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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W SANDOMIERZU  

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
 
 

Rok akademicki 2016/2017 wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu przeżywała w łączności z Kościołem powszechnym, obchodząc 
Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Ponadto ważnym aspektem 
był obchodzony w Kościele w Polsce Rok św. Brata Alberta, którego osoba wska-
zuje, jak ważnym jest pełnienie dzieł miłosierdzia wobec bliźnich. Był to czas, 
który zachęcił nas do refleksji i kontynuowania zadań rozpoczętych w Roku Miło-
sierdzia. W roku akademickim 2016/2017 studia w seminarium podjęło 9 nowych 
adeptów do kapłaństwa, którzy swoją formację rozpoczęli 1 września 2016 r. 
w tzw. okresie propedeutycznym. Celem tego czasu było pogłębienie wiary mło-
dych kandydatów, zapoznanie ich z życiem wspólnotowym, jakie panuje w semi-
narium, oraz poznanie różnych zagadnień związanych z życiem i funkcjonowaniem 
Kościoła powszechnego. 

 
1. Kadra wychowawczo-naukowa 

 
Pracą formacyjną w minionym roku akademickim kierował Zarząd Seminaryj-

ny, w skład którego wchodzili: rektor – ks. dr Rafał Kułaga, który na tym stanowi-
sku zastąpił ks. dra Jana Biedronia, wicerektor – ks. dr Witold Płaza, na stanowisku 
prefekta posługiwał dyrektor Biblioteki Diecezjalnej ks. dr Piotr Tylec. Nad forma-
cją duchową czuwali ojcowie duchowni: ks. mgr Mariusz Piotrowski i ks. dr Rafał 
Kobiałka, który zastąpił na tej funkcji ks. dra Dariusza Sidora. Ojców duchownych 
w sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania wspierali swoją posługą: ks. mgr 
Ryszard Nowakowski oraz ks. mgr Marek Kuliński. Funkcję dyrektora administra-
cyjnego pełnił ks. mgr Dominik Bucki. 

Wykładowcami Wyższego Seminarium Duchownego w roku akademickim 
2016/2017 byli: ks. dr Jan Biedroń, ks. mgr Leszek Chamerski, ks. dr Tomasz Cu-
ber, ks. dr Jerzy Dąbek, mgr Jacek Kruk, ks. dr Waldemar Gałązka, ks. dr Michał 
Grochowina, ks. dr Kazimierz Hara, ks. dr Roman Janiec, ks. prof. dr hab. Zdzi-
sław Janiec, ks. dr Krzysztof Kida, ks. dr Rafał Kobiałka s. dr Maria Konopka, ks. 
dr Marek Kozera, ks. prof. dr hab. Józef Krasiński, ks. dr Bogdan Król, ks. dr Bar-



KS. RAFAŁ KUŁAGA 360

tłomiej Krzos, ks. dr Janusz Kucz, ks. dr Rafał Kułaga, ks. dr Marek Kumór, ks. dr 
Paweł Lasek, ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL, ks. dr Jacek Marchewka, mgr 
Izabela Marciniak, ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL, ks. dr Waldemar Olech, 
ks. mgr Mariusz Piotrowski, ks. dr Witold Płaza, mgr Zbigniew Powęska, ks. dr 
Dariusz Sidor, ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL, ks. dr hab. Leon Siwecki, 
prof. KUL, ks. dr Kazimierz Skawiński, ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, ks. dr 
Piotr Tylec, dr Michał Wyrostkiewicz, dr Beata Skrzydlewska. Profesorowie pro-
wadzili zajęcia dydaktyczne również poza seminarium, m.in. w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz jego filiach oraz Uniwersyte-
cie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Podejmowali także pracę na rzecz Kurii 
Biskupiej i Sądu Biskupiego w Sandomierzu oraz na licznych odcinkach działalno-
ści duszpasterskiej w diecezji. 

Na początku roku sprawozdawczego do kapłaństwa przygotowywało się 51 
alumnów. Pierwszy rocznik zasiliło 9 nowych adeptów, na roku drugim studiowało 
11 alumnów, na roku trzecim – 4, na czwartym – 7, na piątym – 11, na szóstym – 
6 studentów. Na urlopach dziekańskich przebywało trzech, co łącznie dało liczbę 
51 kandydatów do kapłaństwa. 

