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Sprawozdanie z działalności  
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów  

za rok 2011/2012

Wstęp

U początku 59. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego 
w Bagnie prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów był ks. Piotr Filas, 
rektorem seminarium – ks. Jerzy Madera, wicerektorem i dyrektorem studiów 
– ks. Tomasz Raćkos, prefektami alumnów – ks. Ireneusz Kiełbasa i ks. Tomasz 
Starużyk, ekonomem domu zakonnego – ks. Aleksander Jasiński.

I. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 22 wrześ-
nia 2011 roku do 21 stycznia 2012 roku. Semestr drugi rozpoczął się 9 lutego 
2012 roku i trwał do 5 czerwca 2012 roku. Zimowa sesja egzaminacyjna od-
bywała się w terminie od 23 stycznia do 6 lutego, a sesja letnia od 6 do 28 
czerwca. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się we 
wtorek 11 października 2011 roku. Mszy świętej przewodniczył salwatorianin 
J.E. ks. bp Charles Mahuza Yava – wikariusz apostolski Archipelagu Komo-
rów, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Obecni byli również J.E. ks. 
bp Edward Janiak – sufragan archidiecezji wrocławskiej i ks. Piotr Filas – Pro-
wincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów, wraz z członkami Rady Prowincjal-
nej. Wykład inauguracyjny na temat: Dać argument wierze wygłosił ks. prof. 
nzw. dr hab. Andrzej Nowicki – kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej 
i Religiologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W uroczy-
stości uczestniczył również ks. dr Jarosław Stoś – rektor WSD Diecezji Zie-
lonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu i przewodniczący Konferencji Rektorów 
Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, a także przedstawiciele semi-
nariów duchownych z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Wyższego Seminarium 
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Duchownego Franciszkanów oraz wikariusz biskupi do spraw życia konsekro-
wanego archidiecezji wrocławskiej – o. prof. nzw. dr hab. Jacek Kiciński CMF. 
Obecni byli także: starosta powiatu trzebnickiego – Robert Adach i burmistrz 
miasta i gminy Oborniki Śląskie – Sławomir Błażewski oraz duchowieństwo 
i świeckie osoby związane lub zaprzyjaźnione z naszą uczelnią. Rok akademic-
ki rozpoczęło 30 alumnów, wśród których oprócz 27 studentów narodowości 
polskiej było 3 studentów zagranicznych z Białorusi, Rosji i Czech:

Indywidualny tok studiów – 1
Rok II – 8
Rok III – 4
Rok IV – 3
Rok V – 7
Rok VI – 7.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2011/2012 zajęcia z dyscyplin przewidzianych przez Ratio institu-
tionis sacerdotalis pro Polonia prowadziło 41 wykładowców, w tym: 5 z tytułem 
profesora, 15 doktorów, 16 magistrów z licencjatem kościelnym i 5 magistrów 
dyscyplin nieteologicznych. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie 
konferencje pedagogiczne wychowawców i wykładowców salwatoriańskich: 
pierwsza 11 października 2011 roku i druga 21 lutego 2012 roku. Pełna lista 
wykładowców salwatoriańskich przedstawia się następująco:
ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera – psychologia pastoralna,
ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk – ogólna metodologia nauk,
ks. prof. nzw. dr hab. Michał Piela – historia Kościoła, 
ks. prof. nzw. dr hab. Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne,  
prawo wyznaniowe, 
ks. dr Maciej Chwarścianek – teologia pastoralna ogólna,
ks. dr Bogdan Giemza – teologia pastoralna szczegółowa, proseminarium,
ks. dr Tadeusz Koncewicz – wprowadzenie do Pisma Świętego, 
konwersatorium,
ks. dr Hubert Ordon – teologia biblijna,
ks. dr Stanisław Pajor – teologia moralna,
ks. dr Tadeusz Skwarczek – prawo kanoniczne,
ks. dr Roman Słupek – teologia fundamentalna, 
ks. dr Mirosław Socała – metafizyka, 
ks. dr Piotr Ślęczka – etyka, 



