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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2012/2013

We wrześniu 2012 roku, tj. u początku 60. roku działalności Wyższego 
Seminarium Duchownego w Bagnie, papieżem Kościoła rzymskokatolickiego 
był Jego Świątobliwość Benedykt XVI, metropolitą wrocławskim – abp Ma-
rian Gołębiewski, przełożonym generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
– ks. Andrzej Urbański, prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów – 
ks. Piotr Filas, rektorem seminarium – ks. Jerzy Madera, wicerektorem i dy-
rektorem 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 24.09.2012 r. 
do 19.01.2013 r. Semestr drugi rozpoczął się 9.02.2013 r. i trwał do 6.06.2013 r. 
Zimowa sesja egzaminacyjna miała miejsce od 22 stycznia do 5 lutego, a sesja 
letnia od 7 do 28 czerwca. Uroczysta inauguracja z  immatrykulacją sześciu 
studentów pierwszego roku odbyła się w czwartek, 11 października. W tym 
samym dniu, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, papież Be-
nedykt XVI podczas XIII Zwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego 
Nowej Ewangelizacji uroczyście zainaugurował Rok Wiary w całym Kościele 
katolickim. W Bagnie Mszy Świętej rozpoczynającej rok akademicki 2012/2013 
przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. zaproszeni przedstawiciele władz Powiatu 
Trzebnickiego i Gminy Oborniki Śląskie. Wykład inauguracyjny na temat: 
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyznawania wiary wygłosił ks. prof. 
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nzw. dr hab. Bogusław Drożdż, kapłan diecezji legnickiej i kierownik Katedry 
Nowej Ewangelizacji w Instytucie Teologii Pastoralnej na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. W tym samym dniu odbyła się konferencja 
pedagogiczna wychowawców i wykładowców WSD Salwatorianów, w czasie 
której także ks. prof. Bogusław Drożdż wygłosił drugi referat na temat: For-
macja do nowej ewangelizacji.

Na początku roku akademickiego 2012/2013 społeczność studentów WSD 
w Bagnie liczyła dwadzieścia pięć osób. Wśród studiujących było dwóch stu-
dentów zagranicznych: jeden z Białorusi i jeden z Czech. Formację intelektu-
alną w Domu Zakonnym w Bagnie otrzymywało także czterech nowicjuszy 
i czterech braci juniorantów. W sumie nowy rok formacji zakonnej rozpoczy-
nało trzydziestu trzech młodych ludzi. Liczba studentów na poszczególnych 
rocznikach studiów przedstawiała się następująco:

rok I – 6 alumnów, 
rok III – 6 alumnów, 
rok IV – 4 alumnów, 
rok V – 2 alumnów,
rok VI – 7 diakonów.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2012/2013 zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie 
z dyscyplin przewidzianych programem studiów prowadzili następujący pra-
cownicy naukowi i dydaktyczni: 

Wykładowcy salwatoriańscy:
Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera – psychologia pastoralna,
Ks. prof. nzw. dr hab. Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne, prawo wyzna-
niowe,
Ks. prof. nzw. dr hab. Michał Piela – historia Kościoła, wykład fakultatywny,
Ks. dr Bogdan Giemza – teologia pastoralna szczegółowa,
Ks. dr Rafał Masarczyk – historia fi lozofi i,
Ks. dr Hubert Ordon – teologia biblijna,
Ks. dr Stanisław Pajor – teologia moralna,
Ks. dr Roman Słupek – teologia fundamentalna, wprowadzenie w chrześci-
jaństwo,
Ks. dr Mirosław Socała – teoria poznania,
Ks. dr Józef Tarnówka – antropologia fi lozofi czna,
Ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości,
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Ks. dr Władysław Węglarz – historia Kościoła, konwersatorium z historii 
Kościoła,
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz – teologia duchowości,
Ks. mgr lic. Maciej Borowski – egzegeza Starego Testamentu i ćwiczenia,
Ks. mgr lic. Antoni Cebula – ćwiczenia z liturgiki,
Ks. mgr lic. Paweł Fiącek – teologia dogmatyczna,
Ks. mgr lic. Piotr Filas – teologia moralna,
Ks. mgr lic. Józef Figiel – patrologia,
Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz – psychologia pastoralna, ćw. z psychologii 
ogólnej,
Ks. mgr lic. Franciszek Jadamus – teoria i praktyka spowiedzi,
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana – liturgika, ćwiczenia z liturgiki,
Ks. mgr lic. Jerzy Madera – wykład monografi czny,
Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – 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. Krzysztof Seweryn – homiletyka,
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,
Ks. mgr Stanisław Mucha – ćwiczenia z logiki,
Ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat jęz. łacińskiego,
Ks. mgr Ryszard Paszek – wstęp do fi lozofi i,
Ks. mgr Artur Stobierski – fi lozofi a Boga,
Ks. mgr Piotr Wojciechowski – muzyka i śpiew kościelny oraz chór semina-
ryjny.

