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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W SANDOMIERZU 

W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 
 

 
Rok akademicki, który minął, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego 

w Sandomierzu przeżywała w łączności z całym Kościołem powszechnym, a także 
z Kościołem w Polsce i naszej diecezji pod hasłem „Kościół naszym domem”. 

 
1. Kadra wychowawczo-naukowa 

 
Pracą formacyjną w minionym roku akademickim kierował Zarząd seminaryj-

ny, w skład którego wchodzili: rektor – ks. dr. Jan Biedroń, wicerektor – ks. dr 
Waldemar Olech, prefekci – ks. dr Kazimierz Hara i ks. dr Witold Płaza. Nad for-
macją duchową czuwali ojcowie duchowni: ks. mgr lic. Dariusz Bęc, ks. mgr  
Mariusz Piotrowski i ks. dr Grzegorz Kasprzycki. Funkcję dyrektora administra-
cyjnego pełnił ks. mgr lic. Marek Flis, a posługę dyrektora Biblioteki Diecezjalnej 
ks. dr Andrzej Barzycki. 

Wykładowcami byli: ks. dr Jan Biedroń, ks. mgr lic. Dariusz Bęc, ks. mgr  
Leszek Chamerski, ks. dr Sławomir Chrost, ks. dr Jerzy Dąbek, p. mgr Tomasz 
Dzieciuch, ks. dr Waldemar Gałązka, ks. dr Kazimierz Hara, ks. dr Roman Janiec, 
ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL, ks. dr Grzegorz Kasprzycki, ks. dr Krzysz-
tof Kida, S. dr Maria Konopka, ks. dr Adam Kończak, ks. dr Marek Kozera, ks. dr 
Bogdan Krempa, ks. dr Bogdan Król, ks. dr Janusz Kucz, ks. dr Rafał Kułaga, ks. 
dr Marek Kumór, ks. dr Paweł Lasek, ks. dr hab. Jacek Łapiński, ks. dr Jacek Mar-
chewka, ks. dr Tomasz Moskal, ks. dr Waldemar Olech, ks. mgr Mariusz Piotrow-
ski, p. mgr Bożena Piwowar, ks. dr Witold Płaza, p. mgr Zbigniew Powęska, ks. dr 
Sylwester Serafin, ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, ks. dr hab. Leon  
Siwecki, prof. KUL, ks. dr Kazimierz Skawiński, p. dr Michał Wyrostkiewicz, ks. 
prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, ks. mgr lic. Andrzej Szymański, p. dr Anna Tunia, 
p. dr Beata Skrzydlewska.  

Ojców duchownych w sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania wspierał 
swoją posługą ks. mgr Ryszard Nowakowski. 
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2. Formacja seminaryjna 
 
a) Formacja ludzka 

Formacja ludzka, realizowana była zarówno przez indywidualne rozmowy, jak 
i spotkania wychowawców z poszczególnymi rocznikami alumnów, a także spo-
tkania z całym alumnatem. Ich celem było kształtowanie postaw i osobowości 
przyszłych kapłanów. Wskazywano więc na potrzebę ciągłej pracy nad sobą po to, 
by wypracować m.in. takie cechy osobowości jak: prawość, prawdę, wzajemny 
szacunek. Alumni uczestniczyli też w życiu kulturalnym, biorąc udział w różnych 
sympozjach, spotkaniach, koncertach, przedstawieniach teatralnych i innych tym 
podobnych wydarzeniach. 

 
b) Formacja duchowa 

Podstawą tej formacji były codzienne ćwiczenia duchowe w kaplicy seminaryj-
nej, skoncentrowane wokół Eucharystii oraz indywidualna praca z ojcami duchow-
nymi. 

W rytm życia duchowego naszej wspólnoty wplatały się dni skupienia oraz re-
kolekcje. Poszczególne roczniki miały swoje wakacyjne dni skupienia. Natomiast 
w czasie roku akademickiego odbyły się również dni skupienia, które prowadzili: 
ojciec duchowny – ks. dr Grzegorz Kasprzycki, ks. Dariusz Socha (proboszcz para-
fii Momoty, ks. Maciej Korczyński (WSD w Radomiu), ks. prał. Marian Rajchel 
(archidiecezja przemyska), ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL, oraz ks. Zbigniew 
Kucharski (asystent generalny KSM). 

