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SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM 
DUCHOWNEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W KRAKOWIE 

W ROKU SEMINARYJNYM 2017/2018 

Wprowadzenie

Wydarzeniami, które stały się ważnymi punktami odniesienia w kolejnym roku formacji i stu-
diów w WSDTS w Krakowie, były: poświęcony Duchowi Świętemu rok duszpasterski w Polsce, wią-
zanka księdza Generała Angela Fernandeza Artime Pielęgnujemy sztukę słuchania i towarzyszenia, 
wizytacja generalna ks. dra Tadeusza Rozmusa, Radcy regionu Europa Środkowo-Północna oraz ju-
bileusz 100-lecia Łosiówki, który zbiegł się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

1. Seminaryjna wspólnota formacyjno-wychowawcza 

W  roku akademickim 2017/2018 dyrektorem i  rektorem wspólnoty seminaryjnej WSDTS 
w Krakowie był ks. Dariusz Kozłowski. Wraz z nim radę domu tworzyli: ks. Adam Paszek, wikariusz 
dyrektora i prorektor WSDTS ds. studiów, ks. Robert Bieleń (rektor kaplicy p.w. MB Wspomożenia 
Wiernych), ks. Tadeusz Mietła (katecheta) i  ks. Witold Majcher (ekonom). Ponadto wspólnotę za-
konno-seminaryjną tworzyli: ks. Dariusz Porzucek (kierownik biblioteki, spowiednik), ks. Henryk 
Badura, ks. Jan Krawiec, ks. Jan Wilkołek, ks. Ignacy Ryndzionek, ks. Tadeusz Biesaga, ks. Józef Mar-
szałek i  koadiutor Ludwik Jarosz. 1 czerwca 2017 roku przybył do naszej wspólnoty ks. Zbigniew 
Wójcik jako pomocnik ekonoma, wspólnotę opuścili ks. Zbigniew Lato i ks. Andrzej Rolnik. Współ-
braci w formacji podstawowej było 33: 5 na roku VI, 12 na roku V; 9 na roku IV i 7 na roku III. Cała 
wspólnota liczyła na początku roku formacyjnego 47 współbraci z całej Polski. W październiku naszą 
wspólnotę opuścił kl. Rafał Chabowski z inspektorii pilskiej, udając się na asystencję.

2. Inauguracja

Inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce 2 października 1917 r., rozpoczęła się 
uroczystą Mszą Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Rozmus, radca generalny 
z  Rzymu, rozpoczynający tego dnia wizytację nadzwyczajną we wspólnocie seminaryjnej. Uroczystość 
zgromadziła księży inspektorów: ks. Adama Parszywkę z Krakowa, ks. Andrzeja Wujka z Warszawy, ks. 
Romana Jachimowicza z Piły oraz ks. Jarosława Pizonia z Wrocławia. Oficjalna część inauguracji w auli 
seminaryjnej obejmowała sprawozdanie rektora ks. Dariusza Kozłowskiego za miniony rok akademicki 
oraz wykład inauguracyjny pt. Aktualność duszpasterstwa młodzieży we współczesnej Europie. Sytuacja, 
wyzwania i  strategie wygłoszony przez ks. dra Tadeusza Rozmusa. Podczas inauguracji głos zabrali: 
w imieniu władz UPJPII ks. dr hab. Arkadiusz Baron – dziekan wydziału Teologicznego oraz ks. Inspektor 
Jarosław Pizoń. Ks. Adam Parszywka złożył życzenia i podziękowania ks. dr. Janowi Krawcowi wielolet-
niemu wykładowcy prawa kanonicznego, który obchodzi jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. 

3. Współpraca WSDTS z UPJPII w Krakowie

Od sześciu lat WSDTS ściśle współpracuje z  Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, co otwiera możliwości jeszcze lepszej konsolidacji pomiędzy nami 
a  uczelnią papieską w  zakresie dydaktyki. W  minionym roku czterech salezjanów było etatowymi 
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pracownikami naukowymi UPJPII i wykładowcami w seminarium: ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, 
ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. UPJPII, ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski oraz ks. dr Roman 
Mazur. Oprócz tego zajęcia w seminarium prowadziło sześciu innych pracowników UPJPII: ks. prof. 
dr hab. Kazimierz Panuś, ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, dr hab. Marek Kita, o. dr hab. Dariusz 
Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII, ks. dr Jan Klimek, ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. Ks. Tadeusz 
Biesaga w minionym roku akademickim uzyskał tytuł naukowy profesora.