Wykładowcy spoza zgromadzenia salwatorianów: 
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Wrocław) – teologia dogmatyczna, ekumenizm,
Prof. nzw. dr hab. Jacek Hawranek (Wrocław) – logika, 
Prof. nzw. dr hab. Maria Straś-Romanowska (Wrocław) – psychologia ogólna,
Dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (Wrocław) – wykład fakultatywny,
Dr Alina Czapiga (Wrocław) – psychologia rozwojowa,
Ks. dr Ryszard Kempiak SDB (Wrocław) – egzegeza Nowego Testamentu,
Ks. dr Zdzisław Madej (Wrocław) – fonetyka, muzyka i śpiew kościelny,
Mgr Leszek Warzocha (Trzebnica) – lektorat języka angielskiego.
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Oprócz przedmiotów przewidzianych w Ratio institutionis sacerdotalis 
pro Polonia (Częstochowa 1999), w zakończonym roku prowadzone były na-
stępujące konwersatoria monografi czne: Historia judaizmu – ks. dr Tadeusz 
Koncewicz oraz Wiara i Kościół w nauczaniu Benedykta XVI – ks. dr Roman 
Słupek. Natomiast ks. mgr lic. Jerzy Madera prowadził wykład monografi czny 
na temat: Apologia wiary religijnej w kontekście współczesnym. Ponadto ks. prof. 
nzw. dra hab. Michał Piela prowadził wykład fakultatywny z historii misji 
katolickich, w którym uczestniczyło dwunastu studentów, a dr Emanuela Bed-
narczyk-Stefaniak wykład fakultatywny ze współczesnej literatury religijnej 
i kultury języka polskiego, który ukończyło siedmiu studentów.

Godnymi odnotowania wydarzeniami z życia salwatoriańskiej kadry dy-
daktycznej była obrona pracy doktorskiej ks. Jacka Wawrzyniaka, jaka miała 
miejsce 22.11.2012 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Dysertacja na temat: Ksiądz Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS – teoretyk 
i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego została napisana pod kierun-
kiem ks. prof. nzw. dra hab. Andrzeja Tomko i zrecenzowana przez ks. prof. 
dra hab. Wiesława Wenza oraz ks. prof. nzw. dra hab. Stanisława Dyka (KUL 
JPII). Kolejne ważne wydarzenie to kolokwium habilitacyjne na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ks. dra Bogdana Giemzy, który przed-
stawił rozprawę nt.: Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana 
Pawła II. Studium teologicznopastoralne. Kolokwium odbyło się 9.05.2013 r., 
a recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli: ks. prof. dr hab. Paweł Górlaczyk 
(UKSW Warszawa), ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK Toruń), 
ks. prof. nzw. dr hab. Stanisław Dyk (KUL JPII) i ks. prof. nzw. dr hab. Bo-
gusław Drożdż.

