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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM
DUCHOWNEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W KRAKOWIE
W ROKU SEMINARYJNYM 2018/2019
Wprowadzenie
Sprawozdanie prezentuje działalność Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w roku akademickim 2018/2019. Ważnymi punktami odniesienia w aspekcie formacyjnym były: tematyka roku duszpasterskiego w Polsce „W mocy Bożego Ducha”; wiązanka księdza
Generała Angela Fernandeza Artime „Świętość jest także dla ciebie. Aby radość moja w was była
(J 15,11)”; Kapituła Inspektorialna pt. „Jacy salezjanie dla młodzieży dzisiaj?”; zakończenie jubileuszu
100-lecia obecności salezjanów na Łosiówce oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. Współbracia wspólnoty
W roku akademickim 2018/2019 dyrektorem wspólnoty i rektorem WSDTS w Krakowie był
ks. dr Dariusz Kozłowski. Radę domu tworzyli: ks. Adam Paszek (wikariusz dyrektora i prorektor
ds. studiów), ks. Tadeusz Mietła (katecheta), ks. Jerzy Szkiert (ekonom i rektor kaplicy p.w. MB
Wspomożenia Wiernych), którego w drugim półroczu zastąpili na stanowisku ekonoma ks. Piotr
Basista, a na stanowisku rektora kaplicy ks. Andrzej Gołębiowski. Ponadto wspólnotę zakonno-seminaryjną współtworzyli: ks. Dariusz Porzucek (kierownik biblioteki, spowiednik), śp. ks. Henryk
Badura, ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, koadiutor Ludwik Jarosz, ks. dr Jan Krawiec, ks. dr Józef
Marszałek, ks. Ignacy Ryndzionek, ks. Jan Wilkołek i ks. Zbigniew Wójcik. Współbraci w formacji
podstawowej było 36: na roku VI – 12; V – 9; IV – 6 i III – 9. Na początku roku akademickiego cała
wspólnota liczyła 49 współbraci z całej Polski. W listopadzie Zgromadzenie opuścił jeden alumn,
a w marcu dwóch alumnów udało się na asystencję.
2. Inauguracja
Inauguracja nowego roku akademickiego i formacyjnego miała miejsce 2 października. Uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył bp Enrico dal Covolo SDB, były rektor Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, a homilię wygłosił ks. inspektor Jarosław Pizoń z Wrocławia. Uroczystość zgromadziła ponadto księży inspektorów: ks. Adama Parszywkę z Krakowa, ks. Andrzeja
Wujka z Warszawy oraz ks. Romana Jachimowicza z Piły, wikariuszy inspektorów, siostry salezjanki
wraz z inspektorką s. Lidią Strzelczyk, delegata Wydziału Teologicznego UPJPII ks. dr hab. Romana
Bogacza, prof. UPJPII, Salezjanów Współpracowników, Wolontariuszki Księdza Bosko, wykładowców, przedstawicieli wspólnot, młodzież i alumnów seminarium.
Na zakończenie Mszy świętej uhonorowano dwóch współbraci inspektorialną nagrodą MIR,
przyznawaną przez radę inspektorialną krakowskich salezjanów za szczególne osiągnięcia dla rozwoju inspektorii krakowskiej: ks. Jana Wilkołka oraz ks. dra Jana Krawca za wybitny wkład w życie,
naukę i formację w naszym seminarium oraz za spisywanie dziejów salezjanów inspektorii krakowskiej. Laudacje wygłosili ks. Dariusz Bartocha oraz ks. Adam Paszek.
Drugą część uroczystości inauguracji rozpoczęło odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia.
Następnie, po słowach powitania, ks. dr Dariusz Kozłowski – dyrektor i rektor WSDTS, przedstawił
sprawozdanie za miniony rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt.: Teologia: wyzwanie dla innych
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nauk w Europie zsekularyzowanej wygłosił bp Enrico dal Covolo SDB. Na zakończenie w imieniu
zaproszonych gości słowo skierował ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII – prodziekan wydziału
Teologicznego UPJP2, ks. inspektor Andrzej Wujek z Warszawy i s. Lidia Strzelczyk – inspektorka
sióstr salezjanek inspektorii warszawskiej. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus igitur.
