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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2013/2014

I. Wstęp

Rok 2013 związany był z wydarzeniami trwającego do listopada w Koście-
le katolickim Roku Wiary, którego pokłosiem było m.in. ogłoszenie dwóch 
doniosłych dokumentów papieskich, tj. czerwcowej encykliki Lumen fi dei 
i  listopadowej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. W lipcu – przed 
pielgrzymką na XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Brazylii – na spotkaniu 
seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek w Rzymie papież Franciszek przy-
pomniał o trzech ważnych sprawach w życiu każdego powołanego: o radości 
pocieszenia, krzyżu i modlitwie. Mówił o tym, że „każda ewangelizacja doko-
nuje się na kolanach”, a sekret owocności ucznia polega na zjednoczeniu jego 
serca z sercem Chrystusa.

61. rok działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatoria-
nów w Bagnie rozpoczynaliśmy, gdy metropolitą Archidiecezji Wrocławskiej 
był ks. abp Józef Kupny, prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów 
– ks. Piotr Filas, rektorem seminarium – ks. Jerzy Madera, wicerektorem 
i dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektem alumnów – ks. Tomasz 
Starużyk, a ekonomem domu zakonnego – ks. Aleksander Jasiński.

II. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 23.09.2013 r. 
do 21.01.2014 r. Semestr drugi rozpoczął się 10.02.2014 r. i trwał do 6.06.2014 r. 
Zimowa sesja egzaminacyjna odbywała się w terminie od 22 stycznia do 5 lu-
tego, a sesja letnia od 8 do 28 czerwca.
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Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, połączona z obcho-
dami 60-lecia działalności WSD Salwatorianów w Bagnie, odbyła się w piątek 
11 października 2013 roku. Mszy Świętej przewodniczył przełożony generalny 
salwatorianów ks. Milton Zonta z Rzymu, który wygłosił okolicznościowe 
kazanie. Obecni byli również: konsultor generalny ks. Krzysztof Kowalczyk, 
prowincjałowie salwatoriańscy: z Belgii – ks. Michel Coppin, a z Polski – 
ks. Piotr Filas. Wykład inauguracyjny na temat: Posłani na krańce świata z sal-
watoriańskiego Domu Ziarna. 60-lecie istnienia WSD Salwatorianów w Bagnie 
(1953-2013), wygłosił ks. prof. nzw. dr hab. Michał Piela – kierownik Katedry 
Historii Kościoła na Śląsku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wro-
cławiu. Władze tejże uczelni reprezentował prorektor do spraw studenckich 
ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk. Obecni byli również rektorzy i przed-
stawiciele seminariów duchownych z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Paradyża, 
z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów oraz wikariusz biskupi 
do spraw życia konsekrowanego archidiecezji wrocławskiej – o. prof. nzw. 
dr hab. Jacek Kiciński CMF. Nie zabrakło także przedstawicieli władz woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych z Wrocławia, Trzebnicy i Obornik Ślą-
skich oraz duchowieństwa i osób świeckich zaprzyjaźnionych z naszą uczelnią.

Rok akademicki 2013/2014 rozpoczynało 18 alumnów. Wśród studiujących 
było trzech studentów zagranicznych z Białorusi, Czech i Albanii. Ponadto 
formację intelektualną w domu zakonnym w Bagnie otrzymywali także dwaj 
klerycy z Tanzańskiej Pro-prowincji Salwatorianów, którzy przez intensywną 
naukę języka polskiego przygotowywali się do rozpoczęcia studiów teologicz-
nych w przyszłości. Liczba studentów na poszczególnych kursach przedstawia-
ła się następująco:

Indywidualny Tok Studiów – 1 alumn,
kurs II – 6 studentów, 
kurs IV – 6 studentów, 
kurs V – 3 studentów,
kurs VI – 2 studentów.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2013/2014 zajęcia z dyscyplin przewidzianych przez Ratio institu-
tionis sacerdotalis pro Polonia prowadziło 32 wykładowców, w tym: czterech 
z tytułem profesora, dwóch doktorów habilitowanych, dwunastu doktorów, 
dziesięciu magistrów z licencjatem kościelnym i czterech magistrów dyscyplin 
humanistycznych. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie konferen-
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cje pedagogiczne wychowawców i wykładowców salwatoriańskich, pierwsza 
11 października 2013 roku z udziałem przełożonego generalnego salwatorianów 
ks. Miltona Zonty i druga 25 lutego 2014 roku, podczas której podejmowana 
była m.in. refl eksja nad referatem ks. dra hab. Bogdana Giemzy nt.: Apostol-
skiego wymiaru formacji salwatoriańskiej. Pełna lista wykładowców przedstawia 
się następująco:
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna, ekumenizm, semi-
narium magisterskie,
Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS – ogólna metodologia nauk, fi lozofi a 
przyrody,
Ks. prof. PWT dr hab. Michał Piela SDS – historia Kościoła, seminarium 
magisterskie,
Ks. prof. KUL dr hab. Ambroży Skorupa SDS – prawo kanoniczne, prawo 
wyznaniowe,
Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS – teologia pastoralna szczegółowa, prose-
minarium, wykład monografi czny: Wybrane zagadnienia z teologii życia kon-
sekrowanego, 
Ks. dr hab. Zdzisław Madej – fonetyka, muzyka i śpiew kościelny,
Ks. dr Maciej Chwarścianek SDS – teologia pastoralna ogólna,
Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu,
Ks. dr Tadeusz Koncewicz SDS – teologia biblijna, wstęp do Pisma Świętego,
Ks. dr Stanisław Pajor SDS – ćwiczenia z teologii i praktyki spowiedzi, kon-
wersatorium monografi czne: Wychowanie do wartości w nauczaniu kard. Wy-
szyńskiego,
Ks. dr Tadeusz Skwarczek SDS – prawo kanoniczne,
Ks. dr Roman Słupek SDS – teologia fundamentalna, religiologia, semina-
rium magisterskie,
Ks. dr Mirosław Socała SDS – metafi zyka i historia fi lozofi i, 
Ks. dr Mirosław Stanek SDS – misjologia, 
Dr Wiesława Stefan – pedagogika i dydaktyka,
Ks. dr Piotr Ślęczka SDS – etyka, 
Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – homiletyka, 
Ks. dr Krzysztof Wons SDS – teologia duchowości, 
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz SDS – teologia duchowości,
Ks. mgr lic. Maciej Borowski SDS – egzegeza Starego Testamentu, lektorat 
jęz. greckiego,
Ks. mgr lic. Antoni Cebula SDS – liturgika, 
Ks. mgr lic. Paweł Fiącek SDS – ćwiczenia z teologii dogmatycznej,
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Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz SDS – psychologia pastoralna, psychologia 
religii,
Ks. mgr lic. Franciszek Jadamus SDS – teoria i praktyka spowiedzi,
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana SDS – liturgika, 
Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka SDS – teologia moralna,
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos SDS – ćwiczenia z katechetyki, 
Ks. mgr lic. Edward Seremet SDS – katechetyka, 
Ks. mgr Jerzy Olszowski SDS – lektorat jęz. łacińskiego,
Ks. mgr Artur Stobierski SDS – ćwiczenia z historii fi lozofi i i z metafi zyki,
Mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego,
Ks. mgr Piotr Wojciechowski SDS – muzyka i śpiew kościelny.

Do ważnych wydarzeń z życia kadry naszego seminarium zaliczamy fakt, 
że ks. dr hab. Bogdan Giemza w minionym roku został kierownikiem Katedry 
Teologii Pastoralnej Szczegółowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu.