Wspólnota seminaryjna czynnie włączała się w życie Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II 
poprzez udział w seminariach naukowych oraz innych wydarzeniach odbywających się na uniwersy-
tecie. Rektor i prorektor WSDTS uczestniczyli w Radach Wydziału Teologicznego UPJPII. Studenci 
i wychowawcy seminarium wzięli udział w dorocznej pielgrzymce alumnów do sanktuarium św. Jana 
Pawła II, w  uroczystej inauguracji roku akademickiego i  sympozjach naukowych. Co roku przed-
stawiciele uniwersytetu są obecni na inauguracji oraz na egzaminie magisterskim i  przewodniczą 
komisji egzaminacyjnej. Dwóch studentów roku IV i  V, kl. Adam Cieślak i  dk. Łukasz Burnicki, 
otrzymało stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w  nauce i  zaangażowanie w  wielu wydarze-
niach pastoralnych, wychowawczych i kościelnych uniwersytetu.

4. Kadra profesorska WSDTS

W roku akademickim 2017/18 funkcję rektora pełnił ks. dr Dariusz Kozłowski, którego wspo-
magał w  organizacji zajęć dydaktycznych prorektor ds. studiów ks. Adam Paszek. Personel dydak-
tyczny tworzyło 36 wykładowców: 18 salezjanów, 8 osób duchownych diecezjalnych i  zakonnych 
oraz 5 osób świeckich, w tym 3 kobiety. 8 wykładowców posiadało tytuł naukowy profesora, 15 status 
samodzielnego pracownika naukowego, 17 stopień doktora, pozostali magisteria specjalistyczne. 

Duży wkład w nauczanie naszych alumnów ma 10 salezjanów dojeżdżających z Warszawy, Lublina 
i Wrocławia zatrudnionych na UKSW w Warszawie i KUL w Lublinie, wśród nich profesorowie tytular-
ni: ks. prof. Henryk Skorowski, ks. prof. Jarosław Koral, ks. prof. Kazimierz Misiaszek, ks. prof. Henryk 
Stawniak, ks. prof. Jerzy Gocko. Warto wspomnieć, że w okresie sprawozdawczym ks. dr Janusz Nowiń-
ski uzyskał stopień doktora habilitowanego, a  mgr Andrzej Korzeniowski stopień doktora i  stanowisko 
Prodziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Od października niektóre wykłady z teologii dogmatycznej i Starego Testamentu prowadzone 
przez dr Monikę Drążyk i dr Marię Miduch odbywają się w języku angielskim. 

5. Studia 

Studia przebiegały zgodnie z Ratio Studiorum pro Polonia, wytycznymi UPJPII z Krakowa oraz 
założeniami Formacji Salezjanów ks. Bosko. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w  ostatnim tygo-
dniu września i obejmowały 30 tygodni wykładowych. W roku sprawozdawczym rozszerzono zajęcia 
ze śpiewu i muzyki, organizując ćwiczenia i warsztaty „Canticum” prowadzone przez dra Andrzeja  
Korzeniowskiego, wykładowcę na Akademii Muzycznej w Krakowie.

a) Seminaria naukowe

W minionym roku akademickim prowadzono 10 seminariów naukowych w sześciu specjali-
zacjach: 

1. Teologia biblijna – ks. dr Roman Mazur SDB; ks. dr Ryszard Kempiak SDB; dr Maria Miduch;
2. Teologia dogmatyczna – ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII;
3.Teologia moralna, bioetyka, katolicka nauka społeczna – ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB; 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB;
4. Patrologia – ks. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII;
5. Teologia pastoralna – ks. dr Wojciech Krawczyk SDB; ks. dr Jan Klimek;
6. Historia Kościoła – ks. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB.
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b)Magisteria
 
27 lutego 2018 r. odbył się egzamin magisterski dla studentów VI roku. Komisji egzaminacyj-

nej przewodniczył prodziekan ds. studiów magisterskich – ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. 
Pięciu studentów otrzymało tytuł magistra teologii ze specjalizacją pedagogiczną, wśród nich ko. 
Sebastian Marcisz, który wyraził chęć wyjazdu na misje salezjańskie. Po egzaminie diakoni udali się 
na praktyki duszpasterskie i katechetyczne do wybranych placówek w czterech inspektoriach. 