Ks. Tomasz Raćkos SDS | Sprawozdania i omówienia 235

ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości, 
ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz – teologia duchowości,
ks. mgr lic. Maciej Borowski – egzegeza ST, lektorat jęz. greckiego,
ks. mgr lic. Antoni Cebula – liturgika, 
ks. mgr lic. Paweł Fiącek – teologia dogmatyczna,
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 Madera – wykład monograficzny,
ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – teologia moralna, teoria i praktyka spowiedzi,
ks. mgr lic. Tomasz Raćkos – katechetyka, 
ks. mgr lic. Edward Seremet – katechetyka, 
ks. mgr lic. Krzysztof Seweryn – homiletyka, 
ks. mgr lic. Jan Socha – liturgika, 
ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń – prawo kanoniczne, 
ks. mgr lic. Jacek Wawrzyniak – homiletyka, wykład fakultatywny, 
ks. mgr lic. Piotr Wojciechowski – muzyka i śpiew kościelny oraz chór,
ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat jęz. łacińskiego,
ks. mgr Ryszard Paszek – historia filozofii, 
ks. mgr Dariusz Sikorski – psychologia pastoralna,
ks. mgr Artur Stobierski – ogólna metodologia nauk.

Inni wykładowcy: 
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT we Wrocławiu) – teologia dogmatycz-
na, ekumenizm,
dr Dariusz Galewski (Wrocław) – wykład fakultatywny
ks. dr Ryszard Kempiak SDB (PWT we Wrocławiu) – egzegeza NT, ćwiczenia 
z NT,
ks. dr Zdzisław Madej (Wrocław) – fonetyka, muzyka i śpiew kościelny,
ks. dr Jerzy Witczak (PWT we Wrocławiu) – filozofia przyrody,
dr Wiesława Stefan (Wrocław) – pedagogika z dydaktyką,
mgr Leszek Warzocha (Trzebnica) – lektorat języka angielskiego.

Do ubiegłorocznych osiągnięć kadry naukowej naszego seminarium należy 
zaliczyć: uzyskanie przez ks. dra hab. Michała Pielę tytułu profesora nadzwy-
czajnego, nadanego 1 października 2011 roku decyzją Senatu Papieskiego Wy-
działu Teologicznego we Wrocławiu, po wcześniejszej aprobacie Kongregacji 
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Edukacji Katolickiej. Ks. prof. Michał Piela jest kierownikiem Katedry Histo-
rii Kościoła na Śląsku w Instytucie Historii Kościoła na PWT we Wrocławiu.

Kolejnym wydarzeniem była obrona pracy doktorskiej ks. Mirosława Soca-
ły zatytułowanej: Edycja krytyczna Komentarza do Metafizyki Arystotelesa Jana 
ze Słupczy na podstawie rękopisu BJ2099 ff.128v-163v. Praca powstała w ramach 
badań Ośrodka Historii Kultury w Średniowieczu i Katedry Historii Filozofii 
w Polsce, na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II i była częścią projektu badawczego oraz grantu promotorskiego finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Godny odnotowania jest również fakt, że w styczniu 2012 roku ks. prof. dr 
hab. Bogdan Ferdek – wieloletni wykładowca teologii dogmatycznej w naszym 
seminarium – uzyskał nominację i został członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Spośród salwatoriańskich wykładowców naszego seminarium zajęcia 
w innych uczelniach w pierwszym semestrze prowadzili: ks. prof. nzw. dr 
hab. Ambroży Skorupa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II na stanowisku kierownika Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia 
Konsekrowanego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; 
ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Białymstoku; ks. dr Tadeusz Koncewicz i ks. mgr lic. Paweł Fiącek 
w salwatoriańskim Jordan University College w Morogoro w Tanzanii; nato-
miast na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – oprócz ks. prof. 
nzw. dra hab. Michała Pieli – zajęcia dydaktyczne prowadzili: ks. dr Bogdan 
Giemza zatrudniony na stanowisku adiunkta przy Katedrze Teologii Pastoral-
nej i ks. dr Roman Słupek zatrudniony na stanowisku adiunkta przy Katedrze 
Teologii Fundamentalnej i Religiologii oraz ks. dr Stanisław Pajor w Wyższym 
Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

2. egzaminy „ex universa” i sakrament święceń

W sobotę 10 grudnia 2011 roku siedmiu diakonów kursu szóstego przy-
stąpiło do pierwszej części egzaminu Ex universa theologia, zdając egzamin 
z teologii dogmatycznej i Pisma Świętego. W sobotę, 14 stycznia 2012 roku, 
odbyła się druga część egzaminu Ex universa theologia z teologii moralnej, 
prawa kanonicznego i przedmiotów pastoralnych. 