W zakończonym roku akademickim pożegnaliśmy ze szczerym smutkiem 
i głęboką zadumą naszego współbrata i wykładowcę seminarium, zmarłego 
w Bagnie 21.12.2012 r., ks. dra Władysława Węglarza. Śp. ks. Władysław – 
zmagając się z nieuleczalną chorobą – mieszkał w Bagnie i do końca prowadził 
wykłady z historii Kościoła. Zmarł nagle, krótko po spotkaniu opłatkowym, 
w dniu wyjazdu alumnów na wigilię Bożego Narodzenia do rodzinnych do-
mów. W uroczystościach pogrzebowych, jakie odbyły się 27 grudnia, uczestni-
czyło blisko stu księży i liczne delegacje wiernych z Krakowa, Trzebnicy, Bagna 
i rodzinnej Parafi i MB Nieustającej Pomocy w Jurkowie. Śp. ksiądz Władysław 
Węglarz został pochowany w grobowcu księży i braci salwatorianów w Bagnie.
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2. Egzaminy „ex universa” i sakrament święceń

W poniedziałek, 3.12.2012 r., siedmiu diakonów przystąpiło do pierwszej 
części egzaminu Ex universa theologia, zdając egzamin z teologii dogmatycznej 
i Pisma Świętego przed komisją w składzie: Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, 
ks. dr Ryszard Kempiak, ks. dr Roman Słupek, ks. mgr lic. Maciej Borowski, 
ks. mgr lic. Jerzy Madera. W sobotę, 12.01.2013 r., odbyła się druga część egza-
minu Ex universa theologia z teologii moralnej, prawa kanonicznego i przed-
miotów pastoralnych. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: ks. prof. 
nzw. dr hab. Ambroży Skorupa, ks. dr Tadeusz Skwarczek, ks. dr Bogdan 
Giemza, ks. dr Stanisław Pajor, ks. dr Jacek Wawrzyniak, ks. mgr lic. Piotr 
Filas, ks. mgr lic. Henryk Łodziana, ks. mgr lic. Jerzy Olszówka, ks. mgr 
lic. Tomasz Raćkos. Przedstawicielem Papieskiego Wydziału Teologicznego 
z Wrocławia był prorektor ds. studiów o. prof. nzw. dr hab. Kazimierz Lubo-
wicki OMI. 

W  sobotę, 25.05.2013 r., w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Trzebini, święcenia kapłańskie z rąk abpa Mieczysława Mokrzyckiego, or-
dynariusza diecezji lwowskiej, przyjęli: dk. mgr Wojciech Czarnota, dk. mgr 
Dariusz Jasuba, dk. mgr Tomasz Koza, dk. mgr Kamil Leszczyński, dk. mgr 
Paweł Radziejewski, dk. mgr Jakub Trzópek, dk. mgr Hubert Vogel. W tym 
samym dniu alumni: Damian Jaje i Wojciech Woźniak przyjęli święcenia 
diakonatu. Księża neoprezbiterzy i zarazem absolwenci naszego seminarium 
rozpoczęli w bieżącym roku pracę na placówkach duszpasterskich w Meksyku, 
Niemczech, Polsce i na Ukrainie.

3. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

W roku akademickim 2012/2013 studenci teologii rozwijali swoje zainte-
resowania na pięciu seminariach magisterskich z takich dyscyplin jak: metafi -
zyka i teoria poznania, historia Kościoła, Pismo Święte Nowego Testamentu, 
teologia dogmatyczna oraz teologia fundamentalna. Prace magisterskie na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronili:

Dk. Tomasz Koza – Freski Michała Willmanna z Kościoła św. Józefa w Krze-
szowie jako źródło józefologii – praca z teologii dogmatycznej, napisana na 
seminarium ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka; 

Dk. Hubert Vogel – Prowincjalat jako organ sprawujący władzę – praca 
z prawa kanonicznego, napisana na seminarium ks. prof. nzw. dra hab. Am-
brożego Skorupy.
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4. Wykłady gościnne i sympozja