 
2. Formacja seminaryjna 

 
a) Formacja ludzka  

Formacja ludzka realizowana była poprzez indywidualne rozmowy jak również 
spotkania wychowawców z poszczególnymi rocznikami alumnów oraz z całym 
alumnatem. Przełożeni dzięki temu chcieli ukształtować w alumnach postawę 
i osobowość przyszłych kapłanów. Wskazywano więc na potrzebę ciągłej pracy 
nad sobą celem wypracowania m.in. takich cech osobowości jak: prawość, uczci-
wość, wzajemny szacunek. Miało temu służyć także podjęcie przez alumnów dzia-
łalności apostolskiej na terenie Sandomierza i poza nim w czasie różnych wyjaz-
dów związanych z funkcjonowaniem kół apostolatu, m.in. koła misyjnego, Caritas, 
KSM, harcerstwa, krwiodawstwa, grupy „Pro Life” czy grupy oazowej. Alumni 
uczestniczyli również w życiu kulturalnym, biorąc udział w sympozjach, spotka-
niach, zawodach sportowych i innych tym podobnych wydarzeniach. Poza tym 
wzięli udział w kursie savoir-vivre przy stole oraz mieli możliwość nauki gry na 
gitarze.  

 
b) Formacja duchowa 

Podstawą tej formacji były codzienne ćwiczenia duchowe w kaplicy semina-
ryjnej skoncentrowane wokół Eucharystii oraz indywidualna praca z ojcami du-
chownymi. W budowaniu duchowości pomagała regularna spowiedź, adoracja 
Najświętszego Sakramentu, medytacja, lektura duchowa, modlitwa różańcowa czy 
Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

W roku akademickim 2016/2017 odbywały się również dni skupienia, które 
prowadzili: ks. Marek Kumór, ks. Paweł Lasek, ks. Wojciech Janyga wraz ze 
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wspólnotą ‘Emmanuel’ oraz o. Michał Śliż OP. Szczególnym czasem dla alumnów 
były rekolekcje. Jesiennym ćwiczeniom rekolekcyjnym trwającym od 18 do 
22 października 2016 r. przewodniczył ks. Zbigniew Zarembski. Po tych rekolek-
cjach bp. dr Edward Frankowski poświęcił strój duchowny 4 alumnom z trzeciego 
kursu oraz przyjął do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu 10 
alumnów z kursu piątego. Także w październiku przedstawiciele alumnów i prze-
łożonych wzięli udział w pielgrzymce narodowej do Rzymu. 

Rekolekcje wielkopostne, które odbyły się w dniach 12-16 marca 2017 r., wy-
głosił ks. Krzysztof Wons SDS. Oddzielne rekolekcje przeżywali alumni roku pią-
tego przed przyjęciem święceń diakonatu oraz diakoni roku szóstego przed święce-
niami prezbiteratu. Prowadzili je ojcowie duchowni odpowiedzialni za dany rocz-
nik. Święcenia diakonatu miały miejsce w kościele św. Jakuba w Sandomierzu 
w dniu 2 czerwca 2017 r. Siedmiu alumnów otrzymało je z rąk bpa dra Edwarda 
Frankowskiego. Natomiast 19 czerwca 2017 r. święceń kapłańskich w sandomier-
skiej katedrze udzielił czterem diakonom bp dr Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz 
diecezji sandomierskiej. 

Ważnym czasem dla wspólnoty WSD w Sandomierzu były pielgrzymki na 
rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego. W dniu 30 września 2016 r. odbyła 
się pielgrzymka do Ludźmierza i Wadowic. Na zakończenie roku akademickiego 
2016/2017 wspólnota seminaryjna udała się w dziękczynieniu za cały rok pracy 
dydaktyczno-naukowej do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Tam pod prze-
wodnictwem kard. Gerharda Ludwiga Müllera uczestniczyła ona w Jubileuszu 400-
lecia Pustelni. WSD w Sandomierzu brało również udział w diecezjalnych obcho-
dach 100-lecia objawień fatimskich. Miały one miejsce w Sulisławicach dnia 
13 maja 2017 r. Formacji duchowej służył alumnom udział w niektórych celebra-
cjach liturgicznych w sandomierskiej katedrze, m. in.: Msza Święta w intencji bpa 
Wacława Świerzawskiego, seniora diecezji sandomierskiej (28 września 2016 r.), 
odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka - patrona diecezji sandomierskiej i miasta 
Sandomierza (9 października), Msza Święta za zmarłych biskupów, kapłanów 
i osoby konsekrowane (2 listopada), Dzień Świętości Kapłańskiej (5 listopada), 
Msza Święta w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada), 
rozpoczęcie III Synodu Diecezji Sandomierskiej (25 marca 2017 r.), Msza Święta 
Krzyżma w Wielki Czwartek (13 kwietnia). 

