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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W SANDOMIERZU 

w roku akademickim 2012/2013 
 

Rok akademicki, który minął, Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu przeżywała w łączności z Kościołem powszechnym, dziękując za 
posługę papieża Benedykta XVI i włączając się w nurt modlitwy w intencji ojca 
św. Franciszka. 

 
1. Kadra wychowawczo-naukowa 

Pracą formacyjną w minionym roku akademickim kierował zarząd, w skład któ-
rego wchodzili: rektor – ks. dr Jan Biedroń, wicerektor – ks. dr Waldemar Olech, 
prefekt – ks. dr Witold Płaza. Nad formacją duchową czuwali ojcowie duchowni: 
ks. mgr Mariusz Piotrowski i ks. dr Grzegorz Kasprzycki. Funkcję dyrektora admi-
nistracyjnego pełnił ks. mgr Dominik Bucki, a posługę dyrektora Biblioteki Diece-
zjalnej ks. mgr lic. Andrzej Jakóbczak. 

Wykładowcami byli: ks. dr Jan Biedroń, ks. mgr Leszek Chamerski, ks. dr Jerzy 
Dąbek, 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 Ka-
sprzycki, ks. dr Krzysztof 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 Łapiń-
ski, ks. dr Jacek Marchewka, ks. dr Tomasz Moskal, ks. dr Waldemar Olech, ks. 
mgr Mariusz Piotrowski, ks. dr Witold Płaza, mgr Zbigniew Powęska, ks. dr Syl-
wester 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, dr Anna Tunia, mgr 
Krzysztof Urbański, dr Beata Skrzydlewska. 

Ojców duchownych w sprawowaniu sakramentu pokuty wspierali swoją posłu-
gą ks. mgr Ryszard Nowakowski, o. mgr Wojciech Krok OP oraz ks. Czesław 
Przewłocki. 
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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 rektora i pozostałych księży z zarządu z całym alumnatem. Jej celem było 
kształtowanie postaw i osobowości przyszłych kapłanów. Wskazywano więc na 
potrzebę ciągłej pracy nad sobą po to, by wypracować m.in. takie cechy osobowo-
ści jak: prawość, prawdę, wzajemny szacunek. Alumni uczestniczyli też w życiu 
kulturalnym, biorąc udział w różnych sympozjach, spotkaniach i innych tym po-
dobnych 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 
rekolekcje. Poszczególne roczniki miały swoje wakacyjne dni skupienia. Odbywa-
ły się one również w czasie roku akademickiego, a prowadzili je: ojciec duchowny 
– ks. dr Grzegorz Kasprzycki, ks. prał. Czesław Przewłocki, ks. Marian Królikow-
ski z diecezji kieleckiej, ks. Wiesław Kondratowicz z diecezji kaliskiej oraz ks. 
prał. Stanisław Bar. 

Szczególnym czasem dla alumnów były rekolekcje. Jesiennym ćwiczeniom re-
kolekcyjnym trwającym od 23 do 27 X 2012 r., przewodniczył ks. dr Sławomir 
Wasilewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Rekolekcje 
wielkopostne wygłosił w dniach od 12 do 16 II 2013 r., ks. dr hab. Adam Rybicki 
z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, pracownik Instytutu Teologii Duchowości 
KUL. Oddzielne rekolekcje przeżywali alumni roku piątego przed przyjęciem 
święceń diakonatu oraz roku szóstego przed święceniami prezbiteratu.  

Swoistymi rekolekcjami dla naszej wspólnoty są też pielgrzymki wraz z bisku-
pem ordynariuszem na rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego. W dn. od 
27 do 28 X 2012 r. udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Lewoczy. Nato-
miast 16 VI 2013 r. wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Eucharystii 
pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, 
połączonej z aktem ogłoszenia bazyliką mniejszą kościoła pw. Trójcy Świętej na 
Świętym Krzyżu. 