Jesienią ubiegłego roku pożegnaliśmy wieloletniego wykładowcę naszego 
seminarium śp. ks. dra Jerzego Sienkiewicza, który zmarł 26 września. Był 
on absolwentem Instytutu Muzykologii KUL i prowadził zajęcia z muzyki 
i śpiewu kościelnego w naszym seminarium od 1980 do 2011 roku, był także 
wieloletnim dyrygentem chóru seminaryjnego, a w latach 1982-84 pełnił funk-
cję dyrektora studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów. 
Pogrzeb śp. ks. Jerzego odbył się w Trzebnicy 30 września 2013 roku. Otrzyma-
liśmy także wiadomość, że 2.12.2013 roku zmarła w Olsztynie śp. dr hab. Ha-
lina Wistuba, fi lozof kultury, związana z Instytutem Katolickim i wieloletnia 
dyrektor Warmińskiego Wyższego Studium Katechetycznego w Gietrzwałdzie, 
która od 1974 roku przez jedenaście lat prowadziła wykłady z dyscyplin fi lozo-
fi cznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie.

2. Egzaminy „ex universa” i sakrament święceń

Pierwsza część egzaminu z dyscyplin teologicznych, wieńczącego sześciolet-
nie studia fi lozofi czno-teologiczne, odbyła się w Bagnie w sobotę, 7.12.2013 ro-
ku. Dwóch diakonów kursu szóstego przystąpiło do egzaminu z teologii do-
gmatycznej i Pisma Świętego. W sobotę, 11.01.2014 roku, odbyła się druga 
część egzaminu ex universa theologia, której zakres obejmował teologię mo-
ralną, prawo kanoniczne i przedmioty pastoralne. W komisji każdego z eg-
zaminów, oprócz wykładowców poszczególnych dyscyplin, uczestniczył także 
przedstawiciel rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia.



Ks. Tomasz Raćkos SDS | Sprawozdania i omówienia 241

W sobotę, 24.05.2014 roku, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Trzebini k. Krakowa święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jana Kopca, ordy-
nariusza diecezji gliwickiej, przyjęli: dk. mgr Damian Jaje i dk. mgr Wojciech 
Woźniak. W tym samym dniu kl. Dominik Ocieczek otrzymał święcenia 
diakonatu. 

3. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich 

W roku 2013/2014 studenci teologii WSD Salwatorianów w Bagnie roz-
wijali swoje zainteresowania na pięciu seminariach naukowych prowadzonych 
w z takich dyscyplin jak: fi lozofi a, historia Kościoła, egzegeza Nowego Testa-
mentu, teologia dogmatyczna i teologia fundamentalna. Prace magisterskie na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronili:

Dk. Damian Jaje – Historia nabożeństw pokutnych w sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Trzebini (1950-2013) – praca z historii Kościoła, napisana na 
seminarium naukowym ks. prof. PWT dra hab. Michała Pieli; 

Kl. Jacek Nowak – Koncepcja natury Absolutu w metafi zyce procesu Alfreda 
Northa Whiteheada – praca napisana na seminarium z metafi zyki i teorii po-
znania pod kierunkiem o. prof. PWT dra hab. Jerzego Tupikowskiego CMF;

Dk. Dominik Ocieczek – Historia parafi i świętego Jana Chrzciciela w Po-
widzku w latach 1945-2012 – praca z historii Kościoła, napisana na seminarium 
naukowym ks. prof. PWT dra hab. Michała Pieli;

Dk. Wojciech Woźniak – Rola słowa Bożego w życiu ucznia Jezusa Chrystusa 
na podstawie Mt 7,24-27. Studium egzegetyczno-teologiczne – praca napisana na 
seminarium z egzegezy Nowego Testamentu pod kierunkiem o. prof. PWT 
dra hab. Jana Klinkowskiego i ks. dra Ryszarda Kempiaka SDB;

Kl. Adrian Żądło – Europejskie pielgrzymowanie Benedykta XVI jako reali-
zacja prymacjalnej misji utwierdzania w wierze – praca z teologii fundamen-
talnej napisana na seminarium naukowym ks. prof. dra hab. Włodzimierza 
Wołyńca i ks. dra Romana Słupka.

4. Zajęcia fakultatywne i ponadprogramowe

W roku sprawozdawczym w WSD Salwatorianów odbyły się dwa wykłady 
fakultatywne, na które studenci uczęszczali według własnych zainteresowań. 
Były to: wykład ks. dra Mirosława Stanka z misjologii oraz zajęcia ks. mgr lic. 
Krzysztofa Gasperowicza z psychologii religii.
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W dniach 24-25.09.2013 r. szesnastu studentów uczestniczyło w kursie Me-
tody aktywizujące w katechezie, przeprowadzonym w Bagnie przez mgra Zbi-
gniewa Barcińskiego, prezesa Stowarzyszenia Pedagogów „Natan” z Lublina.