6. Sympozja, kursy i szkolenia

Alumni seminarium brali udział w  kilkunastu ogólnopolskich sympozjach i  sesjach nauko-
wych, kursach i szkoleniach organizowanych przez różne uczelnie oraz instytucje. Warto wyróżnić 
niektóre spośród nich:

1. XXXI Lądzkie Sympozjum Liturgiczne w WSDTS w Lądzie pt. „Sakrament kapłaństwa jako 
dar i tajemnica”;

2. Weekendowe warsztaty muzyczne w  Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w  Tarnowskich Górach, w  których wziął udział chór seminaryjny „Canticum” pod kierownictwem 
dyrygenta Andrzeja Korzeniowskiego, prodziekana wydziału Twórczości, Interpretacji i  Edukacji 
Muzycznej – Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Dyrygenta Chóru Wawelskiego;

3.Sympozjum historyczne zorganizowane w pocysterskim opactwie w Lądzie nad Wartą przez 
Instytut Pamięci Narodowej oraz historyków salezjańskich „Niezłomni wychowankowie salezjań-
scy”. Moderatorem sympozjum był ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB. 

4.Sympozjum „Dialogi o wychowaniu” nt. „100 lat dzieła salezjańskiego na Łosiówce w Kra-
kowie” zorganizowane w WSDTS w Krakowie z udziałem ks. dr Tadeusza Rozmusa, radcy Regionu 
Europa Środkowa i Wschodnia i inspektora ks. Adama Parszywki. 

5. Ogólnopolski Kongres Maryjny „Z  Maryją oczekujmy Ducha Świętego” w  Twardogórze. 
W wydarzeniu tym brały udział grupy Rodziny Salezjańskiej z całej Polski, w tym także wspólnota 
teologiczna. Wykłady wygłosili: ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, ks. dr Ryszard Kempiak SDB oraz 
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek. 

6. Warsztaty ewangelizacyjno-charyzmatyczne dla wspólnoty seminaryjnej prowadzone przez 
ks. Artura Godnarskiego, koordynatora  Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – Przystanek 
Jezus oraz Sekretarza Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i członków Wspólnoty św. Tymoteusza: 
br. Mateusza Wardę i br. Johna Paula z Malezji.

7. W  ramach konferencji „ks. Dyrektora” odbyły się spotkania m.in. z  p. Elwirą, Przewod-
niczącą Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w  Polsce i  zarazem Ochotniczką Księdza Bo-
sko, ks. Piotrem Lorkiem – wikariuszem inspektora z  Wrocławia nt. oratorium salezjańskiego,  
ks. Tadeuszem Balickim, salezjaninem i prezesem SALOS-u inspektorii św. Wojciecha oraz prezesem 
SL SALOS Szczecin, ks. drem Romanem Mazurem, biblistą, wykładowcą naszego seminarium nt. 
współczesnych badań archeologicznych w północnej części Jeziora Galilejskiego, ks. drem hab. Janu-
szem Mączką SDB, wykładowcą naszego seminarium, nt. relacji chrześcijaństwa i nauki.

7. Biblioteka

W roku akademickim 2017/18 działania personelu Biblioteki WSDTS dalej skupiały się wokół 
dostosowywania bazy katalogu elektronicznego w  celu jej implementowania do nowego programu 
KOHA. Zakończono przekładanie wszystkich rekordów z formatu MARC BN do formatu MARC 21, 
co pozwoliło na scalenie wszystkich funkcjonujących baz w jedną oraz wyeliminowanie zdublowa-
nych opisów biograficznych. Podjęto pracę nad poprawianiem rekordów i dostosowaniem ich przy 
współpracy z Centralnym Katalogiem NUKAT do wymogów współczesnego katalogowania.

Obecnie baza funkcjonuje już w programie Koha w Katalogu Centralnym w ramach Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES, której  seminarium jest członkiem. Wraz z  uruchomieniem katalogu 
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w  programie KOHA podjęto w  pełni współpracę z  Centralnym Katalogiem NUKAT, co umożli-
wia swobodne korzystanie z  opisów bibliograficznych przygotowywanych przez profesjonalnych 
bibliotekarzy z  różnych współpracujących z  NUKAT bibliotek w  Polsce. Planowane jest uczestnic-
two w szkoleniu prowadzonym przez NUKAT dotyczące samodzielnego opracowywania rekordów 
uznawanych przez NUKAT.