Szczególnym czasem dla alumnów były rekolekcje. Jesiennym ćwiczeniom re-
kolekcyjnym trwającym od 11 do 15 października 2011 r., przewodniczył ks. Da-
riusz Gącik, pracownik Kurii Diecezjalnej oraz Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Kielcach. Rekolekcje wielkopostne wygłosił w dniach od 20 do 24 lutego 
2012 r., ks. Wojciech Rzeszowski, rektor Wyższego Prymasowskiego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie. Oddzielne rekolekcje przeżywali alumni roku piątego 
przed przyjęciem święceń diakonatu, oraz diakoni roku szóstego przed święcenia-
mi prezbiteratu. 

Swoistymi rekolekcjami dla naszej wspólnoty są też pielgrzymki wraz z księ-
dzem biskupem ordynariuszem, na początku i na zakończenie roku akademickiego. 
W tym roku odbyła się pielgrzymka do Ostrej Bramy w Wilnie, miało to miejsce 
w dniach od 21 do 23 października 2011 r. Natomiast 25 czerwca 2012 r. wspólno-
ta seminaryjna pielgrzymowała pieszo z kościoła parafialnego w Malicach Ko-
ścielnych, do parafii Włostów, zatrzymując się po drodze przy źródełku w Karwo-
wie – miejscu urodzin bł. Wincentego Kadłubka. Pielgrzymowanie miało charakter 
dziękczynienia za cały rok formacji. 

Formacji duchowej służył także udział alumnów w celebracjach liturgicznych 
w Bazylice Katedralnej. I tak: 

 28 września, alumni wraz z księżmi przełożonymi modlili się w intencji bi-
skupa seniora Wacława Świerzawskiego 
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 Tradycyjnie, 2 listopada rodzina seminaryjna, modliła się za zmarłych bisku-
pów, kapłanów i osoby konsekrowane 

 Dnia 4 listopada 2011 r., odbyły się modlitwy o wyniesienie do chwały ołta-
rzy sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego 

 25 lutego uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nit-
kiewicza oraz bpa Stanisława Stefanka i bpa Edwarda Frankowskiego rozpoczęła 
sympozjum zorganizowane z okazji 30. rocznicy ogłoszenia i wydania posynodal-
nej adhortacji papieża Jana Pawła II – Familiaris Consortio.  

 W 20. rocznicę utworzenia diecezji sandomierskiej w nowych jej granicach, 
24 marca 2012 r. modlono się w intencji całej wspólnoty lokalnego Kościoła oraz 
o błogosławieństwo dla bpa Wacława Świerzawskiego z okazji jubileuszu święceń 
biskupich. 

 5 kwietnia 2012 r., wspólnota seminaryjna, dziękując Bogu za dar kapłań-
stwa, uczestniczyła w Mszy św. krzyżma, której przewodniczył bp Krzysztof Nit-
kiewicz.  

 21 kwietnia 2012 r., Msza św., której przewodniczył bp Adel Zaki OFM –
wikariusz apostolski Aleksandrii i całego Egiptu, rozpoczęła konferencję „Wokół 
Chrześcijańskiego Wschodu. Egipt i Sandomierz biskupa Adama Prospera Burzyń-
skiego (1755-1830)”. 

 W 13. rocznicę pobytu błogosławionego Jana Pawła II, 9 czerwca 2012 r., 
odbyło się diecezjalne spotkanie ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji san-
domierskiej. W Bazylice katedralnej Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nit-
kiewicz.  

 
Najważniejszymi wydarzeniami dla wspólnoty seminaryjnej były święcenia.  

12 maja 2012 r. z rąk bpa Edwarda Frankowskiego 13 alumnów piątego roku przy-
jęło w Kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, świę-
cenia diakonatu, natomiast bp ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz 19 czerwca włą-
czył do grona prezbiterów 11 diakonów.  

Miejscem duchowego formowania alumnów był też kościół seminaryjny pw. 
św. Michała Archanioła. Dnia 29 września przeżywaliśmy uroczystości odpustowe. 
Sumie odpustowej przewodniczył bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, nato-
miast homilię wygłosił ojciec duchowny ks. Grzegorz Kasprzycki. 3 października 
2011 r. Mszą św. sprawowaną w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem 
biskupa ordynariusza w asyście bpa Edwarda Frankowskiego, zainaugurowano 
192. rok akademicki.  