W roku sprawozdawczym prezesem Koła Naukowego Alumnów był kl. 
Rafał Główczyński, w skład zarządu wchodzili: kl. Adrian Żądło, kl. Woj-
ciech Woźniak i kl. Marek Sawicki. Alumni naszego seminarium uczestniczyli 
w następujących wydarzeniach o charakterze naukowym: Sympozjum w Wyż-
szym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa, 
8.11.2012 r., na temat: Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu? (W. Woź-
niak); Konferencja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, 13-14.11.2012 r., na temat: Dylematy obecności Kościoła 
i chrześcijan w świecie – przełom Soboru Watykańskiego II (R. Główczyński, 
P. Radziejewski, M. Sawicki); XX Sympozjum Duszpasterzy pomagających 
Ludziom Uzależnionym „Betania” w Częstochowie, 15-16.11.2012 r., na temat: 
Samotność jako przyczyna uzależnienia (J. Lazarek); Sesja Misjologiczna i czu-
wanie modlitewne Papieskiej Unii Misyjnej w Częstochowie 1-2.12.2012 r., pod 
hasłem: Z radością głosimy wiarę całemu światu (D. Rachuta, Y. Zhukouski); 
Sympozjum na KUL Jana Pawła II, 5.03.2013 r., pod hasłem: Dlaczego jeszcze 
jestem w Kościele?, połączone z prezentacją ósmego tomu Opera Omnia Jo-
sepha Ratzingera (P. Antoniuk, M. Tomasiak); Chrystologiczna konferencja 
naukowa na PWT we Wrocławiu, 12.03.2013 r., pod hasłem: Debata wokół 
„Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI (R. Główczyński, A. Żądło); wykład prof. 
dra hab. Stanisława Cebrata nt.: Zapłodnienie in vitro – czy obojętne dla biolo-
gii człowieka?, zorganizowany 5.06.2013 r. w ramach inicjatywy akademickiej 
„Fides et ratio” na PWT we Wrocławiu (R. Główczyński, M. Sawicki).

Ponadto studenci szóstego roku w ramach zajęć z ekumenizmu, razem 
z wykładowcą odwiedzili w środę, 31.10.2012 r., kościół wspólnoty ewangelic-
ko-augsburskiej i cerkiew prawosławną we Wrocławiu, natomiast w Tygodniu 
Ekumenicznym dziewięciu alumnów uczestniczyło w nabożeństwach eku-
menicznych we Wrocławiu: 24.01.2013 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów 
i 26.01.2013 r. w Ewangelickim Kościele Pamiątkowym im. Króla Gustawa 
Adolfa. W trakcie nabożeństw ekumenicznych kaznodziejami byli o. dr Ma-
riusz Tabulski – przeor paulinów z Wrocławia i ks. Jerzy Szczur – duchowny 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Czterech alumnów ko-
rzystało także z programu Kongresu Nowej Ewangelizacji organizowanym we 
Wrocławiu w dniach 14-23.06.2013 r.

W okresie sprawozdawczym z inicjatywy Koła Naukowego Alumnów od-
był się w Bagnie wykład gościnny prof. nzw. dra hab. Kazimierza Koraba, rek-
tora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego z Warszawy na temat: Fundamenty 
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kryzysu wychowania. Prelekcja połączona z dyskusją odbyła się 19.11.2012 r. 
i oprócz alumnów uczestniczyła w niej trzydziestoosobowa grupa nauczycieli 
i pracowników oświaty ze szkół średnich znajdujących się na terenie powiatów 
trzebnickiego i wołowskiego. Podobny charakter miały także kolejne wykłady 
otwarte, w których prelegentami byli: ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia, wi-
cedyrektor Europejskiego Centrum Powołań – wykład wygłoszony 12.03.2013, 
nt.: Moje życie – przypadek czy powołanie? Priorytety w pedagogice młodzieży; 
dr Tomasz Terlikowski z Warszawy, publicysta katolicki i redaktor „Frondy” – 
wykład wygłoszony 13.05.2013, nt.: Niebezpieczne ideologie XXI wieku. 

Również dzięki zaangażowaniu alumnów zrzeszonych w kole naukowym 
odbyła się projekcja i spotkanie autorskie z twórcami fi lmu ewangelizacyjnego: 
Biblio, ojczyzno moja, poświęconego medytacyjnej lekturze Biblii i ukazują-
cego owoce pracy polskich salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej. 
Spotkanie zorganizowane 5.12.2012 r. w Bagnie było także dobrą okazją do 
zapoznania się z realiami i dalszymi perspektywami działalności Salwatoriań-
skiego Apostolatu Internetowego i Studia Katolik. 

