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Sprawozdanie z działalności
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów
za rok 2007/2008

I. Wstęp
„Charyzmat, który otrzymał Ojciec Jordan, jest darem, którym należy się
dzielić; nie może być on utrzymywany w tajemnicy lub traktowany jak własność ściśle prywatna” – to słowa z listu przełożonych generalnych Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela, Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela i Przewodniczącej Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela, który ogłaszał obchody Roku Ojca Jordana, w związku z przypadającą w 2008 roku 160. rocznicą
urodzin, 130. rocznicą przyjęcia święceń kapłańskich i 90. rocznicą śmierci
czcigodnego założyciela trzech gałęzi Rodziny Salwatoriańskiej. W roku akademickim 2007/2008 temat rocznic ważnych dla historii salwatorianów wracał
wielokrotnie. Charyzmatowi salwatoriańskiemu były dedykowane okolicznościowe wykłady i wyjazd do miejsc związanych z jego początkami.
W LV roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie
prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów był ks. Jan Folkert, rektorem
seminarium – ks. Bogdan Giemza, wicerektorem – ks. Jacek Wawrzyniak,
dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektami alumnów – ks. Robert
Stachowicz i ks. Dariusz Zielonka, ekonomem domu zakonnego – ks. Dariusz
Partyka.

II. Działalność naukowo-dydaktyczna
Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 24.09.2007 r.
do 21.01.2008 r. Semestr drugi rozpoczął się 11.02.2008 r. i trwał do 5.06.2008 r.
Zimowa sesja egazminacyjna odbywała się w terminie od 22 stycznia do 5 lutego,
a sesja letnia od 6 do 27 czerwca. Immatrykulacja studentów pierwszego roku
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miała miejsce podczas uroczystej inauguracji, w środę 11 października. Mszy
świętej rozpoczynającej rok akademicki 2007/2008 przewodniczył J.E. bp Andrzej Simieniewski, profesor PWT i biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. W uroczystości wziął udział rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu, ks. prof. nzw. dr hab. Waldemar Irek wraz z delegatami: ks. prof.
nzw. dr. hab. Mieczysławem Kogutem i ks. prof. nzw. dr. hab. Antonim Kiełbasą. Obecna była również pani poseł Aleksandra Natalli-Świat oraz zaproszeni
przedstawiciele władz powiatu trzebnickiego i Gminy Oborniki Śląskie. Wykład
inauguracyjny na temat: „Teologia jako (roz)mowa o Bogu/człowieku”, wygłosił
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego. Rok akademicki rozpoczęło i ukończyło 42 alumnów:
Kurs I – 9
Kurs II – 5
Kurs III – 7
Kurs IV – 7
Kurs V – 6
Kurs VI – 8
1. Kadra naukowo-dydaktyczna
W roku 2007/08 zajęcia z dyscyplin przewidzianych przez „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” prowadziło 43 wykładowców, w tym: 4 z tytułem
profesora, 20 doktorów, 13 magistrów z licencjatem kościelnym i 6 magistrów
dyscyplin nieteologicznych.