Ukoronowaniem sześcioletniej formacji był uroczysty dzień przyjęcia 
święceń prezbiteratu przez absolwentów seminarium. Święcenia kapłańskie 
– w sobotę 26 maja 2012 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trze-
bini k. Krakowa, z rąk J.E. ks. abpa Celestino Migliore – przyjęli: dk. mgr 
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Robert Gawłowski, dk. mgr Michał Gołębiowski, dk. mgr Łukasz Karasiński, 
dk. mgr Szymon Kula, dk. mgr Przemysław Marszałek, dk. mgr Włodzimierz 
Szydłowski, dk. mgr Robert Ufland i dk. mgr Paweł Wróbel. W tym samym 
dniu siedmiu innych alumnów przyjęło święcenia diakonatu. 

3. 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 2011/2012 studenci teologii 
rozwijali swoje zainteresowania na sześciu seminariach naukowych z takich 
dyscyplin jak: egzegeza Pisma Świętego Nowego Testamentu, historia filozofii, 
historia Kościoła, prawo kanoniczne, teologia dogmatyczna, teologia funda-
mentalna. W minionym roku akademickim prace magisterskie obronili:

Dk. Wojciech Czarnota – Wiarygodność świadków zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa – praca z teologii fundamentalnej, napisana na seminarium ks. prof. 
nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy ks. dra Romana Słupka;

Dk. Robert Gawłowski – Dialog Kościoła katolickiego z hinduizmem w na-
uczaniu Jana Pawła II – praca z teologii fundamentalnej, napisana na semi-
narium ks. prof. nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy ks. dra 
Romana Słupka;

Dk. Dariusz Jasuba – Soteriologiczne wątki w New Age i współczesnym lai-
cyzmie w świetle teologicznej krytyki – praca z teologii dogmatycznej, napisana 
na seminarium ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka;

Dk. Kamil Leszczyński – Apologia wiary w nauczaniu Benedykta XVI do 
młodych – praca z teologii fundamentalnej, napisana na seminarium ks. prof. 
nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy ks. dra Romana Słupka;

Dk. Paweł Radziejewski – Zagadnienie rozpoznawania cudu w polskiej 
literaturze teologii fundamentalnej – praca z teologii fundamentalnej, napisana 
na seminarium ks. prof. nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy 
ks. dra Romana Słupka;

Dk. Jakub Trzópek – Wiara jako źródło działalności misyjnej w nauczaniu 
Jana Pawła II – praca z teologii fundamentalnej, napisana na seminarium 
ks. prof. nzw. dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy współpracy ks. dra Romana 
Słupka.
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4. Zajęcia fakultatywne i pozaprogramowe

W okresie sześcioletnich studiów seminaryjnych każdy alumn co roku 
wybiera przynajmniej jeden z kilku przedmiotów fakultatywnych. W roku 
sprawozdawczym w WSD Salwatorianów odbyły się dwa wykłady fakulta-
tywne: „Komunikacja interpersonalna w praktyce pastoralnej” – prowadzony 
przez ks. mgra lic. Jacka Wawrzyniaka i wykład dra Dariusza Galewskiego: 
„Historia sztuki sakralnej”. 

Zajęcia dydaktyczne ubiegłego roku zostały poprzedzone dwudniowymi 
warsztatami z psychologii komunikacji interpersonalnej, przeprowadzonymi 
w Bagnie przez mgr Małgorzatę Mierzwę-Hudzik z Lublina. Warsztaty ukoń-
czyło czternastu alumnów. 

5. Wykłady gościnne i sympozja

W zakończonym roku akademickim prezesem Koła Naukowego Alumnów 
był kl. Rafał Główczyński, a w skład zarządu wchodzili: kl. Jakub Trzópek,  
kl. Wojciech Woźniak i kl. Jacek Nowak.