Od listopada do czerwca jeden alumn i trzech braci zakonnych uczęszczało 
na ponadprogramowe zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego, prowadzo-
ne przez mgr Alinę Gołecką, a dwaj inni alumni uczęszczali na kurs języka 
hiszpańskiego do prywatnej szkoły językowej. Podczas całego roku akade-
mickiego dr Grzegorz Gołaś prowadził kurs języka polskiego jako obcego dla 
kandydatów na studia z Albanii, Tanzanii i Ukrainy.

Jeden alumn naszego seminarium (M. Sawicki) ukończył Szkołę Anima-
torów Misyjnych pierwszego stopnia, zorganizowaną 3.06-5.07.2014 r. w Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie przez Papieską Unię Misyjną.

5. Wykłady gościnne i sympozja

W zakończonym roku akademickim prezesem Koła Naukowego Alum-
nów był kl. Damian Rachuta, w skład zarządu wchodzili: kl. Adrian Żądło 
i kl. Marek Sawicki. Dzięki zaangażowaniu alumnów 18.11.2013 r. odbył się 
w Bagnie wykład prof. dra hab. Stanisława Cebrata, pracownika naukowego 
Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, nt.: Konfl ikt człowieka 
z życiem – aspekty poczęcia w oczach genetyka. W wykładzie połączonym z dys-
kusją, oprócz alumnów, licznie uczestniczyła młodzież licealna i kilkudzie-
sięcioosobowa grupa nauczycieli z różnych szkół znajdujących się na terenie 
powiatu trzebnickiego i wołowskiego. Podobny charakter miały dwa kolejne 
wykłady gościnne, tj. prelekcja z 3.03.2014 r. o. dra hab. Piotra Kieniewicza 
MIC, wicedyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 
w Licheniu Starym, nt.: Eutanazja – zagrożenie czy droga do szczęścia? oraz 
wykład z 11.04.2014 r. ks. dr Jarosława Mereckiego SDS, profesora Uniwer-
sytetu Laterańskiego w Rzymie, nt.: Teologia ciała. Wprowadzenie do lektury 
dzieł Karola Wojtyły.

W sobotę 10.05.2014 r. odbyło się XI Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne 
pod hasłem: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35). Idea 
i realizacja dzieła misyjnego Kościoła przez świeckich, zorganizowane przez Kle-
ryckie Koło Misyjne, którego opiekunem był ks. dr Mirosław Stanek, a pre-
zesem kl. Yauheni Zhukouski. Wykłady sympozjalne wygłosili: ks. dr Marek 
Gałuszka (Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Warszawa) – Powołanie laikatu 
do udziału w misji Kościoła; ks. mgr lic. Adam Parszywka SDB (Salezjański 
Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, Kraków) – Wolontariat misyjny kuź-
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nią wiary i odpowiedzialności za Kościół dla młodych; mgr Paweł Cymerman 
(Lublin) – Rola wolontariusza w misji Ad gentes; ks. Th omas Malal SDS (kon-
sultor generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Rzym) – Realne przykłady 
misyjnej współpracy duchowni – świeccy na przykładzie świata salwatoriańskiego. 
W sympozjum aktywnie uczestniczył – dawny misjonarz, a obecnie członek 
Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji – ks. bp Józef Szamocki 
z Torunia oraz prowincjał salwatorianów ks. Piotr Filas wraz z członkami rady 
prowincjalnej. Uczestnikami sympozjum, oprócz alumnów salwatoriańskich 
i przedstawicieli seminariów duchownych z Lądu, Obry i z Wrocławia, była 
młodzież akademicka zrzeszona w Wolontariacie Misyjnym „Salwator” wraz 
z ks. Pawłem Fiąckiem i kilkuosobowa delegacja salwatorianów świeckich z re-
gionu Dolnego Śląska (Międzynarodowej Wspólnoty Salwatorianów).