Formacji duchowej służył także udział alumnów w celebracjach liturgicznych 
w sandomierskiej bazylice katedralnej. I tak: 

 28 września alumni wraz z księżmi przełożonymi modlili się w intencji bi-
skupa seniora Wacława Świerzawskiego 

 11 października uroczystą Mszą święta pod przewodnictwem ks. bpa Krzysz-
tofa Nitkiewicza zainaugurowano w diecezji Rok Wiary. 

 tradycyjnie, 2 listopada rodzina seminaryjna, modliła się za zmarłych bisku-
pów, kapłanów i osoby konsekrowane 

 dn. 3 XI 2012 r. w katedrze sandomierskiej pod przewodnictwem bpa 
Krzysztofa Nitkiewicza oraz bpa Jana Sobiło i bpa Edwarda Frankowskiego odbył 
się Diecezjalny Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów 
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 28 III 2013 r. wspólnota seminaryjna uczestniczyła wraz z kapłanami naszej 
diecezji we Mszy Świętej Krzyżma, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz  

 13 IV 2013 r., liturgią sprawowaną w katedrze sandomierskiej w obrządku 
rusińskim pod przewodnictwem bp M. Sasika rozpoczęła się konferencja Wokół 
Chrześcijańskiego Wschodu 

 1 czerwca odbyły się uroczystości ku czci bł. Czesława z okazji 300-lecia je-
go beatyfikacji. Mszę świętą w bazylice katedralnej sprawował bp Edward Fran-
kowski. 

Najważniejszymi jednak wydarzeniami dla wspólnoty seminaryjnej były świę-
cenia kapłańskie. 11 V 2013 r. w kościele pw. św. Barbary w Tarnobrzegu, z rąk 
bpa Edwarda Frankowskiego, 8 alumnów piątego roku przyjęło, święcenia diako-
natu, natomiast bp ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz 19 czerwca, włączył do grona 
prezbiterów 13 diakonów.  

Miejscem duchowego formowania alumnów był też kościół seminaryjny pw. 
św. Michała Archanioła. Dn. 29 września przeżywaliśmy uroczystości odpustowe. 
Sumie przewodniczył ks. Marek Flis, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Sandomierzu, natomiast homilię wygłosił dyrektor administracyjny ks. 
Dominik Bucki. 8 X 2012 r. Mszą świętą sprawowaną w kościele seminaryjnym 
pod przewodnictwem biskupa ordynariusza w asyście bpa Edwarda Frankowskie-
go, zainaugurowano 193. rok akademicki. 

14 X 2012 r. Mszą świętą pod przewodnictwem ks. rektora Jana Biedronia zo-
stał zainaugurowany Rok Wiary w kościele św. Michała Archanioła. Również 
w świątyni seminaryjnej 28 października biskup Edward Frankowski poświęcił 
strój duchowny 11 alumnom, a także włączył do grona kandydatów do święceń 
diakonatu i prezbiteratu alumnów piątego roku.  

Bp Edward Frankowski, w kościele seminaryjnym udzielił 16 II 2013 r. posług 
lektoratu alumnom rocznika trzeciego i akolitatu alumnom rocznika czwartego. 

Dzień 23 V 2013 r. swoiście wpisał się w formację duchową alumnów z powo-
du sprawowanej w kościele seminaryjnym Mszy świętej w dniu nowego święta 
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Wydarzeniem, które corocznie wpisuje się w życie Sandomierza, są obchody ku 
czci bł. Wincentego Kadłubka – patrona miasta. W uroczystości odbywające się 
w dniach od 13 do 14 X 2012 r., którym przewodniczył bp Edward Frankowski, 
czynnie włączyło się Wyższe Seminarium Duchowne.  

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 XII 2012 
roku wspólnota seminaryjna obchodziła swoje doroczne święto patronalne. Do tego 
wydarzenia alumni przygotowywali się przez nowennę oraz triduum z konferen-
cjami głoszonymi przez wykładowców seminaryjnych: ks. mgr Leszka Chamer-
skiego, ks. dra Jacka Marchewkę i ks. prał. Czesława Przewłockiego. 

Do ważnych wydarzeń minionego roku akademickiego, trzeba również zaliczyć 
jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. rektora Jana Biedronia, który odbył się 20 VI 
2013 r. Uroczystościom przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz 
w obecności bpa Edwarda Frankowskiego wraz z kapłanami świętującymi srebrny 
jubileusz. 
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c) Formacja intelektualna 
Ta formacja widoczna była przede wszystkim przez systematyczną pracę na 

wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w ramach „ratio studiorum”. Oprócz tego 
alumni mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania naukowe, biorąc udział 
w różnych sympozjach. Wszyscy klerycy uczestniczyli w następujących sympo-
zjach: 

– 8 listopada – Dlaczego Rok Wiary? – prelekcja wygłoszona przez nuncjusza 
apostolskiego w Polsce abp Celestino Migliore, w auli im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w której hierarcha 
przedstawił współczesne trudności w wierze, jak i starał się ukazać konkretne roz-
wiązania, by Rok Wiary stał się czasem pogłębienia więzi z Bogiem. 