W okresie sprawozdawczym koło naukowe alumnów było reprezentowa-
ne na następujących wydarzeniach: ośmiu alumnów wraz z wychowawcami 
uczestniczyło w okolicznościowym wykładzie rektora PWT ks. prof. Walde-
mara Irka dedykowanym śp. księdzu prof. Antoniemu Kiełbasie (1938–2010). 
Wykład poprzedzony był liturgią i zakończył się odsłonięciem pamiątkowej 
tablicy w bazylice trzebnickiej. Wydarzenie miało miejsce w ramach Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej w Trzebnicy 20 września 2011 roku; dwóch kleryków 
(R. Główczyński, J. Nowak) uczestniczyło w sympozjum: „Osoba i moral-
ność w ujęciu ks. Tadeusza Stycznia”, zorganizowanym przez Instytut Jana 
Pawła II KUL i Katedrę Etyki KUL w Lublinie w dniach 13–14 października 
2011 roku; siedmiu alumnów kursu szóstego, w ramach zajęć z ekumenizmu 
razem z wykładowcą udało się 6 listopada 2011 roku do miasta Görlitz, gdzie 
mieli okazję zwiedzić kościoły ewangelickie, wysłuchać okolicznościowego 
wykładu i zapoznać się z historią miasta; diakon i brat zakonny (Ł. Karasiń-
ski, K. Konecko) wzięli udział sympozjum na temat: „Kościół i Internet”, 
organizowanym przez WSD w Płocku w dniach 17–18 listopada 2011 roku; 
jeden alumn (M. Łabuda) wyjechał do Częstochowy na XIX Sympozjum 
Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot Pomagających Ludziom 
Uzależnionym na temat: „Współczesny profil osoby uzależnionej”, organizo-
wane w dniach 18–19 listopada 2011 roku; dwaj klerycy piątego roku (T. Koza, 
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P. Radziejewski) udali się 23 listopada 2011 roku do Opola na sympozjum or-
ganizowane przez wydział teologiczny na tamtejszym uniwersytecie na temat: 
„Spowiednik wobec problemów współczesności”; te same osoby wzięły udział 
w konferencji naukowej organizowanej w dniach 25–26 listopada 2011 roku 
na PWT we Wrocławiu pod hasłem: „Współczesne chrystologie”; dwaj inni 
klerycy (W. Woźniak i R. Grzybek) uczestniczyli w sesji misjologicznej na 
temat: „Duchowość misyjna bł. Jana Pawła II” i modlitewnym czuwaniu na 
Jasnej Górze organizowanym przez Papieską Unię Misyjną w dniach 3–4 grud-
nia 2011 roku; dwie osoby (H. Vogel, K. Leszczyński) – w ramach Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan – wyjechały na nabożeństwo ekumeniczne 
do kościoła Opatrzności Bożej w parafii ewangelicko-luterańskiej we Wro-
cławiu; grupa kilku alumnów uczestniczyła w cyklu sześciu comiesięcznych, 
interdyscyplinarnych, wieczornych wykładów w ramach Inicjatywy Akade-
mickiej fides et ratio na PWT we Wrocławiu dotyczących pytania o początki 
wszechświata; inne osoby (P. Radziejewski, J. Trzópek) uczestniczyły w dniu 31 
marca 2012 roku w sesji naukowej w Mysłowicach pod hasłem „Magia – cała 
prawda”, a dwie kolejne (T. Koza, H. Vogel) wzięły udział w 43. Sympozjum 
Józefologicznym w Kaliszu w sobotę 12 maja 2012 roku pod hasłem: „Święty 
Józef i nowa ewangelizacja”.

W minionym roku akademickim dzięki zaangażowaniu alumnów zrzeszo-
nych w kole naukowym odbyła się projekcja i spotkanie autorskie z twórcami 
filmu dokumentalnego: „W służbie prawdy”, poświęconego życiu i działalno-
ści śp. księdza prof. Tadeusza Stycznia (1931–2010). Spotkanie zorganizowane 
21 listopada 2011 roku w Bagnie było także okazją do zapoznania się z realiami 
i dalszymi perspektywami działalności Salwatoriańskiego Apostolatu Interne-
towego i Studia Katolik. W marcu odbyły się dwa okolicznościowe wykłady. 
Pierwszy, poprowadzony przez o. Mariusza Tabulskiego OSPEE wraz z parą 
katechistów, na temat: „Neokatechumenat. Formacja i  funkcjonowanie” 
(14.03.2012) i drugi wygłoszony – z okazji zbliżającej się 50. rocznicy otwar-
cia Soboru Watykańskiego II – przez ks. dra Roberta Skrzypczaka na temat: 
„Kryzys posoborowy w Kościele XX wieku” (30.03.2012). Ostatnim z cyklu 
wykładów otwartych w Bagnie było spotkanie z redaktorem Janem Pospie-
szalskim zatytułowane: „Prawda czy pragmatyzm? Niebezpieczne tendencje 
w dziennikarstwie” (14.05.2012), w którym uczestniczyło ponad 150 osób.