W roku sprawozdawczym Koło Naukowe Alumnów z Bagna było repre-
zentowane na następujących wydarzeniach: dwóch kleryków (R. Główczyński, 
M. Sawicki) uczestniczyło w wykładzie: Czy nauka pozbawia sensu wiarę?, 
jaki odbył się 30 października w ramach Inicjatywy Akademickiej „Fides et 
ratio” przy PWT we Wrocławiu; 20 i 21 listopada przedstawiciele naszego 
seminarium (R. Główczyński, M. Sawicki) uczestniczyli w programie XXIX 
Ogólnopolskiego Forum Młodych pod hasłem: Stawiam na życie, organizo-
wanym przez Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu; 
dwie osoby (R. Główczyński, D. Rachuta) udały się do Krakowa na konferen-
cję 50 lat Deklaracji Soboru Watrykańskiego II „Inter mirifi ca” zorganizowaną 
5 grudnia przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału 
Nauk Społecznych UPJPII. Przedstawiciel Koła Misyjnego (P. Barbořák) wziął 
udział w sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym Papieskiej Unii Misyj-
nej organizowanym w Częstochowie w dniach 7-8 grudnia; dwaj inni klerycy 
(M. Sawicki i M. Tomasiak) uczestniczyli w XVI Międzynarodowym Sympo-
zjum Metafi zycznym organizowanym 12 grudnia przez Wydział Filozofi i KUL 
pod hasłem: Spór o naturę ludzką. W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan grupa siedmiu alumnów uczestniczyła w nabożeństwach eku-
menicznych organizowanych w Kościele Chrześcijan Baptystów (23 stycznia) 
i w Ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu (25 stycznia). Dwóch 
studentów (R. Główczyński, A. Żądło) wzięło udział w sympozjum dogma-
tycznym pt.: Teologiczna doniosłość pontyfi katu Benedykta XVI, zorganizowa-
nym od 28 lutego do 1 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze 
przez WT UAM z Poznania. Jeden delegat (R. Główczyński) udał się na 
III Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów, Doktorantów i Dokto-
rów z cyklu Manipulacja w mediach organizowaną 13 marca na UKSW w War-
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szawie. Czterech alumnów (J. Lazarek, Ł. Puter, A. Żądło, A. Zając) uczestni-
czyło 25 marca w sesji naukowej organizowanej we Wrocławiu pod patronatem 
Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, na temat: „Bez wiary 
nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6). Teologiczne pokłosie Roku Wiary, której 
gospodarzami byli przedstawiciele wydziałów teologicznych z Katowic, Opola 
i Wrocławia. Jedna osoba (M. Sawicki) wzięła udział w sympozjum organizo-
wanym 8 kwietnia na PWT we Wrocławiu nt.: Katecheza Kościoła w „Evangelii 
gaudium” papieża Franciszka; inny alumn (J. Nowak) w tym samym miejscu 
uczestniczył w wykładzie prof. Gyula Klima (Nowy York) nt.: Św. Tomasza 
z Akwinu koncepcja „realnej różnicy” i  jej rola w dowodzie z przyczynowości 
sprawczej na istnienie Boga, organizowanym 19 maja w ramach projektu „Visi-
ting Professors 2014” we Wrocławiu. Kolejne dwie osoby (M. Rojek, Y. Zhu-
kouski) były obecne na Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej Kościół 
na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego, organizowanej 22 maja 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

6. Biblioteka i własne czasopismo naukowe

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie została założona 
w latach trzydziestych XX wieku. Od roku 2006 jej dyrektorem jest ks. dr Ro-
man Słupek, który pracuje z zespołem alumnów odpowiedzialnych za funk-
cjonowanie biblioteki. W zbiorach bibliotecznych znajduje się obecnie: 32 110 
woluminów książek (z tego 28 940 woluminów w katalogu komputerowym), 
401 prac naukowych (absolutoryjnych, magisterskich i doktorskich), 7 070 
woluminów czasopism i 168 starodruków. Biblioteka prenumeruje 110 pol-
skich tytułów czasopism oraz około 20 obcojęzycznych. Znaczna ich część jest 
otrzymywana w ramach wymiany międzybibliotecznej za pismo wydawane 
przez Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie „Studia Salva-
toriana Polonica”.