Biblioteka na bieżąco prowadzi katalogowanie książek pochodzących z bezpośredniego zaku-
pu oraz otrzymanych w formie darowizny. W tym roku akademickim nabyto 483 nowe pozycje oraz 
przejęto duże ilości woluminów pochodzących ze zlikwidowanej biblioteki po Wydziale Filozoficz-
nym WSDTS w Łodzi. 

Na bieżąco prowadzona jest prenumerata 100 tytułów czasopism. Są one zamawiane w przed-
siębiorstwie Kolporter SA lub bezpośrednio w redakcjach. Część z nich jest gromadzona na zasadach 
wymiany międzybibliotecznej. Są one opisywane wciąż w  starej bazie, która w  przyszłości będzie 
musiała zostać implementowana do systemu Koha. Biblioteka gromadzi także różnego rodzaju wy-
dawnictwa audiowizualne (filmy, audiobooki, płyty CD itp.), które wciąż czekają na opracowanie. 
W ciągu roku akademickiego dokonano 930 wypożyczeń.

8. Święcenia, posługi, śluby wieczyste

26 maja 2018 r. w  Lądzie i  Krakowie 4 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. W  Lądzie 
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja zostali wyświęceni przez abpa Józefa Kowal-
czyka diakoni Konrad Roszczyk, Jarosław Krzysztonek i  Artur Chejnowski, natomiast w  Krakowie 
w  kościele rektoralnym pw. Maryi Wspomożenia Wiernych przez bpa Vitalisa Krzywickiego SDB, 
ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, dk. Łukasz Torbicki. 1 czerwca neoprezbiterzy odpra-
wili w  seminaryjnym kościele rektoralnym Mszę Świętą prymicyjną. Homilię wygłosił ks. Tadeusz 
Mietła SDB, katecheta, a liturgię uświetnił chór „Canticum”. Na koniec neoprezbiterzy udzielili zgro-
madzonym uroczystego prymicyjnego błogosławieństwa. 

12 maja 2018 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie 12 alumnów przyjęło świę-
cenia diakonatu, których udzielił bp Aleksander Jaszewski SDB,  biskup pomocniczy archidiecezji 
mińsko-mohylewskiej. 

W roku sprawozdawczym 7 kleryków złożyło śluby wieczyste, 9 przyjęło posługę akolitatu, a 6 
lektoratu. 

9. Formacja seminaryjna

Zasadnicze cele formacji w poszczególnych wymiarach (ludzki, duchowy, intelektualny i dusz-
pastersko-wychowawczy) są zawarte w  dokumentach Kościoła i  Zgromadzenia Salezjańskiego. Są 
one stale uaktualniane poprzez opracowanie i realizowanie Programu Życia Wspólnoty. 

Przygotowanie pastoralne w  seminarium realizowano w  następujących formach: ćwiczenia 
i  praktyki objęte programem studiów w  ramach przedmiotów pastoralnych i  katechetycznych oraz 
praktyki wakacyjne, świąteczne oraz tygodniowe. Z kolei zaangażowania okresowe i systematyczne 
obejmowało: wystawienie Misterium Męki Pańskiej na scenie naszej sali teatralnej; pomoc w prze-
prowadzeniu Niedzieli powołaniowej; prowadzenie rekolekcji wielkopostnych i  przygotowanie do 
nich; pomoc w  organizacji dni skupienia dla młodzieży; prenowicjat; pomoc w  organizacji Świąt 
Młodzieży w inspektoriach macierzystych; zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieżowe przy ka-
plicy MB Wspomożenia Wiernych (Ziemia Boga, ministranci, schola), w pracę Wolontariatu Misyj-
nego; na rzecz „Dzieci ulicy” – street working; pomoc w Saltromie w prowadzeniu świetlicy „Świat 
dziecka”; zarządzanie stroną www.losiowka.pl, przygotowanie artykułów ze zdjęciami z życia semi-
naryjnego (święta, okolicznościowe imprezy itp.); wydanie dwóch numerów ŁOŚ PRESSU (Naro-
dzenie Pańskie i Wielkanoc); działalność grupy Art.43, która obejmowała: prowadzenie strony inter-
netowej losiowka.pl i  seminaryjnego facebooka; rewitalizację strony internetowej poprzez nadanie 
jej nowej szaty graficznej; przygotowanie biletów i plakatów promujących Misterium Męki Pańskiej, 
multimedialnej nowenny do Księdza Bosko, prezentacji ukazującej życie seminaryjne z okazji Dnia 
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Wdzięczności oraz filmiku powołaniowego pt. Mój pierwszy dowód; nagranie życzeń Bożonarodze-
niowych dla przyjaciół i sympatyków WSDTS; opracowanie nabożeństwa ku czci św. Franciszka Sa-
lezego; działalność zespołu Łoś Band uwieńczoną nagraniem płyty Wystarczy.