Od strony muzycznej wydarzeniom towarzyszył śpiew seminaryjnego chóru Canticum pod dyrekcją
dra Andrzeja Korzeniowskiego.
3. Współpraca WSDTS z UPJPII w Krakowie
Od siedmiu lat WSDTS realizuje ścisłą współpracę z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która stwarza szerokie możliwości konsolidacji z uczelnią papieską w zakresie dydaktyki. W minionym roku czterech współbraci było etatowymi pracownikami
naukowymi UPJPII i seminarium: ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, ks. dr hab. Wojciech Życiński,
prof. UPJPII, ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, ks. dr Roman Mazur. Spośród księży diecezjalnych,
zakonnych i osób świeckich sześciu pracowników UPJPII prowadziło zajęcia dydaktyczne: o. prof. dr
hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, o.
dr hab. Jerzy Brusiło, prof. UPJPII, pan dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII, ks. dr Stanisław Mieszczak
SCJ.
Wspólnota seminarium czynnie włączała się w życie UPJPII poprzez udział w sympozjach
naukowych, dorocznej pielgrzymce alumnów do sanktuarium św. Jana Pawła II oraz w innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez wspólnotę uniwersytecką. Rektor i prorektor WSDTS
uczestniczyli w Radach Wydziału Teologicznego UPJPII. Kleryk roku piątego dk. Adrian Sroka
otrzymał stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i szerokie zaangażowanie na polu
pastoralnym, wychowawczym i kościelnym Uniwersytetu Papieskiego.
4. Personel dydaktyczny WSDTS
W roku akademickim 2018/2019 funkcję rektora pełnił ks. dr Dariusz Kozłowski, którego
wspomagał w organizacji zajęć dydaktycznych ks. Adam Paszek – prorektor ds. studiów. Personel
dydaktyczny w roku sprawozdawczym liczył 36 wykładowców: 20 salezjanów; 9 osób duchownych
diecezjalnych i zakonnych; 7 osób świeckich, w tym 4 kobiety. Spośród wykładowców 8 posiadało
tytuł profesora, 7 stopień doktora habilitowanego, 16 stopień doktora, pozostali magisteria specjalistyczne.
Duży wkład w nauczanie naszych alumnów ma 10 salezjanów dojeżdżających z Warszawy,
Lublina, Wrocławia oraz Lądu. Są wśród nich samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: ks. prof. Jerzy Gocko, Uniwersytetu Kard. Stefana
Wyszyńskiego: ks. prof. Henryk Skorowski, ks. prof. Kazimierz Misiaszek, ks. prof. Henryk Stawniak
oraz ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW, oraz rektor WSDTS w Lądzie nad Wartą ks. dr
hab. Mariusz Chamarczuk. W roku akademickim 2018/19 o. dr hab. Dariusz Kasprzak otrzymał tytuł
profesora belwederskiego, a pani Aneta Krupka stopień naukowy doktora. Z kolei ks. Tadeusz Mietła ukończył dwuletni kurs formatora seminaryjnego w Centrum Formacji Duchowej. Dr Monika
Drążyk (teologia dogmatyczna) i dr Maria Miduch (Pismo święte ST) kontynuowały prowadzenie
niektórych wykładów w języku angielskim.
5. Studia
Program studiów oparty był na Ratio Studiorum pro Polonia, wytycznych UPJPII z Krakowa
oraz założeniach Formacji Salezjanów ks. Bosko i obejmował 30 tygodni wykładowych. Wykłady
rozpoczęto w ostatnim tygodniu września, zyskując więcej czasu na naukę i okolicznościowe wydarzenia z życia salezjańskiego. Zwiększono zakres zajęć ze śpiewu i muzyki, organizując ćwiczenia
i warsztaty chóru seminaryjnego Canticum, prowadzone przez dra Andrzeja Korzeniowskiego, wykładowcę Akademii Muzycznej w Krakowie.