Wykładowcy salwatoriańscy:
Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera – psychologia pastoralna,
Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk – ogólna metodologia nauk,
Ks. prof. nzw. dr hab. Antoni Kiełbasa – historia Kościoła i historia SDS,
Ks. dr Julian Bednarz – misjologia,
Ks. dr Maciej Chwarścianek – teologia pastoralna,
Ks. dr Bogdan Giemza – teologia pastoralna, proseminarium,
Ks. dr Tadeusz Koncewicz – wprowadzenia do PŚ, egzegeza ST,
ćwiczenia z NT, jęz. włoski,
Ks. dr Rafał Masarczyk – historia ﬁlozoﬁi, konwersatorium
monograﬁczne,
Ks. dr Hubert Ordon – egzegeza NT,
Ks. dr Stanisław Pajor – teologia moralna,
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Ks. dr Jerzy Sienkiewicz – muzyka i śpiew kościelny,
Ks. dr Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe,
wykład monograﬁczny,
Ks. dr Tadeusz Skwarczek – prawo kanoniczne,
Ks. dr Roman Słupek – religiologia, teologia fundamentalna,
Ks. dr Piotr Ślęczka – etyka,
Ks. dr Paweł Stanoszek – lektorat jęz. greckiego, lektorat
jęz. niemieckiego,
Ks. dr Józef Tarnówka – wprowadzenie do ﬁlozoﬁi,
Ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości,
Ks. dr Władysław Węglarz – historia Kościoła, konwersatorium,
Ks. dr Dariusz Zielonka – ekumenizm, teologia dogmatyczna,
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz – teologia duchowości,
Ks. mgr lic. Maciej Borowski – ćwiczenia z ST, teologia biblijna,
Ks. mgr lic. Antoni Cebula – liturgika,
Ks. mgr lic. Piotr Filas – teologia moralna, konwersatorium,
Ks. mgr lic. Franciszek Jadamus – teoria i praktyka spowiedzi,
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana – liturgika,
Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – teologia moralna, ćwiczenia
z praktyki spowiedzi,
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos – katechetyka,
Ks. mgr lic. Edward Seremet – katechetyka,
Ks. mgr lic. Krzysztof Seweryn – homiletyka,
Ks. mgr lic. Adam Styc – ćwiczenia z liturgiki,
Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń – prawo kanoniczne,
Ks. mgr lic. Jacek Wawrzyniak – fonetyka, homiletyka,
Ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat jęz. łacińskiego,
Ks. mgr Ryszard Paszek – historia ﬁlozoﬁi,
Ks. mgr Grzegorz Pomorski – ﬁlozoﬁa przyrody,
Ks. mgr Artur Stobierski – ćwiczenia z ogólnej metodologii nauk.
Inni wykładowcy:
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT-Wrocław) – teologia
dogmatyczna,
O. dr Emilian Gołąbek OFM (PWT-Wrocław) – wykład fakultatywny,
Ks. dr Zdzisław Madej (MWSD-Wrocław) – fonetyka, muzyka
i śpiew kościelny oraz chór,
Dr Wiesława Stefan (Wrocław) – pedagogika z dydaktyką,
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S. mgr Ludmiła Stręk OSU (Wrocław) – wykład fakultatywny,
Mgr Leszek Warzocha (Trzebnica) – lektorat jęz. angielskiego.
W grudniu 2007 roku, zasłużony pracownik naukowy KUL Jana Pawła II
i wieloletni wykładowca WSD Salwatorianów, promotor rozpraw doktorskich
i wielu prac magisterskich, ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS otrzymał doktorat honoris causa w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
W czerwcu i w lipcu 2008 roku ks. prof. dr hab. Helmut Juros SDS,
związany wieloletnią współpracą z naszą uczelnią, oraz oddany wychowawca
i wykładowca ks. dr Paweł Stanoszek SDS obchodzili złoty jubileusz święceń
kapłańskich.
Wykładowca prawa kanonicznego w naszym seminarium, związany z Wydziałem Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II, ks. dr Ambroży Skorupa SDS otrzymał w ubiegłym roku Brązowy Krzyż Zasługi przyznany decyzją Prezydenta RP na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej.
W omawianym okresie odbyły się także dwie konferencje pedagogiczne
wychowawców i wykładowców seminarium w Bagnie: pierwsza 10.10.2007 r.
i druga 20.02.2008 r. Gościem zimowej konferencji był o. dr Emilian Gołąbek OFM, który wygłosił referat: „Kreatywność i bierność kandydatów do
życia zakonnego jako wyzwanie pedagogiczne”.
2. Egzaminy „ex universa” i sakrament święceń
Pierwsza część egzaminu z dyscyplin teologicznych, wieńczącego sześcioletnie studia ﬁlozoﬁczno-teologiczne, odbyła się w poniedziałek 3.12.2007 r.
Ośmiu studentów kursu szóstego uzyskało wysokie noty z teologii dogmatycznej i Pisma Świętego. W sobotę, 19.01.2008 r., odbyła się druga część egzaminu
„Ex universa theologia”, której zakres obejmował teologię moralną, prawo
kanoniczne i przedmioty pastoralne. W komisji każdego z egzaminów, oprócz
wykładowców poszczególnych dyscyplin, uczestniczyli także przedstawiciele
Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia.