Zakończenie

Działalność WSDTS w Krakowie jest możliwa dzięki zaangażowaniu tych wszystkich, którzy 
tworzą wspólnotę formacyjną: wychowawców, formatorów, spowiedników, wykładowców, starszych 
współbraci oraz samych alumnów, którzy wnoszą do wspólnoty bogactwo poprzez różne uzdolnie-
nia i  talenty, podpowiedzi i  rady, zaangażowanie i  odpowiedzialność. Należy wspomnieć i  wyrazić 
wdzięczność także tym wszystkim osobom, które poprzez swoją codzienną pracę w seminarium za-
pewniają dobre warunki życia, a więc całemu personelowi administracyjnemu i wszystkim pracow-
nikom, darczyńcom i przyjaciołom za ich ofiary i pomoc. W tej grupie są też salezjanie współpracow-
nicy gromadzący się przy seminarium. 

 Ks. dr Dariusz Kozłowski SDB
Rektor WSDTS w Krakowie

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2019.1.15

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM  
DUCHOWNEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LĄDZIE NAD WARTĄ  

W ROKU SEMINARYJNYM 2017/2018

Rok akademicko-formacyjny 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa 
Salezjańskiego w  Lądzie nad Wartą staraliśmy się przeżywać w  myśl papieża Franciszka zawartą 
w wystąpieniu do seminarzystów Papieskiego Regionalnego Seminarium Duchownego im. Piusa XI 
w  Apullii: „Tylko wtedy, gdy czujemy się, że jesteśmy częścią Chrystusa, Kościoła i  Królestwa, mo-
żemy dobrze przeżyć lata seminarium” (Apulii, 11.12.2016).  To wezwanie zostało ubogacone o nasz 
salezjański wymiar.

Mamy być Chrystusa jako salezjanie. Kościoła jako wezwani do świętości. Królestwa realizo-
wanego w konkretnej rzeczywistości, którą jest Polska przygotowująca się do swojego 100-lecia od-
zyskania niepodległości, z pamięcią o roli wielkich postaci polskich salezjanów, dla których patrio-
tyzm miał szczególne znaczenie. To wszystko, by młodzi salezjanie, pragnący realizować swoje życie 
jako zakonnicy-kapłani lub zakonnicy-laicy, jeszcze lepiej odkrywali i pogłębiali swoje powołanie. 

1. Stan personalny 

W roku akademickim 2017/2018 funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towa-
rzystwa Salezjańskiego w  Lądzie oraz przełożonego wspólnoty zakonnej, jak w  poprzednim roku, 
pełnił ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk.  Wespół z nim zarząd Seminarium i Radę Domu stanowili: 
ks. dr Radosław Błaszczyk – wikariusz dyrektora i katecheta, ks. mgr lic. Marcin Nowicki – prorektor 
ds. studiów, ks. mgr Józef Dubiniec – ekonom i wykładowca, ks. mgr Piotr Przyborski – proboszcz 
parafii, ks. mgr Tomasz Kościelny – dyrektor salezjańskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej 
„Dom Młodzieży” w Poznaniu i  ks. dr Maciej Sarbinowski – wykładowca, inspektorialny  delegat ds. 
duszpasterstwa młodzieżowego i odpowiedzialny za Ośrodek Duchowości i Kultury funkcjonujący 
przy naszym seminarium oraz ks. mgr Marek Babicz – kierownik seminaryjnej biblioteki. 