To naukowe czasopismo, wydawane od siedmiu lat pod redakcją ks. dra 
hab. Bogdana Giemzy, znajduje się obecnie na ministerialnej liście czasopism 
punktowanych. Po debiucie na tej liście w roku 2012 i otrzymaniu pierwszego 
punktu, w roku następnym otrzymało kolejne. Ponadto jest ono punktowane 
na liście czasopism Index Copernicus. W roku sprawozdawczym nawiązana 
została także współpraca z Muzeum Historii Polski w Warszawie, które prowa-
dzi elektroniczną bazę czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum). 
Dokonywane przez tę instytucję opracowanie bibliografi czne każdego numeru 
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„Studia Salvatoriana Polonica”, umożliwi dotarcie do niego szerszemu gronu 
czytelników.

Obecnie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, 
ze względu na ograniczone możliwości lokalowe i systematycznie powiększa-
ny księgozbiór, trwają prace związane z weryfi kacją posiadanych zasobów. 
Polegają one na usuwaniu zbędnych dubletów, aby optymalnie wykorzystać 
posiadane warunki lokalowe.

III. Formacja duchowa

W roku akademickim 2013/2014 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie oraz 
ks. Krzysztofi e Gasperowiczu. Posługę stałych spowiedników, poza ojcami du-
chownymi, pełnili: o. Jakub Banaś OFM z Wrocławia oraz ks. Paweł Stanoszek 
SDS. Ojcowie duchowni swoje zadanie realizowali przez indywidualne roz-
mowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje dla wspólnoty, 
ponadto prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne z kursami, połączone 
z Eucharystią i kręgiem biblijnym, służyli posługą sakramentalną i czuwali 
nad organizowaniem comiesięcznych dni skupienia. Warto także zauważyć, 
że z dniem 1 grudnia, tj. od pierwszej niedzieli adwentu, zaczęło obowiązywać 
nowe horarium we wspólnocie seminaryjnej, w którym wydłużony został czas 
porannej modlitwy do 50 minut przed Mszą Świętą. Dzięki tej zmianie został 
zagwarantowany większy komfort czasu na co najmniej trzydziestominutową, 
codzienną medytację poranną.

Program comiesięcznych dni skupienia obejmował zawsze dwie lub trzy 
konferencje, medytację, spowiedź, Eucharystię z homilią, adorację Najświęt-
szego Sakramentu i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych 
spotkań byli zapraszani najczęściej kapłani spoza wspólnoty seminaryjnej. 
W ubiegłym roku byli to: ks. Adam Rybicki (Lublin), ks. Ambroży Skoru-
pa SDS (Nałęczów), ks. Tomasz Raćkos SDS (Bagno), ks. Artur Godnarski 
(Gubin), o. Tadeusz Florek OCD (Kraków), ks. Mikołaj Markiewicz SDS 
(Kraków), ks. Stanisław Jóźwiak (Wrocław), ks. Jakub Bartczak (Wrocław), 
ks. Artur Hałucha (Ełk) i ks. Jerzy Morański SDS (Bagno).

Ponadto ks. Piotr Ślęczka SDS przeprowadził w Bagnie trzydniowe re-
kolekcje przygotowujące do wprowadzenia w posługę akolity, jakie miało 
miejsce 19 marca 2014 roku. W maju ks. Tomasz Sander SDS przeprowadził 
w Międzywodziu rekolekcje dla kandydatów do święceń kapłańskich i diako-
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natu, a o. Piotr Kwiecień CM na początku września 2014 roku przeprowadził 
pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, przygotowujące alumnów do złożenia 
profesji zakonnej. Dodatkowo klerycy przygotowujący się do złożenia profesji 
wieczystej, realizując całoroczny program przygotowania, wyjeżdżali w lutym 
na kilkudniowy wspólny pobyt do Klasztoru Ojców Franciszkanów na Górze 
św. Anny, a także uczestniczyli w specjalnej sesji formacyjnej prowadzonej 
w sierpniu przez ks. Krystiana Kolbę w Szklarskiej Porębie.