W sobotę, 31.05.2008 r., w bazylice św. Bartłomieja Apostoła i Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy święcenia kapłańskie z rąk abp. Mariana Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego, przyjęli: dk. mgr Andrzej Kujawa, dk. mgr Piotr Majcher,
dk. mgr Ireneusz Pelka i dk. mgr Wojciech Porada, dk. mgr Paweł Przybylski,
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dk. mgr Adam Ziółkowski. W tym samym dniu trzech alumnów przyjęło święcenia diakonatu. Ponadto abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski, w sobotę 5.07.2008 r. udzielił sakramentu święceń dwom absolwentom
narodowości białoruskiej: dk. mgr. Aleksandrowi Sapel i kl. mgr. Kazimierzowi
Ryszkiewiczowi w ich rodzinnej paraﬁi w Brasławiu na Białorusi.
3. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich
W roku 2007/2008 studenci teologii rozwijali swoje zainteresowania na
ośmiu seminariach naukowych prowadzonych w WSD Salwatorianów w Bagnie z takich dyscyplin, jak: historia Kościoła, prawo kanoniczne, psychologia
pastoralna, teologia dogmatyczna, teologia duchowości, teologia fundamentalna, teologia moralna i teologia pastoralna. Prace magisterskie na Papieskim
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronili:
dk. Marcin CZYŻ – „Psychologiczne i pastoralne aspekty homoseksualizmu” – praca z psychologii pastoralnej, napisana na seminarium ks. prof. dra
hab. Czesława Cekiery;
dk. Michał MEISNER – „Niebo i piekło w eschatologii kardynała Josepha
Ratzingera” – praca z teologii dogmatycznej, napisana na seminarium ks. prof.
dra hab. Bogdana Ferdka, przy współpracy ks. dra Dariusza Zielonki;
kl. Kazimierz RYSZKIEWICZ – „Arystotelesa ocena ustroju demokratycznego” – praca z historii ﬁlozoﬁi, napisana na seminarium ks. prof. dra hab.
Zygmunta Hajduka, przy współpracy ks. dra Józefa Tarnówki;
dk. Aleksander SAPEL – „Początki Salwatorianów na Białorusi” – praca
z historii Kościoła, napisana na seminarium ks. prof. nzw. dra hab. Antoniego
Kiełbasy;
kl. Andrzej WASZCZUK – „Dojrzałość seksualna w aspekcie psychologicznym” – praca z psychologii pastoralnej, napisana na seminarium ks. prof.
dra hab. Czesława Cekiery.
4. Zajęcia fakultatywne i pozaprogramowe
W roku sprawozdawczym w WSD Salwatorianów odbyły się trzy wykłady
fakultatywne, na które studenci uczęszczali według własnych zainteresowań.
Były to: „Podstawy mistrzostwa pedagogicznego”, prowadzone przez o. dra
Emiliana Gołąbka OFM, wykład ks. dra Juliana Bednarza z misjologii oraz
zajęcia s. mgr Ludmiły Stręk: „Kultura języka polskiego”. Ponadto prowadzone
były lektoraty trzech języków nowożytnych.
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We wrześniu 2007 roku studenci III, IV, V i VI roku uczestniczyli w kursie
wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przeprowadzonym przez mgra Łukasza Pilarczyka, dyrektora Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Via Media ze Szczyrku. Druga część kursu – tym razem dla
kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – odbyła się dla tej samej grupy w październiku. Szkolenie obejmujące w sumie 50
godzin edukacyjnych, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
ukończyło 27 alumnów, uzyskując stosowny certyﬁkat.
Od listopada do maja zainteresowani studenci mieli okazję uczestniczyć w kursie języka angielskiego prowadzonym w wymiarze 25 lekcji przez
mgr Alinę Gołecką.