Oprócz wymienionych osób, w skład wspólnoty zakonno-seminaryjnej wchodzili: ks. Domi-
nik Chmielewski (Delegat ds. Powołań i  LSO), ks. Marek Woś (wychowawca w  salezjańskiej pla-
cówce „Dom Młodzieży” w  Poznaniu), ks. Władysław Grochal (długoletni kierownik biblioteki), 
ks. Andrzej Jaczewski (nowy proboszcz parafii w  Kowalewie), ks. Zenon Klawikowski (kierownik 
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Centrum Ośrodka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie, spowiednik), ks. Władysław Kołyszko (pra-
cujący w  Centrum Duchowości Salezjańskiej w  Lądzie, spowiednik alumnów i  sióstr zakonnych), 
ks. Bolesław Leciej (spowiednik alumnów i sióstr zakonnych), ks. Tadeusz Piaskowski (spowiednik), 
kl. Stanisław Karsznia (asystent w  salezjańskiej placówce „Dom Młodzieży” w  Poznaniu), ks. Józef 
Koszewnik (rezydent), ks. Bolesław Woźny (spowiednik) oraz 12 studentów I  roku i  4 studentów 
II roku. Wszyscy alumni na kursie I  i  II studiowali filozofię, 3 alumnów z   kursu II – dodatkowo 
pedagogikę. Jednocześnie seminarium otaczało opieką formacyjną 25 alumnów przebywających na 
praktyce pastoralnej (asystencji). Bezpośrednim opiekunem z ramienia formatorów był ks. Radosław 
Błaszczyk.

2. Realizacja studiów filozoficznych i pedagogicznych

Zajęcia dydaktyczne na kierunku filozofia odbywały się zgodnie z przewidzianym programem 
studiów dla seminariów duchownych w Polsce. W tym roku były one prowadzone przez: 1 profesora 
zwyczajnego, 4 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 3 doktorów ha-
bilitowanych, 16 ze stopniem naukowym doktora, 2 z tytułem zawodowym magistra licencjata oraz 
5 magistrów. W trakcie roku akademickiego na wydziale nauk historycznych i społecznych UKSW 
w Warszawie rozpoczął swój przewód doktorski ks. mgr Marek Babicz. Tytuł jego pracy brzmi Biblio-
teka cystersów w Lądzie od XII do XIX wieku.

Seminarium kontynuowało dla dwóch prowincji (pilskiej i krakowskiej) równoległe studia peda-
gogiczne. Alumni objęci tym projektem, którzy rozpoczęli kolejny rok swojej formacji, zwany asysten-
cją, pomyślnie zakończyli studia pedagogiczne, uzyskując 13 stycznia 2017 tytuł licencjata w zakresie 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostali alumni kursu II objęci programem studiów pedago-
gicznych realizowali je w  ramach współpracy z  Wydziałem Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły 
Kadr Menedżerskich w Koninie, który w całości przejął odpowiedzialność za realizację ich studiów. 

W  omawianym okresie realizowaliśmy projekt równoległych studiów pedagogicznych dla 
współbraci z  prowincji pilskiej i  krakowskiej. Decyzją Inspektorów zostanie on zakończony na po-
czątku 2019. Podjęto jednocześnie decyzję, by niektóre przedmioty pedagogiczne włączyć do progra-
mu studiów filozoficznych jako przydatne w działalności wychowawczej przyszłych salezjanów. Tymi 
przedmiotami są: biomedyczne podstawy rozwoju – prowadzone przez dr. hab. Piotra Rzymskiego, 
wsparcie społeczne – prowadzone przez dr Jolantę Łodzińską i mgr. Przemysława Mocarskiego, pra-
wo pracy – prowadzone przez dr. Dariusza Wesołowskiego oraz organizacja i  plan pracy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych – prowadzone przez ks. mgr. lic. Tomasza Kościelnego. W  ramach 
studiów kontynuowano także praktyki pedagogiczne dla alumnów w ramach programu pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej i studiów filozoficznych. 

3. Biblioteka i czytelnia

Działalność biblioteki w omawianym roku przedstawiają następujące statystyki:
−	 stan księgozbioru na dzień 1 sierpnia br. wyniósł 133500 woluminów;
−	 komputerowa baza czytelników liczy ok. 1500 osób; 
−	 w roku akademickim czynnie z księgozbioru korzystały 532 osoby; 
−	 łączna liczba wypożyczonych książek: 840.  
W omawianym roku kontynuowano również wymianę międzybiblioteczną z 50 bibliotekami 

seminaryjnymi, zakonnymi i świeckimi. Prowadzono wysyłkę czasopisma Towarzystwa Naukowego 
Franciszka Salezego „Seminare” do 50 bibliotek teologicznych, seminaryjnych i  zakonnych. Syste-
matycznie powiększano księgozbiór pedagogiczny i  społeczny. Biblioteka gromadziła czasopisma 
(około 70 tytułów) i multimedia oraz materiały archiwalne dotyczące Zgromadzenia Salezjańskiego 
w Polsce i zagranicą.