Miejscem duchowego formowania alumnów był też kościół seminaryjny pw. 
św. Michała Archanioła. Wspólnota WSD w Sandomierzu uczestniczyła tam 
w wielu uroczystych wydarzeniach, m. in. uroczystości odpustowe ku czci św. 
Michała Archanioła (29 września 2016 r.), Msza Święta inaugurująca 197. rok 
akademicki (3 października), poświęcenie stroju duchownego alumnom trzeciego 
rocznika (29 października), święcenia diakonatu alumna, obchody ku czci św. To-
masza z Akwinu (28 stycznia), udzielenie posług lektoratu i akolitatu (18 marca). 
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 
2016 r. wspólnota seminaryjna obchodziła swoje doroczne święto patronalne. 
Do tego wydarzenia alumni przygotowywali się przez nowennę oraz triduum. 
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23 stycznia 2017 r. w kościele seminaryjnym alumni wraz z księżmi pracującymi 
w Kurii i dekanacie sandomierskim modlili się o jedność chrześcijan. 

Nie sposób pominąć udziału wspólnoty WSD w Sandomierzu w jubileuszu  
25-lecia sakry biskupiej oraz 90. rocznicy urodzin bpa Wacława Świerzawskiego. 
Uroczystości te mały miejsce 29 kwietnia 2017 r. w Zawichoście. 

 
c) Formacja intelektualna 

Formacja ta była widoczna przede wszystkim przez systematyczną pracę 
w ramach wykładów oraz ćwiczeń prowadzonych wg „ratio studiorum”. Oprócz 
tego alumni mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania naukowe, biorąc udział 
w różnych sympozjach, czy to indywidualnie, czy też wraz z cała wspólnotą. Po-
nadto program studiów w WSD w Sandomierzu obejmuje liczne wykłady, ćwicze-
nia i konwersatoria, które weryfikują kolokwia, zaliczenia i egzaminy. Alumni 
przygotowują się do tych prac podczas studium indywidualnego, które wpisane jest 
w program dnia. Wszyscy alumni uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego. 
Dodatkowo prowadzone są lektoraty z języków: włoskiego i francuskiego oraz 
języka migowego. Zwieńczeniem formacji naukowej w ramach studiów teologicz-
no-filozoficznych była obrona prac magisterskich diakonów. 

W dniu 8 czerwca 2017 r. czterech diakonów pozytywnie przedstawiło swoje 
prace magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wieńcząc tym swoje 
studia w naszym domu formacyjno-dydaktycznym. Przed obroną zdali oni egzami-
ny absolutoryjne z Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, teologii moralnej oraz 
prawa kanonicznego. Ponadto alumni piątego roku i diakoni z rocznika szóstego 
w ramach praktyk katechetycznych prowadzili katechezy w szkołach Sandomierza. 

Dnia 17 listopada 2016 r. w WSD w Sandomierzu odbyła się konferencja na-
ukowa ‘ABC transplantacji – bądź darem’ prowadzona przez zespół koordynato-
rów transplantacji ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Nato-
miast 11 stycznia 2017 r. alumni wraz z biskupem Edwardem Frankowskim 
i księżmi wychowawcami obejrzeli ekspozycję poświęconą podziemnej „Solidar-
ności” w Muzeum Jana Pawła II w Domu Katechetycznym przy bazylice konkate-
dralnej w Stalowej Woli oraz spotkali się z żywymi świadkami tamtych wydarzeń. 
W dniu 6 maja 2017 r. rozpoczęto cykl sympozjów organizowanych w ramach 
200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej. Pierwsze sympozjum organizowane 
przez WSD Sandomierz zostało zatytułowane: „Błogosławieni i kandydaci na ołta-
rze Diecezji Sandomierskiej”. Dodatkowo alumni, pisząc i redagując artykuły, 
wydali 2 numery czasopisma „Powołanie”, tym samym rozwijając swoje zdolności 
i talenty. 

 
d) Formacja duszpasterska 

Formacja duszpasterska widoczna była na wielu płaszczyznach zarówno pod-
czas trwania roku akademickiego jak i w czasie praktyk wakacyjnych czy przerw 
świątecznych. Podobnie jak w latach ubiegłych alumni na wakacjach w ramach 
formacji duszpasterskiej pełnili liczne posługi: po pierwszym i drugim roku praco-
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wali jako przewodnicy w bazylice katedralnej, kościele seminaryjnym oraz Mu-
zeum Diecezjalnym w Sandomierzu, po roku trzecim – byli animatorami podczas 
rekolekcji oazowych, po roku czwartym – brali udział w obozach organizowanych 
przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, po roku piątym – uczestniczyli w Pieszej 
Pielgrzymce Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę. 