– 11 stycznia – o relacjach dwu społeczności: judaistycznej i chrześcijańskiej 
z perspektywy historii, czasu, kultury i sztuki dyskutowano podczas międzynaro-
dowego sympozjum w Sandomierzu. Wykład Stosunki chrześcijańsko-żydowskie 
z perspektywy historii i czasu wygłosiła prof. Magda Teter z Wesleyan University 
w USA. Konferencję Żyd, jako symbol i świadek w średniowiecznej sztuce chrze-
ścijańskiej przedstawiła prof. Sara Lepton, SUNY Story Book w New York. Wy-
kład prof. Feliksa Kiryka z Krakowa nosił tytuł Ks. Stefan Żuchowski (1666-1715). 
Ostatnią prelekcję wygłosiła Urszula Stępień z Sandomierza pod tytułem Zagad-
nienia autorstwa i chronologia powstania Martyrologium sandomierskiego w świe-
tle archiwów kapitulnych.  

– 13 kwietnia – Wokół Chrześcijańskiego Wschodu. Podjęto tematykę związaną 
z kościołem rusińskim. Pierwszy wykład wygłosił biskup pomocniczy diecezji 
mukaczewskiej, Nił Łuszczak OFM, który przedstawił temat: Historia – teraź-
niejszość Kościoła rusińskiego. Następny wykład nt. Elementy Prawa Wschodnie-
go w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego przedstawiła dr hab. Urszula Nowicka.  

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 2012/2013, odbyła się 8 X 2012 r. Wykład inauguracyjny Duch 
liturgii Kościoła, odpowiedział na kryzys wiary współczesnego człowieka wygłosił 
ks. dr Dariusz Skrok, wykładowca radomskiego seminarium. 

13 października w kościele pw. św. Michała odbyła się sesja naukowa o sando-
mierskim patronie. Sesję poprowadził ks. dr Czesław Murawski. Prof. Feliks Kiryk 
przedstawił referat Tło intelektualno-społeczne Europy w czasie bł. Wincentego 
Kadłubka. Ks. Waldemar Gałązka przedstawił temat: Geneza kapituł i stanowisko 
prepozyta. Gościem specjalnym był Czesław Ryszka, autor książki o życiu i dzia-
łalności bł. Wincentego pt.: Nauczyciel miłości Ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym 
Kadłubku.  

11 XII 2012 r. odbyło się w gmachu seminarium sympozjum poświęcone słudze 
Bożemu Ks. Wincentemu Granatowi. Prowadził je ks. prof. dr hab. Zdzisław Ja-
niec – postulator procesu ks. Granata. Spotkanie rozpoczął montaż słowno-
muzyczny Świadek wiary w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum i Liceum Katolic-
kiego w Sandomierzu według scenariusza s. dr Haliny Szumił. Referat wygłosił ks. 
dr Tomasz Serwin z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. Personalistyczna 
koncepcja Eucharystii wg ks. Wincentego Granata.  
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Akademia poświęcona św. Tomaszowi miała miejsce 28 I 2013 r. Sesja nauko-
wa przebiegała pod hasłem: Panie, przymnóż nam wiarę. Wykładowca Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz seminarium sandomierskiego ks. 
dr hab. Jacek Łapiński poprowadził wykład: Filozofia informacji – nowa Philo-
sophia prima? 

Ważnymi wydarzeniami, wpisanymi w przeżywany w całym Kościele Roku 
Wiary były konwersatoria wiary, odbywające się w poszczególnych kościołach 
Sandomierza. Zwieńczeniem formacji naukowej w ramach studiów teologiczno-
filozoficznych była obrona prac magisterskich. Dnia 6 VI 2013 r. czternastu diako-
nów obroniło w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II swoje prace 
magisterskie, pośród których trzech otrzymało wyróżnienia. 

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 Ostrowcu Świętokrzyskim Diecezjalnego Spotkania Młodych 
w dniach od 14 do 16 IX 2012 r., w którym to spotkaniu uczestniczyło blisko 3,5 
tys. młodzieży z całej diecezji. 