Personel biblioteki tworzą kierownik biblioteki, jeden zatrudniony pracownik administracyj-
ny, a także służący pomocą alumni. 
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4. Ważniejsze wydarzenia minionego roku seminaryjnego

28 września rozpoczęliśmy nowy rok seminaryjny 2017/2018 pielgrzymką wspólnoty postno-
wicjackiej do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Uroczysta inauguracja w Lądzie 
miała miejsce 30 września 2017 r. Eucharystii w kościele parafialnym pw. NMP i św. Mikołaja prze-
wodniczył prowincjał Inspektorii Wrocławskiej ks. Jarosław Pizoń, a homilię wygłosił ks. wikariusz 
inspektorialny Prowincji Krakowskiej Marcin Kaznowski. Wśród obecnych byli m.in. księża wika-
riusze inspektorów z  Prowincji Warszawskiej, ks. dr Przemysław Solarski i  ks. dr Adam Popławski 
z  Piły. W  Sali Opackiej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, po uroczystym sprawozdaniu 
i otwarciu nowego roku akademickiego przez rektora seminarium ks. dr hab. Mariusza Chamarczu-
ka, został wygłoszony wykład inauguracyjny pt. Wielu nauczycieli – niewielu ojców, który wygłosił dr 
Dariusz Wesołowski z  Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w  Koninie. Dokonano immatrykulacji 
12 alumnów na pierwszy rok studiów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali indeksy, 
legitymacje oraz dzienniki praktyk. Na zakończenie zebrani odśpiewali tradycyjną pieśń Gaudeamus 
igitur. Zwieńczeniem tego szczególnego dnia był wieczorny koncert inauguracyjny w kościele, w wy-
konaniu orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Jana Chrenowicza. 

Oprócz zwykłej działalności formacyjno-edukacyjnej w  naszym seminarium miały miejsce 
liczne inicjatywy i wydarzenia o charakterze formacyjnym, wychowawczym i kulturalnym. Oprócz 
wspomnianego koncertu inauguracyjnego, na którym wykonano fragmenty opery Wolfganga Ama-
deusza Mozarta  Czarodziejski Flet, 26 października miało miejsce, już po raz trzydziesty trzeci, 
Lądzkie Sympozjum Liturgiczne pt. „Sakrament Kapłaństwa jako dar i tajemnica”, które organizuje 
nasz wykładowca ks. dr Radosław Błaszczyk wraz alumnami. Z  obszaru salezjańskiej duchowości, 
z  inicjatywy ks. dr Zenona Klawikowskiego, odbyło się sympozjum pt. „Perspektywy duchowego 
rozwoju młodzieży”, cykliczne spotkania „Szkoły towarzyszenia duchowego”. Celem promowania 
właściwych postaw patriotycznych nasze seminarium, w osobie wykładowcy historii Kościoła ks. dr. 
Jarosława Wąsowicza, we współpracy z  Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowało sympozjum 
historyczne „Niezłomni dzięki Księdzu Bosko”. Odbyło się też w murach naszej uczelni ogólnopol-
skie seminarium habilitacyjno-doktorskie z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju 
pt. „Inspiracja do utworzenia tzw. Ekoseminariów”.  Tradycyjnie, jak co roku, tym razem już po raz 
czternasty, odbył się Festyn Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pt. „Herby, Rody i Rodziny”.

W życiu seminarium należy też podkreślić działalność kleryckich kół zainteresowań. Są nimi: 
Koło Animacji Liturgicznych, troszczące się o właściwe przeżywanie liturgii, tworzenie materiałów 
na tzw. powołaniówki, organizowanie sympozjum liturgicznego; Kleryckie Koło Misyjne, którego 
członkowie uwrażliwiają na ideę misji w Kościele, a szczególnie wspieranie poprzez modlitwę misji 
salezjańskich, Grupa Art. 43, redagująca seminaryjne pisemko do naszych przyjaciół pt. „Lenda” 
i ewangelizowanie poprzez współczesne media i Kleryckie Koło Przewodników, które w minionym 
roku 2018 oprowadziło po naszym klasztorze 3149 zwiedzających.  