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5.1. Seminaria naukowe
W minionym roku akademickim prowadzono 9 seminariów naukowych w sześciu specjalizacjach:
1. Teologia biblijna – ks. dr Roman Mazur SDB; ks. dr Ryszard Kempiak SDB; ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB z dr Marią Miduch;
2. Teologia dogmatyczna – ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII;
3.Teologia moralna i katolicka nauka społeczna – ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB;
4. Bioetyka – ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB;
5. Patrologia – ks. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap;
6. Teologia pastoralna – ks. dr Wojciech Krawczyk SDB; ks. dr Jan Klimek.
5.2. Magisteria
26 lutego 2019 roku 11 diakonów z roku VI złożyło egzaminy magisterskie. Komisja egzaminacyjna, której przewodniczył prodziekan ds. studiów magisterskich – ks. dr hab. Roman Bogacz,
prof. UPJPII, składała się z promotorów prac magisterskich i wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wszyscy zdający otrzymali oceny pozytywne, umożliwiające im naukę katechezy
w ośrodkach edukacyjnych. Dk A. Liashneuski pochodzący z Białorusi egzamin ex uniwersa i egzamin magisterski zdawał przed komisją we Lwowie.
6. Sympozja, kursy i szkolenia
Alumni naszego seminarium brali udział w kilkunastu sympozjach i sesjach naukowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez różne uczelnie i instytucje na terenie całego kraju. Spośród
nich warto wyróżnić:
1. III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych w Łagiewnikach pt. „Wolni w Duchu Świętym”
w dniach 13- 16 września;
2. Warsztaty prowadzone przez Karola Domagałę SDB, salezjanina koadiutora, psychologa
z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku w dniach 21-22 września;
3. XXXII Sympozjum Liturgiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie pt: „Sakrament małżeństwa drogą uświęcenia” w dniu 20 października;
4. Warsztaty muzyczne seminaryjnego chóru Canticum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach w dniach 26-28 października;
5. Sympozjum „Teatr jako narzędzie wychowania” zorganizowane 7 kwietnia w ramach „Dialogów o wychowaniu” dla salezjanów, nauczycieli i wychowawców z placówek salezjańskich głównie
z terenu Inspektorii Krakowskiej.
Oprócz tego przedstawiciele seminarium uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegającym pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt
16,20), w promocjach akademickich w dniu 11 stycznia 2019 r., w kolegiacie św. Anny, podczas
których wykładowca WSDTS ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Kl. M. Kupiński uczestniczył we Wrocławiu w sympozjum pt.: „Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, w tym seksualną”,
a kl. A. Cieślak w ogólnopolskim konkursie homiletycznym alumnów w WSD Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej w Obrze, w którym zajął pierwsze miejsce, wygłosił referat „Fantastyka vs Kościół” podczas Poznańskiego Festiwalu Fantastyki „Pyrkon”, a także brał udział w sympozjum w Krakowie „Muzyka i Biblia”, pt. „Pieśń nad Pieśniami w tradycji koptyjskiej”.
Miesięczne i kwartalne dni skupienia oraz Lectio divina prowadzili m.in.: ks. M. dr Kaznowski, ks. A. Król, ks. A. Gołębiowski, ks. dr R. Mazur oraz dr M. Miduch.
7. Biblioteka
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w roku akademickim 2018/2019 prowadziła swoją standardową działalność. Podstawowym jej zadaniem było
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udostępnianie zbiorów czytelnikom: klerykom, wykładowcom oraz nielicznym osobom spoza seminarium, a także wypożyczenia międzybiblioteczne. W tym roku dokonano 599 wypożyczeń książek,
nie licząc wypożyczeń czasopism, które są wciąż prowadzone za pomocą pisemnych rewersów, gdyż
baza czasopism nie została jeszcze implementowana do głównego katalogu w KOHA.