19 XI 2012 r. wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Eucharystii 
sprawowanej w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Zawichoście pod 
przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza oraz bpa Edwarda Frankowskiego, 
podczas której został odczytany dekret Stolicy Apostolskiej ogłaszający bł. Salo-
meę patronką miasta Zawichostu. 

3 II 2013 r. w Hucie Komorowskiej w ramach obchodzonego w diecezji san-
domierskiej Roku kard. Adama Kozłowieckiego przedstawiciele wspólnoty semi-
naryjnej z ks. rektorem Janem Biedroniem i dyrektorem administracyjnym ks. Do-
minikiem Buckim, wzięli udział w otwarciu wystawy stałej poświęconej życiu 
i działalności wielkiego misjonarza.  

Ważną inicjatywą księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza są rekolekcje dla 
maturzystów. Alumni byli obecni zarówno na tych, które odbyły się w dniach od 
27 do 29 XII 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym „Quo Vadis”, jak również gościli 
licealistów z terenu diecezji w Wyższym Seminarium Duchownym w dniach od 12 
do 14 IV 2013 r. W rekolekcjach wzięło w nich udział ponad 60 młodych ludzi, 
pragnących na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego, rozmowie z moderatorami oraz 
klerykami rozeznawać swoje powołanie. Ponadto alumni V roku i diakoni spoty-
kali się z młodzieżą klas maturalnych w szkołach całej diecezji. 
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Formą działalności duszpasterskiej były też wizyty alumnów w parafiach w ra-
mach kwesty cmentarnej 1 XI 2012 r. oraz wizyty we wszystkich parafiach diecezji 
odbywające się w dniach: 21 października, 18 listopada, 2 grudnia, 7 i 21 kwietnia. 
Pogłębianiu więzi z wiernymi służyły także spotkania opłatkowe z członkami Para-
fialnych Kół Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 

W minionym roku akademickim alumni podejmowali również posługę w kapli-
cy Domu Opieki Społecznej w Sandomierzu podczas nabożeństw różańcowych 
i majowych, a także posługę szafarza Najświętszego Sakramentu 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. 24 listopada miał miejsce Wieczór Cecyliański, podczas którego 
kościół seminaryjny stał się miejscem inscenizacji słowno-muzycznej ku czci pa-
tronki muzyki kościelnej. 12 stycznia natomiast chór klerycki przygotował wieczór 
kolęd. 

Jak co roku 1 maja bramy naszej Alma Mater zostały otwarte dla przyjaciół 
i sympatyków Seminarium. W 2013 r. w XIII Dniu Otwartej Furty wzięło udział 
około 6 tys. osób. Podobne wydarzenie miało miejsce 28 marca, kiedy to w Wielki 
Czwartek po Mszy Krzyżma św. alumni gościli w murach seminaryjnych litur-
giczną służbę ołtarza i scholę. Takie spotkania są dla alumnów doskonałą okazją 
do sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności nawiązywania kontaktu z wier-
nymi oraz nauką organizacji tego typu imprez w przyszłości. 

3. Sprawy administracyjno-gospodarcze 

Budynek Wyższego Seminarium Duchownego należy do wyróżniających się 
zabytków Sandomierza, sięga swymi początkami XVII wieku. Utrzymanie gmachu 
w odpowiednim stanie wymaga wielkiego nakładu pracy oraz środków. Wspólnota 
seminaryjna dokładała wszelkich starań, aby dom seminaryjny odnawiać i konser-
wować po to, by wyglądał okazale. Na początku roku akademickiego poświęcona 
została elewacja zewnętrzna budynku. Gruntownemu remontowi został poddany 
refektarz profesorki, natomiast refektarz klerycki oraz jedna z sal wykładowych 
zostały odmalowane. Przygotowano budynek Nazaret do rozpoczęcia roku prope-
deutycznego. Ponadto wykonywano prace bieżące konieczne dla funkcjonowania 
budynku. Trudna rzeczą jest ująć nawet w sposób kronikarski wszystkie podjęte 
wysiłki i zrealizowane przedsięwzięcia zapisane codziennym życiem wspólnoty.  

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 2012/2013 w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu 
w trwającym Roku Wiary niech Bóg będzie uwielbiony! 

Ks. dr Jan Biedroń 
Rektor 