5. Wykłady gościnne i sympozja
W roku akademickim 2007/2008 studenci mieli okazję wysłuchać dwóch
wykładów gościnnych ks. dra Korneliusza Polickiego SDS (Szwajcaria)
nt. „Zabobony ﬁlozoﬁczne i mądrość w ﬁlozoﬁi posttomistycznej J. I. M. Bocheńskiego OP” oraz „Duszpasterstwo więzienne w epoce globalizacji”, ponadto wykłady gościnne przeprowadzili: ks. prof. dr hab. Marian Rusecki
(Lublin) nt. „Wyjątkowość chrześcijaństwa pośród religii świata”; dr Andrzej
Zykubek (Lublin) nt. „Czy istnieje ewolucja?”; o. prof. dr hab. Bronisław
W. Zubert OFM (Lublin) nt. „U kolebki kodeksu. Reﬂeksje nad nowym
Kodeksem Prawa Kanonicznego w 25. rocznicę jego promulgacji”; o. mgr
Tomasz Alexiewicz OP (Łódź) nt. „Metody werbowania i mechanizmy działania sekt”.
W piątek, 7.12.2007 r. odbyła się Sesja Duchowości pod hasłem: „Sylwetki
charyzmatu salwatoriańskiego” poświęcona bł. Marii od Apostołów, założycielce Sióstr Salwatorianek, z racji 100. rocznicy śmierci, i ks. Paschalisowi
Schmidowi SDS w 50. rocznicę śmierci. Prelegentami sesji byli: ks. prof. nzw.
dr hab. Antoni Kiełbasa SDS – „Historyczne uwarunkowanie działalności bł.
Marii od Apostołów”, s. mgr Bernadeta Owsianka SDS – „Droga duchowego
rozwoju bł. Matki Marii”, ks. dr Bogdan Giemza SDS – „Paschalis Schmid
i dzień kapłański”, ks. mgr lic. Rafał Ziajka SDS – „Priorytety współczesnego
duszpasterstwa powołań”.
W sobotę, 19.04.2008 r. odbyło się V Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne
pod hasłem: „Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja
cywilizacji zachodniej”, zorganizowane przez Kleryckie Koło Misyjne, którego
opiekunem był ks. dr Maciej Chwarścianek. Wykłady sympozjalne wygłosili:
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ks. dr hab. Jarosław Różański (UKSW) – „Europa w misyjnej działalności
Kościoła”; dr Krzysztof Wroczyński (KUL) – „Nurty współczesnej cywilizacji
zachodniej, a rzeczywistość religii chrześcijańskiej”; dr Paweł Skrzydlewski
(KUL) – „Ideologie niszczące człowieka zagrożeniem dla misji”; ks. dr hab.
Marian Zając (KUL) – „Reewangelizacja skutecznym antidotum w duszpasterstwie Europy Zachodniej” oraz ks. dr Józef Tarnówka – „Praca duszpasterska salwatorianów w krajach Europy Zachodniej”.
W roku sprawozdawczym 25 alumnów z Bagna przynajmniej raz uczestniczyło w sesjach i sympozjach naukowych organizowanych w innych ośrodkach.
Wspólnota seminaryjna była reprezentowana: w Częstochowie – XV Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot pomagających Ludziom
Uzależnionym: „Współczesne modele proﬁlaktyki – jak dotrzeć do młodego
człowieka” oraz Sesja Misjologiczna Papieskiej Unii Misyjnej: „Siewcy wiary
w służbie Kościołowi”; w Lublinie – X Międzynarodowe Sympozjum Metaﬁzyczne: „Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie”; w Łodzi – XII Ogólnopolskie
Forum Rekolekcyjne: „Siła serca kontra siła pięści”; w Niepokalanowie – Szkoła
Animatorów Misyjnych I stopnia; we Wrocławiu – Konferencja naukowa:
„Kwestie wyznaniowe i konﬂikty polityczne w Europie w XVII wieku”; Sympozjum i warsztaty muzyczne: „Improwizacja w organowym akompaniamencie
liturgicznym”; XXIII Ogólnopolskie Forum Młodych: „Małżeństwo – wolność
czy kajdany”; Chrześcijański Tydzień Społeczny: „Wspólnotowość drogą rozwoju Polski”; Sympozjum liturgiczne: „Eucharystia – tradycja czy teraźniejszość”.
6. Biblioteka
Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie została założona
w latach trzydziestych XX wieku. Od roku 2006 jej dyrektorem jest ks. dr Roman Słupek. Funkcjonowanie biblioteki jest możliwe dzięki systematycznym
dyżurom alumnów. Posiada ona obecnie: około 30 500 woluminów książek,
6 200 woluminów czasopism i 167 starodruków. Prenumeruje ponad 120 polskich tytułów czasopism oraz około 20 obcojęzycznych.