IV. Zaangażowanie apostolskie

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

Jedną z form zaangażowania apostolskiego alumnów jest całoroczna dzia-
łalność w kołach zainteresowań zatwierdzonych przez rektora seminarium. Są 
to „koła wolontariuszy” działające przy: Domu Dziecka w Obornikach Ślą-
skich (P. Antoniuk, P. Barbořák, P. Gościniak, J. Lazarek, J. Nowak, M. Sawic-
ki), przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach Wrocławskich (P. Antoniuk, 
P. Barbořák, A. Gilaj, D. Ocieczek, Ł. Puter, W. Woźniak, A. Żądło, A. Zając, 
Y. Zhukouski) oraz przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym prowadzonym 
dla dorosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wroc-
ławia (D. Rachuta, M. Rojek, M. Tomasiak, W. Woźniak, Y. Zhukouski). 
Swoją działalność kontynuowało Kleryckie Koło Przewodników „Kustosz” 
(P. Barbořák, D. Ocieczek, D. Rachuta, M. Sawicki, M. Tomasiak), którego 
zadaniem jest obsługa turystów z Polski i z zagranicy, odwiedzających klasz-
tor salwatorianów w niedzielne popołudnia, a także Kleryckie Koło Misyjne 
i Koło Naukowe Alumnów.

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne

Szczególną formą przygotowania do pracy apostolskiej są praktyki reali-
zowane pod kierunkiem doświadczonych duszpasterzy, poza środowiskiem 
seminaryjnym. Dwaj diakoni – obecnie neoprezbiterzy – swoją praktykę dusz-
pastersko-katechetyczną w ostatnim semestrze studiów odbywali w Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej oraz w Parafi i św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 
w Obornikach Śląskich i w Parafi i św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi 
w Trzebnicy.
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W październiku 2013 roku z racji Tygodnia Misyjnego szesnastu alum-
nów, zaproszonych przez parafi e z Bielska-Białej, Bystrej, Krzyża Wielkopol-
skiego, Obornik Śląskich, Piastowa, Trzebini, Trzebnicy i Warszawy, przez 
kilka dni prowadziło katechezy i nabożeństwa o tematyce misyjnej. W okresie 
roku akademickiego i wakacji alumni pomagali duszpasterzom Salwatoriań-
skiego Ośrodka Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadze-
niu dni skupienia i rekolekcji dla młodzieży w Gdańsku, Krakowie, Krzyżu 
Wielkopolskim, w Międzybrodziu, Trzebnicy, Węgorzewie i w Zakopanem. 
W omawianym okresie podtrzymywana była stała współpraca z młodzieżą 
z Wolontariatu Misyjnego „Salvator”. Alumni naszego seminarium (R. Głów-
czyński, J. Lazarek, Ł. Puter, D. Rachuta, A. Zając) uczestniczyli w XXI Sal-
watoriańskim Forum Młodych w Dobroszycach oraz byli obecni na szlakach 
pielgrzymkowych do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu 
na Białorusi i do Częstochowy z Warszawy i innych miejscowości. 

3. Inne formy świadectwa i działalności

Tradycyjnie w październiku br. społeczność alumnów uczestniczyła w pie-
szej pielgrzymce do grobu św. Jadwigi i w dniu skupienia zorganizowanym dla 
młodzieży zakonnej i seminaryjnej w Trzebnicy, który przeprowadził m.in. 
ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 
przy KEP.

Dużo dobrych emocji towarzyszyło meczom piłki nożnej, jakie rozegrali 
alumni z Bagna z reprezentacją kleryków z Wrocławia (6.10.2013 r.) i z repre-
zentacją kleryków z Obry (25.05.2014 r.). Podobna atmosfera towarzyszyła 
zorganizowanemu (16.02.2014 r.) przez alumnów naszego seminarium I Halo-
wemu Turniejowi Piłki Nożnej Wyższych Seminariów Duchownych Dolnego 
Śląska, w którym wzięły udział drużyny z Bagna, Wrocławia i Świdnicy.