Ważną inicjatywą dla wspólnoty seminaryjnej były rekolekcje dla młodzieży 
męskiej. Miały one miejsce w dniach 2-4 grudnia 2016 r. Seminarium gościło 27 
uczestników z terenu diecezji. Ponadto alumni piątego roku i diakoni szóstego roku 
spotykali się podczas pierwszej i drugiej serii katechez powołaniowych z młodzie-
żą maturalną szkół na terenie diecezji sandomierskiej. Formą działalności duszpa-
sterskiej były również wizyty alumnów w parafiach naszej diecezji w ramach kwe-
sty cmentarnej (1 listopada 2016 r.) oraz podczas wyjazdów powołaniowych. Po-
głębianiu więzi z wiernymi służyły także: Wieczór Cecyliański i spotkania opłat-
kowe z członkami Parafialnych Kół Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Sandomierzu. W niedzielę, 15 stycznia 2017 r., delegacja alumnów naszego 
seminarium wzięła udział w nocnym czuwaniu dekanatu sandomierskiego w inten-
cji powołań na Jasnej Górze.  

Alumni przygotowywali liczne akademie i przedstawienia, które prezentowali 
dla szerszego grona odbiorców, m. in. klerycy z roku trzeciego 8 grudnia 2016 r. 
zaprezentowali program słowno-muzyczny ku czci Matki Bożej. W minionym roku 
akademickim w ramach czynnego apostolatu alumni podejmowali również posługę 
w kaplicy Domu Opieki Społecznej w Sandomierzu a także byli szafarzami Naj-
świętszego Sakramentu w sandomierskim szpitalu. Poza tym odwiedzali chorych w 
domach, kapłanów mieszkających w Domu Księży Emerytów, czynnie udzielali 
się podczas praktyk w Domu Pomocy Środowiskowej w Sandomierzu, brali udział 
w ramach praktyk w ośrodku „Radość życia” prowadzonym przez Caritas Diecezji 
Sandomierskiej. 

Zwyczajną formą praktyki duszpasterskiej była codzienna posługa alumnów 
w kościele seminaryjnym. Alumni mogli sprawdzić swoje umiejętności i nabyć 
nowe doświadczenia przez posługę kaznodziejską. W ramach praktyk alumni 
z piątego rocznika głosili próbne kazania w kościele św. Michała Archanioła, na-
tomiast diakoni wygłaszali kazania w czasie dyżuru wakacyjnego. 

Ważne miejsce we wspólnocie WSD w Sandomierzu pełni chór klerycki, który 
uświetniał swoją obecnością liczne spotkania i uroczystości. Chór działał pod batu-
tą ks. mgra Leszka Chamerskiego. 

W dniu 1 maja 2017 r. bramy naszej Alma Mater zostały otwarte dla przyjaciół 
i sympatyków seminarium. Podczas XVII Dnia Otwartej Furty odwiedziło nas 
kilka tysięcy osób. Takie spotkania były dla alumnów doskonałą okazją do spraw-
dzenia w praktyce swoich umiejętności nawiązywania kontaktu z wiernymi oraz 
lekcją organizacji tego typu inicjatyw w przyszłości. 

Dnia 6 czerwca 2017 r. grupa kleryków wzięła udział w akcji charytatywnej 
„Biegamy i pomagamy” organizowanej nad jeziorem tarnobrzeskim.  
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3. Sprawy administracyjno-gospodarcze 
 
Budynek Wyższego Seminarium Duchownego należy do wyróżniających się 

zabytków, sięga swymi początkami XVII w. Wspólnota seminaryjna dokładała 
wszelkich starań, aby jej dom utrzymany był w należytym stanie. W czasie minio-
nego roku gruntownie została wyremontowana kaplica seminaryjna. Zamontowano 
też nowe oświetlenie. Trwają również prace konserwatorskie w kościele pw. św. 
Michała Archanioła. Ponadto wykonywano prace bieżące konieczne dla funkcjo-
nowania budynku. 

Za możliwość realizacji prac na tylu odcinkach życia seminaryjnego dziękuje-
my najpierw Panu Bogu a następnie ludziom. Pragniemy, by prace te zostały do-
brze wykorzystane na większą chwałę Stwórcy i dla zbawienia ludzi, jak również 
ku ciągłemu budowaniu jedności tych, którzy tutaj mieszkają. 

 
Ks. Rafał Kułaga 

Rektor WSD w Sandomierzu 
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