W roku akademickim 2007/2008 katalog biblioteczny poszerzył się o 23
nie prenumerowane dotąd czasopisma, takie jak: „Bielsko-Żywieckie Studia
Teologiczne”, „Ecclesia”, „Kaliskie Studia Teologiczne”, „Poznaj Świat”, „Premislia Christiana”, „Przegląd Kalwaryjski”, „Roczniki Filozoﬁczne KUL”,
„Roczniki Wydziału Filozoﬁcznego” (Ignatianum-Kraków), „Seminare”,
„Studia Bydgoskie”, „Studia Gdańskie”, „Studia Lovicensia”, „Studia Redemptorystowskie”, „Studia Seraﬁco-Slavica”, „Studia Teologiczne” (Białystok),



studia salvatoriana polonica | t.  – 2008

„Świdnickie Studia Teologiczne”, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, „Teoﬁl”,
„Verbum Vitae”, „W Nurcie Franciszkańskim”, „Zeszyty Karmelitańskie”,
„Życie i Płodność”.
Od roku 1992 prowadzona jest sukcesywnie retrokonwersja zbiorów bibliotecznych, czyli wprowadzanie danych o zgromadzonych książkach z katalogu kartkowego do katalogu komputerowego (system MAK). W systemie
komputerowym są już uwzględnione wszystkie zebrane publikacje wydane
po roku 1992 oraz 95 książek z katalogu kartkowego wydanych w języku
polskim po 1945 roku. Zakończenie tego etapu retrokonwersji planowane
jest na marzec 2009 roku. W następnym etapie (już częściowo rozpoczętym)
przewidywana jest retrokonwersja książek z katalogu kartkowego wydanych
w języku polskim przed 1945 rokiem.
W katalogu komputerowym, który zawiera 18 354 opisy zebranych książek,
wyodrębniono siedem indeksów tematycznych (autorski, hasło tytuł, rzeczowy, wydawnictw, autor zbiorowy, seria, tekst Pisma świętego). Dostępne są
w nim także opracowania ponad trzystu posiadanych prac absolutoryjnych,
magisterskich i doktorskich.

III. Formacja duchowa
W roku akademickim 2007/2008 odpowiedzialność za formację duchową
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Danielu Banaszkiewiczu
i ks. Romanie Słupku. Swoją posługę realizowali oni przez indywidualne rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje dla wspólnoty,
ponadto prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne z kursami, połączone
z Eucharystią, służyli posługą sakramentalną i czuwali nad organizowaniem
comiesięcznych dni skupienia.
Program dni skupienia obejmował zawsze dwie lub trzy konferencje, medytację, spowiedź, Eucharystię z homilią, adorację Najświętszego Sakramentu
i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań byli zapraszani najczęściej kapłani spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku byli to:
o. Fabian Kaltbach OFM (Wrocław), ks. Paweł Stępień (Warszawa), o. Marcin
Gromadecki OSB (Biskupów), ks. Tomasz Łosiewicz SDS (Lublin), ks. Piotr
Filas SDS (Nałęczów), ks. Marian Piotrowski (Toszek), ks. Aleksander Radecki (Wrocław) i ks. Tomasz Sander SDS (Bagno).
Ponadto w lutym 2008 roku ks. Piotr Ślęczka SDS przeprowadził dla
całej wspólnoty trzydniowe rekolekcje wielkopostne, w maju ks. Ryszard
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Stankiewicz SDS przeprowadził w Trzebini rekolekcje dla kandydatów do
święceń kapłańskich i diakonatu, a ks. Krzysztof Wons SDS na początku
września przeprowadził pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, przygotowujące alumnów do złożenia profesji zakonnej. Dodatkowo klerycy przygotowujący się do złożenia profesji wieczystej, realizując całoroczny program
przygotowania, wyjeżdżali na kilkudniowy wspólny pobyt do klasztoru Ojców Benedyktynów w Tyńcu, a także uczestniczyli w specjalnej sesji formacyjnej prowadzonej przez ks. Daniela Banaszkiewicza w Polanicy Zdroju.