W poniedziałek, 29.04.2013 r., odbyło się X Salwatoriańskie Sympozjum 
Misyjne w Bagnie pod hasłem: To jest życie wieczne, by poznali Ciebie. Aktualne 
wyzwania nowej ewangelizacji. Jego głównym organizatorem było kleryckie 
koło misyjne, którego opiekunami są ks. rektor Jerzy Madera i ks. Krzysztof 
Gasperowicz, a prezesem kl. Przemysław Antoniuk. Wykłady sympozjalne wy-
głosili: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL JPII, Lublin) – Biblijne wzorce 
ewangelizacyjne; ks. dr Józef Tarnówka (Zakopane) – Przesłanie o. Franciszka 
Jordana w dziele ewangelizacji; ks. mgr Artur Godnarski (sekretarz Komisji 
Zespołu Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, Gubin) – W poszuki-
waniu zagubionych; ks. mgr Wojciech Mleczko (Szkoła Nowej Ewangelizacji, 
Stryszawa) – Formacja ewangelizatorów. W sympozjum uczestniczyła także 
młodzież z różnych miast Polski działająca w Salwatoriańskim Wolontariacie 
Misyjnym „Salvator”.

5. Biblioteka 

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie, której dyrektorem 
jest ks. dr Roman Słupek, posiada obecnie: około 31 890 woluminów książek 
(w tym 28 720 woluminów w katalogu komputerowym), około 6 955 wolu-
minów czasopism, 393 maszynopisy prac naukowych oraz 167 starodruków. 
Prenumerowanych jest ponad 120 polskich tytułów czasopism oraz około 
20 obcojęzycznych. Znaczna ich część jest otrzymywana w ramach wymiany 
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międzybibliotecznej za pismo naukowe „Studia Salvatoriana Polonica”, wy-
dawane przez środowisko pracowników naukowych i dydaktycznych naszego 
seminarium.

W bazie komputerowej (system MAK) znajdują się już opisy wszystkich 
polskojęzycznych zbiorów bibliotecznych, a obecnie trwają prace polegające 
na weryfi kacji posiadanych zbiorów obcojęzycznych pod kątem ich przydat-
ności do studiów teologicznych.

Katalog komputerowy dostępny jest na co dzień zarówno w pomieszcze-
niach bibliotecznych, 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 do-
stępne są także opracowania posiadanych prac absolutoryjnych, magisterskich 
i doktorskich.

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2012/2013 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 zapra-
szane osoby spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku byli to: ks. Bog-
dan Ferdek, ks. Grzegorz Oczoś SDS, ks. Roman Hamny SDS, ks. Bogusław 
Burgat SChr, ks. Piotr Stawarz SDS, ks. Jarosław Stoś, ks. Bogdan Cwynar 
SDS, ks. Sławomir Soczyński SDS i ks. Grzegorz Skałecki SDS. Ponadto we 
wrześniu 2012 r. o. Kazimierz Fryzeł CSsR przeprowadził pięciodniowe reko-
lekcje dla wspólnoty, przygotowujące alumnów do złożenia profesji zakonnej. 
W marcu 2013 r. ks. Piotr Stawarz SDS przeprowadził trzydniowe rekolekcje 
dla alumnów rocznika trzeciego i czwartego przed przyjęciem posługi lektora 
i akolity oraz w maju pięciodniowe rekolekcje w Czernej dla kandydatów do 
sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu. Klerycy przygotowujący się do 
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złożenia profesji wieczystej, realizując całoroczny program przygotowania, 
który obejmował comiesięczne spotkania z zaproszonymi gośćmi, wyjeżdżali 
także do Klasztoru Ojców Benedyktynów w Biskupowie na kilkudniowe sku-
pienie i warsztaty.