Również w świątyni seminaryjnej 30 października bp Edward Frankowski po-
święcił strój duchowny 6 alumnom, a także włączył do grona kandydatów do świę-
ceń diakonatu i prezbiteratu alumnów piątego roku.  

13 grudnia, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kościele seminaryjnym 
na wspólnych modlitwach wokół trumny z ciałem śp. Pawła Dziubaka – alumna IV 
roku. Następnego dnia bp Edward Frankowski w obecności księży profesorów, 
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alumnów, sióstr zakonnych, rodziny i przyjaciół zmarłego kleryka, odprawił Mszę 
św. pogrzebową w jego intencji.  

Również Biskup Edward Frankowski, w kościele seminaryjnym udzielił 26 lu-
tego w I niedzielę wielkiego postu, posług: lektoratu alumnom rocznika trzeciego 
i akolitatu alumnom rocznika czwartego.  

W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia 2012 r. koronką do Bożego Miłosierdzia, 
rozpoczęła się Droga Krzyżowa, która wyruszając z kościoła seminaryjnego, uli-
cami Sandomierza przeszła do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Roz-
ważania kolejnych stacji przygotowali alumni naszego seminarium.  

Niecodziennym wydarzeniem, swoiście wpisującym się w formację duchową 
alumnów, było w kościele seminaryjnym, nabożeństwo rozpoczynające w dniu 
26 maja 2012 roku, peregrynację relikwii św. Joanny Beretty Molla. Inicjatywa ta 
miała na celu przygotowanie mieszkańców miasta do zaplanowanego na uroczy-
stość Trójcy Świętej marszu dla życia. 

Wydarzeniem, które corocznie wpisuje się w życie Sandomierza, są obchody ku 
czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona miasta. W uroczystości odbywające się 
w dniach od 8 do 9 października 2011 r., którym przewodniczył bp Edward Fran-
kowski, czynnie włączyło się Wyższe Seminarium Duchowne. Niewątpliwie był to 
także element duchowej formacji alumnów. 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 
2011 r., wspólnota seminaryjna obchodziła swoje doroczne święto patronalne. Do 
tego wydarzenia alumni przygotowywali się przez nowennę oraz triduum z konfe-
rencjami głoszonymi przez wykładowców seminaryjnych: ks. dra Marka Kumora, 
ks. dra Sylwestra Serafina i ks. dra hab. Romana B. Sieronia, prof. KUL. 

 
c) Formacja intelektualna 

Ta formacja widoczna była przede wszystkim przez systematyczny udział 
w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w ramach ratio studiorum. Oprócz tego 
alumni mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania naukowe, biorąc udział 
w różnych sympozjach, czy to indywidualnie czy wraz z cała wspólnotą. Wszyscy 
alumni uczestniczyli w następujących sympozjach: 

– 25 lutego 2012 r. – Rodzino jak cię uzdrowić? – z okazji 30. rocznicy ogło-
szenia i wydania posynodalnej adhortacji papieża Jana Pawła II Familiaris Consor-
tio. Podczas sympozjum zaproszeni prelegenci wygłosili następujące referaty: 
„Rodzina w życiu i misji Kościoła” – ks. prof. Jerzy Bajda, „Służba życiu współ-
czesnej rodziny” – dr Andrzej Mazan, „Małżeństwo dzisiaj – czy jest wspólnotą 
osób?” – ks. dr Przemysław Drąg, „Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w przypad-
kach trudnych w świetle Familiaris Consortio” – ks. dr Jan Abrahamowicz,  
„Rodzina w życiu społecznym” – dr Maria Smereczyńska.  

– 21 kwietnia 2012 r. – Wokół Chrześcijańskiego Wschodu. Egipt i Sandomierz 
biskupa Adama Prospera Burzyńskiego (1755-1830). Jako pierwszy wykład wy-
głosił Biskup Adel Zaki, wikariusz apostolski Aleksandrii i całego Egiptu – „Histo-
ria i teraźniejszość wikariatu apostolskiego Aleksandrii”. Kolejnymi prelegentami 
byli: ks. dr Piotr Włoczyk – „Misyjna działalność Adama Prospera Burzyńskiego 
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w Egipcie 1790-1809 ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji z innymi Ko-
ściołami chrześcijańskimi”, ks. Jan Bednarz SDB – „Szkolnictwo katolickie 
w Egipcie”. 