W minionym roku akademickim posługę stałych spowiedników, poza ojcami duchownymi, pełnili: o. Fabian Kaltbach OFM i o. Jerzy Grzanka SSCC
z Wrocławia oraz ks. Paweł Stanoszek SDS.

IV. Zaangażowanie apostolskie
1. Koła i grupy apostolskie alumnów
Jedną z form zaangażowania apostolskiego alumnów jest działalność w kołach zainteresowań zatwierdzonych przez rektora seminarium. Wśród kół
działających w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów można
wyróżnić grupy o proﬁlu służby charytatywnej, działalności ewangelizacyjnej
i reﬂeksji naukowej.
Wspólnotami studenckimi zaangażowanymi w służbę charytatywną są koła
przyjaciół: Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie i Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Obornikach
Śląskich. Przez cotygodniowe odwiedziny połączone z zabawą, rozmowami,
wspólnym uczestnictwem w liturgii i pomoc w nauce, alumni rozwijali własne
zdolności pedagogiczne. Innymi placówkami, przy których w minionym roku
kontynuowały swoją działalność kleryckie koła charytatywne, były: Zakład
Leczniczo-Opiekuńczy prowadzony dla dorosłych przez Siostry Dobrego
Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wrocławia, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach
Wrocławskich oraz Dom Opieki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej. W seminarium działa także koło honorowych dawców krwi, którego
członkowie regularnie odwiedzają Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we
Wrocławiu.
Do grup o proﬁlu medialno-ewangelizacyjnym należą: koło internetowe
skupiające 12 członków zaangażowanych w aktualizowanie strony internetowej
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seminarium (www.seminarium.sds.pl) i poszukiwanie nowych medialnych
form apostolskiego oddziaływania; redakcja kwartalnika młodzieżowego
„Apostoł Zbawiciela” współpracująca z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań
z Krakowa; klerycki zespół wokalno-instrumentalny „Vox nostra”, koło przewodników „Kustosz”, którego zadaniem jest obsługa turystów, odwiedzających
klasztor Salwatorianów w niedzielne popołudnia.
Aktywnie działały także koła, których głównym zadaniem jest pogłębiona reﬂeksja teologiczna i animowanie modlitwy w określonych intencjach.
Członkowie koła ekumenicznego byli mocno zaangażowani w przygotowanie
i realizację programu prelekcji i nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Nową inicjatywą jest grupa modlitewna „Misericordia”, założona
w lutym 2008 roku, której celem jest propagowanie dzieła Bożego Miłosierdzia przez modlitwę, osobistą pokutę i świadectwo. Również koło misyjne
zajmowało się animowaniem modlitwy w intencjach misji, podtrzymywało
kontakt korespondencyjny z misjonarzami i przy dużym zaangażowaniu swoich przedstawicieli – kl. Konrada Zaborowskiego i kl. Arkadiusza Więcha
– było głównym organizatorem V Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego.
Wieloma dobrymi inicjatywami wykazało się także koło naukowe alumnów,
które organizowało wykłady gościnne i dbało o delegowanie przedstawicieli
seminarium na różne 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 realizowane poza środowiskiem seminaryjnym i pod kierunkiem doświadczonych
duszpasterzy. Najdłuższą formą są trzymiesięczne praktyki duszpastersko-katechetyczne diakonów, które – obecni neoprezbiterzy – odbywali w okresie
9.02-18.05.2008 r. w placówkach duszpasterskich w Albanii, w Paraﬁi Wniebowzięcia NMP w Bagnie, Paraﬁi NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, w Paraﬁi MB Pocieszenia w Nowym Jorku, w Paraﬁach NMP Matki Zbawiciela
w Mikołowie i w Warszawie, w Paraﬁi św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi
w Trzebnicy oraz w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie.