W roku 2011 przypadała 100. rocznica śmierci śp. księdza Bonawentury 
Lüthena i 130. rocznia założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Z tej ra-
cji w WSD Salwatorianów odbyła się 7 grudnia 2011 roku sesja duchowości 
salwatoriańskiej zatytułowana: „Człowiek piszący sercem. Życie i działalność 
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o. Bonawentury Lüthena SDS (1846–1911)”. Jej program obejmował trzy wy-
kłady wygłoszone przez: ks. Leonarda Berchtolda (Monachium) – „Środowi-
sko pochodzenia i młodość Bernarda Lüthena (1846–1881)”, ks. prof. Stephana 
Horna (Rzym) – „Współpraca i przyjaźń o. Bonawentury Lüthena z o. Fran-
ciszkiem Jordanem (1881–1911)” oraz ks. prof. Michała Pielę (Wrocław) – „Toż-
samość salwatorianina w świetle publikacji o. Bonawentury Lüthena”. Zwień-
czeniem dnia była dyskusja panelowa na temat: „Beatyfikacja Sługi Bożego 
Franciszka Jordana jako wyzwanie dla współczesnych salwatorianów”, w której 
uczestniczyli prowincjałowie polskiej i niemieckiej prowincji salwatorianów 
oraz dwaj postulatorzy procesu beatyfikacyjnego sł. Bożego Franciszka Jorda-
na. Na sesję zostali imiennie zaproszeni salwatorianie pracujący na Dolnym 
Śląsku. Poza wspólnotą seminaryjną i nowicjacką uczestniczyło w niej trzy-
dzieści osób, wśród nich księża, świeccy salwatorianie, siostry salwatorianki 
i siostry zakonne z innych zgromadzeń.

Innym godnym odnotowania wydarzeniem było IX Salwatoriańskie Sym-
pozjum Misyjne pod hasłem: „Kościół Chrystusowy w Komunistycznej Repu-
blice Chin”, zorganizowane 23 kwietnia 2012 roku przez koło misyjne. Oprócz 
zaproszonych gości z Chin i młodzieży z Wolontariatu Misyjnego Salvator, 
prelegentami w tym dniu byli: o. dr Jan Konior SI (Kraków) – „Zjawisko ko-
munizmu chińskiego”; ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki (Opole) – „Kościół 
katolicki w Chinach a posłuszeństwo papieżowi”; s. Weronika Maria Klebba 
SSpS (Warszawa) – „Status obywatela w Republice Chińskiej”. W całodnio-
wym sympozjum – na którego program składały się: wykłady, warsztaty, 
dyskusja panelowa oraz nabożeństwo misyjne i pogodny wieczór przeplatany 
świadectwem z wieloletniej pracy w Chinach nauczycielki języka polskiego 
mgr Agnieszki Jasińskiej – uczestniczyło w sumie kilkadziesiąt osób.

6. Biblioteka i zaplecze dydaktyczne

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie została założona 
w latach trzydziestych XX wieku. Dlatego pewną część dzisiejszego księgozbio-
ru stanowią niemieckojęzyczne publikacje zgromadzone przez salwatorianów 
mieszkających tu w latach 1930–1945. Początki regularnego gromadzenia księ-
gozbioru polskojęzycznego sięgają roku 1953, czyli roku założenia seminarium. 
Zakres tematyczny zebranych zbiorów bibliotecznych obejmuje przede wszyst-
kim zagadnienia filozoficzno-teologiczne. 