W formację intelektualną wpisują się także wykłady w ramach uroczystej inau-
guracji roku akademickiego, sympozjum poświęcone osobie sługi Bożego ks. Win-
centego Granata oraz Akademia ku czci św. Tomasza z Aquinu. Inauguracja roku 
akademickiego 2011/2012, odbyła się w naszej Alma Mater, 3 października 2011 
roku. Wykład inauguracyjny Komunikacja w służbie Komunii wygłosił o. prof. 
dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap. 

10 grudnia 2011 r. odbyło się w gmachu Seminarium sympozjum Humanitas” 
sługi Bożego Ks. Wincentego Granata. Prowadził je ks. prof. dr hab. Zdzisław 
Janiec – postulator procesu ks. Granata. Referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Stani-
sław Kowalczyk nt. „Idea wolności w personalizmie ks. prof. W. Granata”, ks. 
prof. dr hab. Walerian Słomka: „Sługa Boży ks. W. Granat – świętość nadzwyczaj-
na w zwyczajności”, zaś s. dr Halina Szumił, przedstawiła wyniki badań w aktach 
Instytutu Pamięci Narodowej – „Sługa Boży ks. W. Granat w świetle dokumentów 
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL”. Osobiste świadectwo o słudze Bożym 
złożyli prof. dr hab. Piotr Gach, i Maria Wrzeszcz – redaktorka Encyklopedii Kato-
lickiej.  

Akademia poświęcona św. Tomaszowi miała miejsce 28 stycznia 2012 r. Wy-
kład: „Kościół naszym domem” – implikacje biblijne” wygłosił ks. dr Marek Dzik 
– wicerektor WSD w Rzeszowie. 

Zwieńczeniem formacji naukowej w ramach studiów teologiczno-filozofi-
cznych była obrona prac magisterskich. Dnia 8 czerwca 2012 r. dziewięciu diako-
nów pozytywnie przedstawiło w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II swoje prace magisterskie.  

 
d) Formacja duszpasterska 

Formacja duszpasterska odbywała się zarówno podczas praktyk wakacyjnych, 
jak i przez różnego rodzaju działania, podczas roku akademickiego. Podobnie jak 
w latach poprzednich, alumni na wakacjach w ramach formacji duszpasterskiej 
pełnili następujące posługi: 

– po I i II roku, funkcję przewodnika w Bazylice katedralnej, kościele semina-
ryjnym pw. św. Michała Archanioła oraz Muzeum Diecezjalnym 

– po roku III – obowiązki animatora podczas oaz wakacyjnych 
– po roku IV czynnie uczestniczyli w obozie Caritas  
– diakoni po roku V brali udział w Pieszej Pielgrzymce Ziemi Sandomierskiej 

na Jasną Górę 
Do praktyk duszpasterskich należy także czynny udział alumnów w czasie od-

bywającego się w Tarnobrzegu, Diecezjalnego Spotkania Młodych w dniach od 16 
do 18 września 2011 r., w którym to spotkaniu uczestniczyło blisko 3,5 tys. mło-
dzieży z całej diecezji. 

25 września 2011 r., w obchodzonym w Diecezji Sandomierskiej Roku poświę-
conym Adamowi Kardynałowi Kozłowieckiemu, w Hucie Komorowskiej odbyły 
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się centralne uroczystości, połączone z otwarciem pierwszego w świecie Muzeum 
Misjonarza Afryki oraz inauguracją Diecezjalnego Centrum Misyjnego. Na obcho-
dy przybyli przedstawiciele Kościoła w Zambii, z kard. Medardo Joseph Mo-
zambwe na czele. Obecni byli przedstawiciele wspólnoty seminaryjnej z ks. rekto-
rem Janem Biedroniem, księża przełożeni oraz profesorowie, a także alumni. 

