Frankfurtu, Tonbridge, Wrocławia i Obornik Śląskich w dniach 4-9.07.2011 r.

V. Zakończenie

W imieniu całej społeczności seminaryjnej pragnę złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim profesorom, wykładowcom i wychowawcom naszego 
seminarium. W imieniu wykładowców i studentów dziękuję także ekonomowi 
domu zakonnego ks. Aleksandrowi Jasińskiemu i ekonomowi prowincjalnemu 
ks. Dariuszowi Partyce za zapewnienie odpowiednich warunków do prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych. Na ręce księdza prowincjała Piotra Filasa i jego 
Rady – ze szczególnym uwzględnieniem konsultora do spraw formacji i dy-
rektora biblioteki ks. dra Romana Słupka – składam szczere podziękowanie za 
włożoną pracę i troskę o naszą uczelnię.
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Szczere podziękowania kieruję po adresem wspólnoty sióstr salwatorianek 
pracujących w seminarium, którą tworzą: s. Aniela Garecka, s. Gaudencja 
Grabińska i s. Daria Magiera. Dziękuję braciom zakonnym: br. Hieronimowi 
Drobikowi, br. Bernardowi Mrozowi, br. Mirosławowi Jaroszkowi, br. Jarosła-
wowi Grzesikowi i br. Krzysztofowi Konstantynów. Ponadto słowami wdzięcz-
ności ogarniam świeckich pracowników naszego seminarium oraz liczne osoby 
świeckie, które na wieloraki sposób okazują swoją życzliwą pomoc naszej 
wspólnocie zakonnej, a zarazem instytucji wychowawczej i akademickiej.
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