Pięknym wydarzeniem dla naszych alumnów jest możliwość przeżywania z  ich starszymi ko-
legami diakonami momentu przyjmowania święceń kapłańskich. 26 maja, podczas uroczystej Mszy 
świętej o godzinie 10.30, trzech diakonów: Artur Chejnowski z Bydgoszczy-Fordonu, Jarosław Krzysz-
tonek ze Szczecina oraz Konrad Roszczyk z Piły, otrzymało drugi stopień święceń – prezbiterat. Mszy 
świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk, emerytowany Prymas Polski.  

Nasi alumni wzięli też udział w następujących sympozjach i wydarzeniach zewnętrznych: Sym-
pozjum pt. „Kultura fizyczna a osobowość” (Warszawa, 9.12.2017), VII Sympozjum Resocjalizacyjne 
pt. „Rodzina w  procesie resocjalizacji” (MOW Trzciniec 17.11.2017), XX Międzynarodowe Sym-
pozjum Metafizyczne z  cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”: „Św. Tomasz z  Akwinu i  punkty 
zwrotne w wyjaśnianiu świata, Boga i człowieka” (Lublin, 7.12.2017), IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Muzyków Kościelnych na Jasna Górę (Częstochowa, 17.02.2018), LX Tygodniu Filozoficznym KUL 
„Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i  filozoficzny” (Lublin, 16-20.04.2018), V Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Wyższych Seminariów Duchownych na Jasna Górę (Częstochowa, 20.04.2018). 

Również nasi wykładowcy brali udział sympozjach i wydarzeniach zewnętrznych o charakte-
rze naukowym, ubogacając swoją wiedzę oraz dzieląc się efektami własnych naukowych poszukiwań.
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5. Zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe

Seminarium organizuje i włącza się w szereg inicjatyw na polu duszpasterstwa młodzieżowe-
go i  powołaniowego polskich inspektorii salezjańskich. Stałym elementem są wyjazdy do naszych 
salezjańskich placówek, ich tematyka dotyczy powołania. Śmiało można powiedzieć, że staliśmy się 
w wielu z nich corocznymi gośćmi. Z każdym rokiem poszerza się również oferta powołaniowo-for-
macyjna istniejącego Ośrodka Duchowości i Kultury (ODiK), gdzie alumni, pod kierunkiem ks. dr 
Macieja Sarbinowskiego i ks. mgr Dominika Chmielewskiego, czynnie uczestniczą w przygotowaniu 
i przeprowadzaniu planowanych spotkań. W roku sprawozdawczym  miały miejsce następujące spo-
tkania formacyjne: cykliczne spotkania „Tylko dla mężczyzn” (Only4Men), „Powołani do zwycię-
stwa”, „Spotkanie Wspólnot Ewangelizacyjnych”.

Z  inicjatywy poszczególnych inspektorii alumni brali czynny udział w: Inspektorialnym 
Święcie Młodych „Savonalia” (Inspektoria Krakowska), Ministranckim Święcie Dominika Savio 
(Inspektoria Pilska), cyklicznych Formacyjnych Spotkaniach Młodych (Inspektoria Warszawska), 
Pielgrzymce Ministrantów do Twardogóry (Inspektoria Wrocławska).

Zakończenie

Formacja to ciągły proces, w  którym ważna jest solidna i  wielowymiarowa formacja począt-
kowa. Jej sukces jest owocem nie tylko przemyślanego programu studiów, ale również wspólnego za-
angażowania wykładowców, formatorów i osób z personelu administracyjno-technicznego i samych 
alumnów. W  tym miejscu nie można zapomnieć o  liczącym już około 1000 osób gronie Przyjaciół 
Seminarium, z którymi poprzez listy rektora wspólnota WSDTS utrzymuje stałą łączność. Ich ofiar-
na modlitwa i wsparcie materialne pozwala realizować cele formacyjno-edukacyjne naszego Semina-
rium. Za ich tak konkretną przyjaźń cała wspólnota postnowicjacka wyraża wdzięczność i szacunek.
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