Ważną inicjatywą ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza są rekolekcje dla maturzy-
stów. Alumni byli obecni zarówno na tych, które odbyły się w dniach od 28 do 
30 grudnia 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym „Quo Vadis”, jak również gościli lice-
alistów z terenu diecezji na rekolekcjach powołaniowych w Wyższym Seminarium 
Duchownym w dniach od 20 do 22 kwietnia 2012 r. Wzięło w nich udział 25 mło-
dych ludzi chcących na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego, rozmowie z moderato-
rami oraz klerykami, rozeznawać swoje powołanie. Ponadto alumni V roku i dia-
koni VI roku, spotykali się podczas II serii katechez, z młodzieżą klas maturalnych. 

Formą działalności duszpasterskiej, były też wizyty alumnów w parafiach 
w ramach „kwesty cmentarnej”, 1 listopada 2011 r. oraz wizyty powołaniowe do 
wszystkich parafii diecezji, odbywające się w dniach: 27 listopada 2011 r., 8 stycz-
nia, 15 kwietnia, 13 maja i 20 maja 2012 r. Pogłębianiu więzi z wiernymi służyły 
także „spotkania opłatkowe” z członkami Parafialnych Kół Przyjaciół Wyższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 

W minionym roku akademickim nasi alumni podejmowali również posługę 
w kaplicy Domu Opieki Społecznej w Sandomierzu podczas nabożeństw różańco-
wych, majowych i czerwcowych, a także posługę szafarza Najświętszego Sakra-
mentu w sandomierskim szpitalu. 

Zwyczajną formą praktyki duszpasterskiej była codzienna posługa alumnów 
w kościele seminaryjnym. Oprócz tego w poprzednim roku w naszym kościele 
odbyły się dwa koncerty kleryckiego chóru pod kierownictwem ks. mgr Leszka 
Chamerskiego. 19 listopada miał miejsce „Wieczór Cecyliański”, podczas którego 
kościół seminaryjny stał się miejscem inscenizacji słowno – muzycznej ku czci 
patronki muzyki kościelnej. 14 stycznia natomiast chór klerycki przygotował 
„Wieczór kolęd”. 

Jak co roku, 1 maja 2012 r. bramy naszej Alma Mater zostały otwarte dla „ma-
łych” i „dużych: przyjaciół i sympatyków Seminarium. W roku 2012 podczas XII 
Dnia Otwartej Furty, wzięło udział około 6 tys. osób. Podobne wydarzenie miało 
miejsce 5 kwietnia, kiedy to w Wielki Czwartek, po Mszy krzyżma świętego, 
alumni gościli w murach seminaryjnych liturgiczną służbę ołtarza i schole. Takie 
spotkania są dla alumnów doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce swoich 
umiejętności nawiązywania kontaktu z wiernymi oraz nauką organizacji tego typu 
imprez w przyszłości. 

 
3. Sprawy administracyjno-gospodarcze 

 
Budynek Wyższego Seminarium Duchownego należy do cennych zabytków 

Sandomierza, swymi początkami XVII w. Utrzymanie go w odpowiednim stanie 
wymaga wielkiego nakładu pracy oraz środków. Wspólnota seminaryjna dokładała 
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wszelkich starań, aby gmach seminaryjny odnawiać i konserwować po to, by wy-
glądał okazale. Pod koniec roku akademickiego zakończono prace przy elewacji 
zewnętrznej. Przygotowano budynek „Nazaret” do rozpoczęcia roku propedeu-
tycznego. Ponadto wykonywano prace bieżące, związane z remontem dachu nad 
zakrystią przy kaplicy seminaryjnej i prowadzono wiele innych drobnych prac 
koniecznych dla bieżącego funkcjonowania budynku. Rzeczą trudną jest ująć, na-
wet w sposób kronikarski, wszystkie podjęte wysiłki i zrealizowane przedsięwzię-
cia zapisane codziennym życiem wspólnoty Seminarium sandomierskiego.  

W pierwszych dniach nowego roku akademickiego – patrząc na Maryję, która 
najpełniej odpowiedziała na wezwanie Boże – zwracamy się do Wszechmogącego 
z nadzieją, że czas, który jest nam dany zostanie dobrze wykorzystany na większą 
chwałę Stwórcy i dla zbawienia ludzi. Pracą wykonaną w ciągu całego roku aka-
demickiego 2011/2012 w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu 
niech Bóg będzie uwielbiony! 

 Ks. dr Jan Biedroń 
 Rektor WSD w Sandomierzu 