W minionym roku akademickim posługę stałych spowiedników, poza oj-
cami duchownymi, pełnili: o. Jerzy Grzanka SSCC z Wrocławia oraz ks. Paweł 
Stanoszek SDS. Dodatkowo alumni, z zachowaniem dyscypliny seminaryjnej, 
mieli możliwość udania się do jakiegokolwiek innego spowiednika.

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, 
art. 4.24).

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

Już od kilkudziesięciu lat alumni Wyższego Seminarium Duchownego 
Salwatorianów tworzą w małe studenckie wspólnoty, których zadaniem jest 
służba charytatywna i wychowawcza. Są to „koła współpracowników” działa-
jące przy: Domu Dziecka w Obornikach Śląskich (P. Antoniuk, R. Główczyń-
ski, T. Koza, M. Sawicki, J. Trzópek), Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla 
Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach 
Wrocławskich (W. Czarnota, D. Jasuba, J. Lazarek, K. Leszczyński, Ł. Puter, 
P. Radziejewski, W. Woźniak, A. Zając, A. Żądło), Domu Opieki Społecznej 
we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej (W. Czarnota, D. Jaje, P. Kotoński, 
H. Vogel) oraz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego prowadzonego dla do-
rosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wrocławia 
(P. Kotoński, T. Koza, D. Rachuta, M. Rojek, M. Tomasiak, W. Woźniak, 
H. Vogel). 

W minionym roku swoją działalność kontynuował także klerycki ze-
spół wokalno-instrumentalny „Vox nostra” (J. Lazarek, P. Michalec, Ł. Pu-
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ter, Y. Zhukouski), który poprowadził pięć koncertów ewangelizacyjnych 
w różnych miejscowościach. Sprawnie funkcjonowało Koło Przewodników 
„Kustosz”, którego zadaniem było oprowadzanie turystów, odwiedzających 
klasztor salwatorianów w niedzielne popołudnia (P. Antoniuk, R. Główczyń-
ski, D. Rachuta, M. Sawicki, M. Tomasiak). Wspominane już koło misyjne 
zrzeszało dziewięciu alumnów (P. Antoniuk, P. Barbořák, D. Jaje, J. Lazarek, 
D. Rachuta, M. Rojek, M. Sawicki, Y. Zhukouski, A. Żądło), zajmowało się 
ono animowaniem modlitwy w intencjach misji, podtrzymywaniem kontak-
tu korespondencyjnego z misjonarzami, współpracowało z Wolontariatem 
Misyjnym „Salvator” i było głównym organizatorem X Salwatoriańskiego 
Sympozjum Misyjnego. Swoją statutową działalność kontynuowało także koło 
naukowe alumnów, organizując wykłady gościnne i delegując przedstawicieli 
seminarium na sympozja i sesje naukowe. 

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne

Szczególną formą przygotowania alumnów do pracy apostolskiej są prak-
tyki realizowane pod kierunkiem doświadczonych duszpasterzy, poza środo-
wiskiem seminaryjnym. Najdłuższą formą są trzymiesięczne praktyki duszpa-
stersko-katechetyczne diakonów, które – obecni neoprezbiterzy – odbywali 
w okresie 12.02-13.05.2013 r. w placówkach duszpasterskich w Parafi i NMP 
Królowej Polski w Bielsku-Białej, w Parafi i św. Brata Alberta w Elblągu, Parafi i 
św. Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich, Parafi i Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Trzebini, Parafi i św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzeb-
nicy, Parafi i NMP Matki Zbawiciela w Warszawie oraz w Parafi i św. Karola 
Boromeusza w Berlinie.

W październiku 2012 r., z racji Tygodnia Misyjnego, dwudziestu czterech 
alumnów, zaproszonych przez parafi e z Bielska-Białej, Bystrej, Dębicy, Dobro-
szyc, Krzyża Wielkopolskiego, Obornik Śląskich, Piastowa, Piekar Śląskich, 
Piły, Starego Brusa, Tarnowskich Gór, Trzebnicy, Trzebini i Trzebuni, 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 XX Salwatoriańskim Forum Młodych w Dobroszycach. Alumni naszego 
seminarium brali udział w Szkole Animatorów Misyjnych w Warszawie, to-
warzyszyli wolontariuszom misyjnym działającym w parafi i salwatoriańskiej 
w Rumunii oraz byli obecni na szlakach pielgrzymkowych do Częstochowy 
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z Bielska-Białej, z Wrocławia i z Podlasia, a także do sanktuarium Królowej 
Jezior w Brasławiu na Białorusi.