W październiku 2007 roku, z racji Tygodnia Misyjnego, trzydziestu jeden
alumnów, zaproszonych przez paraﬁe z Bielska-Białej, Bystrej Śląskiej, Elbląga,
Dębicy, Dobroszyc, Mikołowa, Piły, Ponic, Świętochłowic, Toszka, Trześni,
Warszawy, Widuchowej i Zakopanego, przez kilka dni prowadziło katechezy
i nabożeństwa o tematyce misyjnej. W okresie roku akademickiego i wakacji
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kilkunastu alumnów pomagało duszpasterzom Salwatoriańskiego Ośrodka
Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu dni skupienia
i rekolekcji dla młodzieży oraz uczestniczyło w XV Salwatoriańskim Forum
Młodych w Dobroszycach. Alumni naszego seminarium byli także obecni na
szlakach pielgrzymkowych do Częstochowy z Bielska-Białej, Elbląga, Warszawy, Wrocławia i innych miejscowości. Klerycy Łukasz Darowski i Paweł Krężołek reprezentowali wspólnotę seminaryjną na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney, a dwaj inni współbracia, korzystając z zaproszenia salwatorianów
szwajcarskich, odwiedzili w okresie wakacji tamtejszą wspólnotę, podejmując
pracę w wydawnictwie.
3. Inne formy świadectwa i działalności
Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty seminaryjnej była wizytacja
prowincjalna w listopadzie 2007 roku, którą przeprowadzili: ks. prowincjał Jan
Folkert i ekonom prowincjalny ks. Stanisław Golus. Dużą frekwencją cieszyło
się także spotkanie opłatkowe dla samorządowców powiatów: trzebnickiego
i wołowskiego, oraz parlamentarzystów ziemi dolnośląskiej, jakie odbyło się
w Domu Zakonnym w Bagnie 12.01.2008 r. Cała wspólnota uczestniczyła także
w obchodach Dnia Życia Konsekrowanego oraz była odpowiedzialna za prowadzenie liturgii w pierwszy czwartek kwietnia w archikatedrze wrocławskiej.
W dniach 1-5 maja wychowawcy wraz z alumnami, a także nowicjusze i delegacja postulantów, wzięli udział w pielgrzymce autokarowej do miejsc związanych z życiem sługi Bożego Ojca Franciszka Jordana, którymi były miejscowość
urodzenia – Gurtweil, i miejsce przyjęcia święceń kapłańskich – opactwo Sankt
Peter w Badenii. Pątnicy odwiedzili także miejsca urodzenia św. Jadwigi Śląskiej
w Andechs i papieża Benedykta XVI w Marktl oraz sanktuarium w Altötting
w Bawarii, a także domy zakonne Południowoniemieckiej Prowincji Salwatorianów w Pfarrkirchen, Bad Wurzach i Passau. Przewodnikiem na trasie
pielgrzymkowej był ks. prof. nzw. dr hab. Antoni Kiełbasa, a jej organizatorem
ks. dr Dariusz Zielonka.
Udanym przedsięwzięciem był także wernisaż malarski z udziałem artystów z Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski i Ukrainy, który kończył XI Międzynarodowy Plener Malarski Oborniki 2008, zorganizowany w dniach 1-5 lipca
w WSD Salwatorianów w Bagnie przez dolnośląski oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i „Classic ART” z Wrocławia.
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V. Zakończenie
Dziękując Opatrzności Bożej za szczęśliwie zakończony rok akademicki,
nie można przemilczeć wdzięczności pod adresem ludzi służących z oddaniem
pomyślnemu rozwojowi naszej uczelni i dobru wspólnoty zakonnej. Wyrazy
podziękowania kierujemy pod adresem wspólnoty Sióstr Salwatorianek, którą
tworzą s. Aniela Garecka, s. Daria Magiera, s. Gaudencja Grabińska i s. Hiacynta Zwolennik, oraz braci zakonnych: br. Hieronima Drobika, br. Bernarda
Mroza, br. Mirosława Jaroszka i br. Rafała Fularczyka. Dziękujemy również
członkom najmłodszych wspólnot formacyjnych, którymi są Postulat i Nowicjat Polskiej Prowincji Salwatorianów w Bagnie. Wdzięczną pamięcią ogarniamy
wszystkich profesorów, wykładowców i świeckich pracowników naszej uczelni,
ludzi różnych profesji, którzy na wiele sposobów wyrażają swoje poświęcenie,
życzliwość i pomoc.
Ks. Tomasz Raćkos SDS