Pracą biblioteki kieruje ks. dr Roman Słupek, jej funkcjonowanie jest 
możliwe dzięki systematycznym dyżurom alumnów. Aktualny katalog biblio-
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teczny zawiera: 31 680 woluminów książek (z tego 28 400 woluminów w ka-
talogu komputerowym), 6 870 woluminów czasopism, 381 prac naukowych 
(absolutoryjnych, magisterskich i doktorskich) oraz 167 starodruków. Ponadto 
biblioteka prenumeruje ponad 120 polskich tytułów czasopism oraz około 20 
obcojęzycznych. 

Troskę o rozwój, materialne utrzymanie i wyposażenie m.in. zaplecza 
dydaktycznego uczelni sprawuje ekonom domu zakonnego, ks. Aleksander 
Jasiński. Dzięki jego staraniom, połączonym z życzliwością wielu ludzi i in-
stytucji, w minionym roku akademickim udało się zakończyć m.in. remont 
zabytkowych wnętrz zespołu pałacowego w Bagnie oraz prace kamieniarskie 
na dziedzińcu i na przylegających nowych parkingach samochodowych.

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2011/2012 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie SDS 
i ks. Krzysztofie Gasperowiczu SDS. Swoją posługę realizowali oni przez in-
dywidualne rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje 
dla wspólnoty, prowadzili comiesięczne, połączone z Eucharystią, spotkania 
formacyjne dla poszczególnych roczników kleryckich. 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 zapra-
szane osoby spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku byli to: o. Jacek 
Kiciński CMF (Wrocław), ks. Daniel Banaszkiewicz SDS (Więciórka), ks. Mi-
rosław Makowski (Legnica), o. Krzysztof Ośka TChr (Poznań), o. Elmar 
Miterstieler SI (Wiedeń), ks. Zenon Zgudziak SDS (Kraków), ks. Paweł Ło-
baczewski (Paradyż), ks. Roman Słupek SDS (Kraków). Ponadto we wrześniu 
2011 roku ks. Krzysztof Grzywocz (Opole) przeprowadził pięciodniowe reko-
lekcje dla wspólnoty, przygotowujące alumnów do złożenia profesji zakonnej. 
W marcu 2012 roku ks. Piotr Szyrszeń SDS (Kraków) przeprowadził trzydnio-
we rekolekcje dla alumnów kursu trzeciego i czwartego przed przyjęciem po-
sługi lektora i akolity, a ks. Ryszard Stankiewicz SDS (Kraków) pięciodniowe 
rekolekcje w Trzebini dla kandydatów do sakramentu święceń. Przy czym, 
dodatkowo, klerycy przygotowujący się do złożenia profesji wieczystej, reali-
zując całoroczny program przygotowania, wyjeżdżali na kilkudniowy wspólny 
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pobyt do Klasztoru Ojców Benedyktynów w Biskupowie, a także uczestniczyli 
w specjalnej sesji formacyjnej prowadzonej przez ks. Krzysztofa Gasperowicza 
SDS w Szklarskiej Porębie.

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.

III. 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 odpowiedzialnym za ich rozwój i wykorzystanie w służbie 
Bogu i  ludziom (por. Program Formacyjny Polskiej Prowincji Salwatorianów, 
4.24).

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

Wśród kół zrzeszających studentów w roku akademickim 2011/2012 nale-
ży na pierwszym miejscu wyróżnić grupy, których przedmiotem działalności 
była służba charytatywna. Były to: koło przyjaciół Powiatowej Wielofunk-
cyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie (W. Szydłowski, 
K. Leszczyński, P. Radziejewski, A. Żądło, P. Antoniuk) i koło przyjaciół Ze-
społu Opiekuńczo-Wychowawczego w Obornikach Śląskich (R. Główczyński, 
R. Gawłowski, Ł. Karasiński, T. Koza, J. Nowak). Obydwa domy dziecka od-
wiedzane były najczęściej w niedziele. Przez zabawę, rozmowy, wspólne uczest-
nictwo w liturgii, pomoc w nauce, studenci poświęcając swój czas, nabierali 
doświadczenia w pracy wychowawczej. Klerycy, przy współpracy z księdzem 
sprawującym opiekę nad kołem, przeprowadzili w tych placówkach trzydnio-
we rekolekcje, organizowali wspólne wyjazdy, spektakle i okolicznościowe 
spotkania. Mieszkańcy domów dziecka, razem ze swoimi opiekunami, byli 
także gośćmi wspólnoty seminaryjnej. Kolejnymi placówkami regularnie od-
wiedzanymi w minionym roku przez kleryckie koła charytatywne były: Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
św. Józefa w Wierzbicach Wrocławskich (R. Gawłowski, P. Marszałek, P. Wró-
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bel, D. Jasuba, K. Leszczyński, P. Radziejewski, W. Woźniak, D. Ocieczek, 
M. Łabuda, Ł. Puter, A. Zając) oraz Dom Opieki Społecznej we Wrocławiu 
przy ul. Karmelkowej (M. Gołębiowski, R. Ufland, W. Czarnota, D. Jaje, 
P. Kotoński, R. Główczyński). 

