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 Od redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma „Studia Sal-
vatoriana Polonica”, wydawanego przez Wyższe Seminarium Duchowne 
Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia. Czy ma ono szansę zadomowienia 
się na rynku, skoro istnieje już wiele podobnych periodyków, wydawanych 
przez różne ośrodki naukowe w Polsce? Można też pytać zwyczajnie: czy 
sensowne jest angażowanie ludzkich sił i środków materialnych w prace 
związane z tym przedsięwzięciem? Co sprawia, że mimo niepewności, 
decydujemy się na wydawanie? Czy nie są to przejawy marzycielstwa 
i wygórowanych ambicji?

Przyznaję, że nie znajduję łatwych odpowiedzi na te i podobne pyta-
nia. Jednakże pomysł wydawania czasopisma naukowego nie jest nowy 
w naszym środowisku seminaryjnym. Sam brałem udział w spotkaniach 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, na których żywo o tym 
dyskutowaliśmy. Z wielu powodów nie doszło do wcześniejszej realizacji 
tamtych pomysłów. Tym bardziej jestem wdzięczny współbraciom, którzy 
podjęli ponownie rzuconą przeze mnie myśl i włączyli się na różne sposo-
by w realizację dzieła.

Do kogo kierujemy nasze czasopismo i jakie cele sobie stawiamy? Kie-
rujemy je głównie do kościelnych środowisk naukowych i do odbiorców 
indywidualnych. Chcemy nawiązać współpracę z bibliotekami uczelni te-
ologicznych i bibliotekami seminaryjnymi, jak również z redakcjami cza-
sopism o podobnym profi lu. A jakie cele nam przyświecają? W naukach 
społecznych popularne jest pojęcie „małej ojczyzny”. Odnosi się ono do 
najbliższej społeczności danej miejscowości czy regionu. Przez pryzmat 
tych społeczności otwieramy się na ojczyznę i na świat. Również Kościół 
realizuje się w małych wspólnotach, tworząc sieć powiązanych ze sobą 
żywych komórek. Seminarium duchowne winno nie tyle „produkować” 
księży, co tworzyć wspólnotę wykładowców i alumnów, której pasją jest 
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poznawanie Boga i człowieka. Dlatego w trosce o właściwą formację przy-
szłych kapłanów seminarium winno dbać o kulturę umysłową i rzetelną 
dyscyplinę pracy naukowej. Kard. J. Ratzinger napisał w jednym ze swo-
ich artykułów, że ten, kto kocha, chce znać kochanego. Na potrzebę „po-
sługi myślenia” wielokrotnie wskazywał także Jan Paweł II.

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie istnieje od 
1953 roku, od kilkunastu lat jest afi liowane do Papieskiego Wydziału Te-
ologicznego we Wrocławiu. W tym okresie zajęcia prowadziło wielu wy-
bitnych profesorów z Polski i zagranicy. Może również poszczycić się, że 
wydało profesorów, którzy są jego chlubą i wnoszą żywy wkład w rozwój 
nauki. Wystarczy wspomnieć † ks. Jana Drozda, ks. Tadeusza Stycznia, 
ks. Helmuta Jurosa, ks. Czesława Cekierę, ks. Zygmunta Hajduka czy ks. 
Antoniego Kiełbasę. Jednym z celów nowo wydawanego czasopisma jest 
promocja WSD Salwatorianów jako instytucji naukowej i współpraca z in-
nymi ośrodkami naukowymi. Wyrażamy przy tym nadzieję, że przyczyni 
się ono również do integracji kadry wykładowców i będzie stymulować do 
aktywności naukowej młode pokolenie.

Tytuł czasopisma wskazuje na naukowy charakter, jak również sal-
watoriańskie i polskie korzenie przedsięwzięcia. Trzeba bowiem mieć na 
uwadze inny salwatoriański ośrodek naukowy: Salwatoriański Instytut 
Filozofi czno-Teologiczny w Morogoro w Tanzanii (Afryka) i wydawany 
przez niego periodyk „Africa Tomorrow”. „Studia Salvatoriana Polonica” 
są rocznikiem. Zawierają następujące działy: artykuły, recenzje, sprawo-
zdania i omówienia.

Pierwszy numer otwiera wykład inauguracyjny ks. Jerzego Szymika wy-

głoszony  października  roku w Bagnie. Autor stawia tezę, że nauka 

i Kościół wzajemnie się potrzebują. Następne pięć artykułów jest refl eksją 

nad bogatym nauczaniem Benedykta XVI. Wprowadza nas do tej refl eksji 

ks. Stephan Horn, bliski współpracownik kard. Ratzingera. Ukazuje on op-

cje teologiczne, które rozwinął Ratzinger jako profesor, biskup i kardynał, 

i które z pewnością wpłynęły rozstrzygająco na jego myślenie i działanie jako 

papieża. Z kolei ks. Waldemar Irek dochodzi do wniosku, że myśl obecnego 

papieża dotyczy nie tylko spraw Kościoła. Jak zauważa, koncentruje się ona 

również na kwestiach kulturowych i społecznych związanych z Europą, z jej 

chrześcijańskimi korzeniami i współczesnymi zagrożeniami oraz nadziejami. 

Ks. Bogdan Ferdek pomaga nam w swoim artykule uchwycić różne wątki 

ekumeniczne w nauczaniu kard. Ratzingera. Inne ważne wątki w nauczaniu 





obecnego papieża analizują ks. Bogdan Giemza i ks. Roman Słupek. Chodzi 

o problematykę dotyczącą formacji kapłańskiej i eklezjologię. 

Ks. Bernard Witek jako biblista pochyla się nad Księgą Przysłów i zagad-

nieniem kontekstu literackiego. Artykuły ks. Tadeusza Zasępy i Krzysztofa 

Wroczyńskiego stanowią pokłosie sympozjum misyjnego, które odbyło się 

w kwietniu  roku w Bagnie pod hasłem: Wiara wobec ideologii. Ewan-
gelizacja w krajach postkomunistycznych dziś. Dział artykułów zamyka refl ek-

sja ks. Michała Pieli, poświęcona aktualności myśli i gorliwości apostolskiej 

ks. Franciszka Jordana, założyciela zgromadzeń zakonnych Salwatorianów 

i Salwatorianek.

Całość pierwszego numeru dopełniają recenzje, sprawozdania z działalno-

ści naukowo-dydaktycznej WSD w roku akademickim /, wybrana 

bibliografi a salwatorianów za rok  oraz streszczenia wybranych prac ma-

gisterskich alumnów naszego Seminarium.

Zdajemy sobie sprawę z ryzyka przedsięwzięcia wydawania czasopis-
ma. Prosząc o rzetelną krytykę, liczymy na dobrą współpracę i z nadzieją 
patrzymy w przyszłość. Całość dzieła zawierzamy Boskiemu Zbawicielo-
wi i Jego Matce.
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