3. Inne formy świadectwa i działalności

W sobotę, 13.10.2012 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. 
Wzorem lat ubiegłych, w Domu Zakonnym w Bagnie 12.01.2013 r. odbyło się 
spotkanie opłatkowe, z udziałem wojewody dolnośląskiego Aleksandra Marka 
Skorupy, dla przedstawicieli władz samorządowych województwa dolnoślą-
skiego, powiatów: trzebnickiego i wołowskiego oraz parlamentarzystów Ziemi 
Dolnośląskiej. Cała wspólnota seminaryjna wzięła również udział w obcho-
dach Dnia Życia Konsekrowanego w archikatedrze wrocławskiej 2.02.2013 r. 
Szczególnym wydarzeniem była pielgrzymka całej wspólnoty seminaryjnej na 
Jasną Górę z okazji Roku Wiary 17.04.2013 r. Razem z alumnami z całej Polski 
studenci naszego seminarium uczestniczyli w spotkaniu z o. Raniero Canta-
lamessą OFM Cap i w liturgii przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem 
Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. abpa Mauro kard. Piacenza. 

Ważnym wydarzeniem – wpisanym już od kilku lat w kalendarium Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Bagnie – był XVI Polonijny Plener Ma-
larski organizowany w przez Fundację Kresową „Semper Fidelis” w murach 
seminarium w dniach 1-6.07.2013 r.  i połączony z wernisażem wystawy po-
plenerowej. 

Godnym odnotowania było również Międzynarodowe Spotkanie Stu-
dentów Salwatoriańskich zorganizowane w Bagnie w dniach 8-14.08.2013 r., 
w którym uczestniczyli przedstawiciele prowincji salwatoraińskich z Austrii, 
Polski i Tanzanii.

Kiedy zbliżaliśmy się do zakończenia roku akademickiego 2012/2013, nadal 
uczestniczyliśmy w przeżywaniu Roku Wiary ogłoszonego w Kościele katolic-
kim, ale papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był już Jego Świątobliwość 
Franciszek, metropolitą wrocławskim – abp Józef Kupny, a w Rzymie prze-
łożonym generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta 
z Brazylii. Te zmiany uświadamiają nam wydarzenia, które w poszczególnych 
miesiącach były obecne w codziennej modlitwie wspólnoty salwatorianów 
w Bagnie.
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Dzisiaj, dziękując Bożej Opatrzności za 60 lat istnienia Wyższego Semi-
narium Duchownego Salwatorianów w Bagnie, pragnę – także w imieniu 
całej społeczności seminaryjnej – złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
profesorom, wykładowcom i wychowawcom naszego seminarium za miniony 
rok akademicki. Szczególne słowa wdzięczności kieruję pod adresem ks. Irene-
usza Kiełbasy, który po czterech latach pracy w charakterze prefekta alumnów, 
obronił w maju br. pracę doktorską z zakresu historii Kościoła i podjął nowe 
obowiązki związane z prowadzeniem Archiwum Prowincjalnego w Krakowie. 
Dziękuję także ekonomowi domu zakonnego ks. Aleksandrowi Jasińskiemu 
i ekonomowi prowincjalnemu ks. dr. Dariuszowi Partyce za zapewnienie od-
powiednich warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na ręce księdza 
prowincjała Piotra Filasa i jego Rady składam szczere podziękowanie za wło-
żoną pracę i troskę o naszą uczelnię.

Szczere podziękowania kieruję pod adresem wspólnoty Sióstr Salwatoria-
nek 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 i br. Jaro-
sławowi Grzesikowi. Ponadto słowami wdzięczności ogarniam świeckich pra-
cowników 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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