Swoją działalność kontynuował klerycki zespół wokalno-instrumentalny 
„Vox nostra” (J. Lazarek, R. Główczyński, Ł. Puter, P. Radziejewski, J. Trzó-
pek), który poprowadził w minionym roku akademickim siedem koncertów 
ewangelizacyjnych w różnych miejscowościach. Prężnie działało także Koło 
Przewodników „Kustosz”, którego zadaniem było oprowadzanie turystów, 
odwiedzających klasztor salwatorianów w niedzielne popołudnia (Ł. Puter, 
R. Główczyński, J. Nowak, D. Ocieczek, M. Gołębiowski, Ł. Karasiński). 
Wspominane już koło misyjne zrzeszało dziewięciu alumnów (M. Łabuda, 
J. Trzópek, K. Leszczyński, R. Główczyński, A. Zając, D. Jaje, W. Woźniak, 
A. Żądło), zajmowało się ono animowaniem modlitwy w intencjach misji, 
podtrzymywaniem kontaktu korespondencyjnego z misjonarzami, systema-
tycznie współpracowało z Wolontariatem Misyjnym „Salvator” i było głów-
nym organizatorem IX Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego. Funkcjono-
wało także Koło Modlitewne „Misericordia”, którego celem było animowanie 
modlitwy i propagowanie różnych form kultu Bożego Miłosierdzia (P. Ko-
toński, W. Czarnota, H. Vogel, D. Rachuta, A. Żądło). 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.

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne

Szczególną formą przygotowania do pracy apostolskiej są praktyki reali-
zowane poza środowiskiem seminaryjnym i pod kierunkiem doświadczonych 
duszpasterzy. Najdłuższą formą są trzymiesięczne praktyki duszpastersko-ka-
techetyczne diakonów, które – obecni neoprezbiterzy – odbywali w okresie 
21  luty – 14 maja 2012 roku: w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Bielsku-Białej, Parafii Świętego Brata Alberta w Elblągu, Parafii 
św. Judy Tadeusza i  św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich, Parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini, Parafii Św. Bartłomieja Apostoła 
i Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy oraz w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań 
w Krakowie. 
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W październiku 2011 roku, z racji Tygodnia Misyjnego, trzydziestu alum-
nów, zaproszonych przez parafie z Bystrej, Bielska-Białej, Chorzelowa, Dębicy, 
Dobroszyc, Krzyża Wielkopolskiego, Krzywina Gryfińskiego, Milicza, Obor-
nik Śląskich, Piły, Ponic, Stalowej Woli, Toszka, Trzebini, Trzebnicy, Trzebuni 
koło Myślenic oraz Więciórki i Widuchowej, 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 XIX Salwatoriań-
skim Forum Młodych w Dobroszycach. W lipcu trzech alumnów uczestni-
czyło w Międzynarodowym Spotkaniu Salwatoriańskiej Młodzieży Zakonnej 
we Austrii, skromne delegacje towarzyszyły również wolontariuszom na pla-
cówkach duszpasterskich na Białorusi i w Albanii. Poza tym w sierpniu nie 
zabrakło alumnów naszego seminarium na szlaku pielgrzymkowym do Czę-
stochowy m.in. z Bielska-Białej, z Elbląga, z Rybnika, z Warszawy, z Włodawy 
i z Wrocławia.

3. inne formy świadectwa i działalności

W poniedziałek, 10 października 2011 roku cała wspólnota seminaryjna 
miała przyjemność uczestniczyć w uroczystej inauguracji roku akademickiego 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, połączonej z nadaniem 
tytułu honoris causa prymasowi polski J.E. abp. Józefowi Kowlaczykowi.