W Święto Niepodległości, 11.11.2013 r., cała wspólnota zakonna udała się 
na autokarową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu. Odpowiedzialnym za program wyjazdu, który obejmował 
m.in. uczestnictwo w liturgii oraz zwiedzanie Muzeum Historii Polski i  in-
nych obiektów na terenie sanktuarium, był ojciec duchowny ks. Krzysztof 
Gasperowicz.

We wtorek 10 grudnia z inicjatywy Komisariatu Policji z Obornik Śląskich 
odbyło się w murach naszego seminarium spotkanie mikołajowe dla blisko 
70 dzieci z ubogich rodzin, uczniów szkół podstawowych w Osolinie, Pęgowie 
i Urazie. Miesiąc później, 11 stycznia, miało miejsce w Bagnie spotkanie opłat-
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kowe dla samorządowców powiatów: trzebnickiego i wołowskiego z udziałem 
władz wojewódzkich.

Cała wspólnota zakonna uczestniczyła także w archidiecezjalnych obcho-
dach Dnia Życia Konsekrowanego oraz była odpowiedzialna za prowadzenie 
liturgii w pierwszy czwartek miesiąca lutego w archikatedrze wrocławskiej. 
Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty seminaryjnej była wizytacja pro-
wincjalna w marcu 2014 roku, którą przeprowadził ks. prowincjał Piotr Filas.

Udanym przedsięwzięciem był także wernisaż malarski z udziałem arty-
stów z Białorusi, Czech, Polski i Ukrainy, wieńczący XVII Międzynarodo-
wy Plener Malarski Oborniki Śląskie 2014, zorganizowany w dniach od 30 
czerwca do 5 lipca w WSD Salwatorianów w Bagnie przez Fundację Kresową 
„Semper Fidelis” z Wrocławia. 

V. Zakończenie 

Dziękując Panu Bogu za szczęśliwie przeżyty rok akademicki 2013/2014, 
chcemy wyrazić szczerą wdzięczność ludziom służącym z oddaniem pomyślne-
mu rozwojowi naszej uczelni i dobru wspólnoty zakonnej. Wyrazy podzięko-
wania kierujemy pod adresem wspólnoty Sióstr Salwatorianek, którą tworzą: 
s. Aniela Garecka, s. Daria Magiera i s. Aneta Babiarz. Składamy podzięko-
wanie: za dziewięcioletnią pracę w naszej wspólnocie zakonnej s. Gaudencji 
Grabińskiej; za sześcioletnią pracę w roli pomocnika ekonoma domu zakonne-
go – br. Jarosławowi Grzesikowi, a także za pięcioletnią pracę w roli prefekta, 
wychowawcy alumnów – ks. Tomaszowi Starużykowi oraz za czteroletnią 
posługę ojca duchownego – ks. Krzysztofowi Gasperowiczowi. Wymienione 
osoby rozpoczęły już pracę na innych placówkach zakonnych.

Dziękujemy zarówno braciom zakonnym zatroskanym o zaplecze gospo-
darcze: br. Hieronimowi Drobikowi, br. Bernardowi Mrozowi i br. Mirosła-
wowi Jaroszkowi, jak również licznej wspólnocie braci juniorantów, którą 
w minionym roku tworzyli: br. Andrzej Bury, br. Przemysław Chojnacki, 
br. Krzysztof Konecko i br. Karol Koszyl. Bracia junioranci włączali się do wie-
lu zadań podejmowanych przez alumnów i w dni powszednie pełnili dyżury 
na recepcji (furcie) domu zakonnego.

Wdzięczną pamięcią ogarniamy wszystkich profesorów, wykładowców 
i świeckich pracowników naszej uczelni, ludzi różnych profesji, którzy na wiele 
sposobów wyrażali swoje poświęcenie, życzliwość i pomoc. 

Ks. Tomasz Raćkos SDS