W sobotę, 15 października 2011 roku delegacja sześciu alumnów nasze-
go seminarium uczestniczyła w pieszej pielgrzymce młodzieży akademickiej 
z Wrocławia do grobu św. Jadwigi, natomiast pozostali klerycy i nowicjusze 
wędrowali do Trzebnicy w grupie pielgrzymkowej z Obornik Śląskich. Dzień 
wcześniej cała seminaryjna wspólnota razem z alumnami i młodzieżą zakonną 
Dolnego Śląska uczestniczyła w dniu skupienia w trzebnickim sanktuarium.

W czwartek, 10 listopada 2011 roku była transmitowana w ogólnopol-
skim Radiu Maryja liturgia mszy świętej odprawianej w kaplicy seminaryjnej 
w Bagnie, po której została wygłoszona okolicznościowa katecheza o prak-
tyce pierwszoczwartkowej modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie. 
W piątek, 11 listopada 2011 roku nowicjusze przedstawili spektakl teatralny 
zatytułowany: Halo! Ktoś puka?, który później, 11 grudnia 2011 roku, powtó-
rzyli w kościele pw. św. Marcina we Wrocławiu dla młodzieży akademickiej.

W sobotę, 26 listopada 2011 roku w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy odbyły się święcenia diakonatu udzielone przez J.E. ks. bpa 
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Edwarda Janiaka alumnom naszego seminarium: kl. Michałowi Gołębiewskie-
mu, kl. Przemysławowi Marszałkowi, kl. Robertowi Uflandowi.

Wzorem lat ubiegłych, w Domu Zakonnym w Bagnie w sobotę, 14 stycz-
nia 2012 roku, odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem wojewody dolno-
śląskiego Aleksandra Marka Skorupy, posła Marka Łapińskiego i posła Jacka 
Świat dla przedstawicieli władz samorządowych powiatów: trzebnickiego i wo-
łowskiego. Już tradycyjnie cała wspólnota seminaryjna i nowicjacka wzięła 
również udział w obchodach Dnia Życia Konsekrowanego w archikatedrze 
wrocławskiej 2 lutego 2012 roku. W maju drużyna seminarium bagieńskiego 
zajęła czwarte miejsce w II Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Du-
chownych w Piłce Siatkowej, którego finał rozgrywany był w Katowicach. 
Tradycyjnie w pierwszym tygodniu lipca odbył się w Bagnie plener malarski 
połączony z wernisażem wystawy poplenerowej z udziałem artystów z Ukra-
iny, Litwy, Białorusi, USA, Niemiec, Czech i Polski.

Zakończenie

Patrząc na miniony rok akademicki, w którym minęło 130 lat od założe-
nia w Rzymie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, widzimy w tych ostatnich 
dwunastu miesiącach wiele wydarzeń, które były darem Bożej Opatrzności 
dla Polskiej Prowincji Salwatorianów i naszej seminaryjnej wspólnoty, dlatego 
wyrażaliśmy nasze dziękczynienie Trójjedynemu Bogu w liturgii. 

Słowa uznania pragniemy skierować także pod adresem ludzi, bez których 
pracy i poświęcenia niemożliwe byłoby funkcjonowanie naszego seminarium. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wspólnoty sióstr salwatorianek, którą 
tworzą: s. Aniela Garecka, s. Daria Magiera i s. Gaudencja Grabińska oraz 
do braci zakonnych: br. Hieronima Drobika, br. Jarosława Grzesika, br. Ber-
narda Mroza, br. Mirosława Jaroszka, br. Krzysztofa Konecko i br. Krzysztofa 
Konstantynowa. Słowa podziękowania kierujemy także pod adresem magistra 
nowicjatu ks. Romualda Baingo i całej wspólnoty nowicjuszy. Szczerą wdzięcz-
nością pragniemy ogarnąć wszystkich wykładowców i świeckich pracowników 
naszej uczelni, ludzi niewymienionych z imienia i nazwiska, którzy na różny 
sposób wyrażali swoją życzliwość i spieszyli z pomocą, służąc swoją wiedzą, 
doświadczeniem, sumienną pracą, mądrą radą i wsparciem materialnym. 
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