Drugim ważnym zadaniem było katalogowanie książek oraz rejestracja czasopism. W tym
roku do katalogu wprowadzono 3518 nowych książek: 250 pochodzi z zakupów własnych, pozostałe
zaś z różnego rodzaju darowizn. Obecnie baza liczy 115 402 książki oraz 123 wydawnictwa ciągłe. Na
bieżąco prenumerowanych jest 100 tytułów czasopism.
8. Święcenia, posługi, śluby wieczyste
24 maja 2019 r. 8 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu, które są uwieńczeniem wieloletniej formacji salezjańskiej współbraci przygotowujących się do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie
odbyły się w Krakowie (ks. P. Bróż, ks. M. Pikor), Lądzie (ks. Ł. Burnicki, ks. M. Jakub), Twardogórze
(ks. M. Giemzik, ks. K. Jaskólski, ks. M. Majewski) i Warszawie (ks. Michał Słojewski). Dwaj diakoni
pochodzący z Białorusi (ks. A. Liashneuski) i Ukrainy (ks. R. Tsyhaniuk) otrzymali święcenia kapłańskie w swoich krajach w czerwcu. Kolejni dwaj diakoni (A. Cybulski i J. Łysik) pracują w swoich
inspektoriach, przygotowując się do przyjęcia święceń kapłańskich.
18 maja 2019 roku w Krakowie 7 akolitów przyjęło święcenia diakonatu udzielone przez bpa
Witalisa Krzywickiego. Diakonami Kościoła zostali: Patryk Bombiak, Patryk Chmielewski, Adam
Cieślak, Michał Kupiński, Aleksander Mastalerz, Adrian Sroka. Natomiast Damian Okroj otrzymał
święcenia diakonatu 29 czerwca w Rumii z rąk swojego krewnego, nowego biskupa pomocniczego
w diecezji pelplińskiej bpa Arkadiusza Okroja.
W roku sprawozdawczym 4 kleryków złożyło śluby wieczyste, 5 przyjęło posługę akolitatu,
a 9 lektoratu.
9. Formacja seminaryjna
Zasadnicze cele formacji w poszczególnych wymiarach (ludzki, duchowy, intelektualny i duszpastersko-wychowawczy) są zawarte w dokumentach Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego. Są
one stale uaktualniane poprzez opracowanie i realizowanie Programu Życia Wspólnoty. W minionym roku wyznaczono następujące cele formacyjne:
˗ Salezjanin mistyk, czyli skupiony na Bogu (formacja duchowa): kwartalne i miesięczne
dni skupienia, troska o Osobisty Program Życia, adoracja Najświętszego Sakramentu, wsłuchiwanie
się w słowo Boże (lectio divina), konferencje dyrektora;
˗ Salezjanin prorok: zaangażowanie w życiu wspólnotowym (formacja ludzka) przejawiała
się w trosce o odpowiedzialne wykorzystanie czasu, pielęgnowanie braterskiego kontaktu ze współbraćmi, spotkania wspólnoty, kursy, skrutynia, imieniny, kwadrans dziekański, zaangażowanie
w sport oraz wyjścia do teatru, filharmonii czy kina. Ważnym aspektem była troska o dobro wspólne,
jakim jest dom i otaczający go park;
˗ Salezjanin sługa: czyli oddany pracy z młodzieżą (formacja intelektualna i duszpasterska).
Ten aspekt formacji był realizowany podczas wykładów i w osobistym studium, podczas praktyk
katechetycznych, świątecznych, tygodniowych, weekendowych oraz głoszonych rekolekcji. Zaangażowania te miały miejsce m.in. w grupach duszpasterskich przy kaplicy Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych, Saltromie, grupie Art. 43, wyjazdach powołaniowych czy publikacjach w piśmie seminaryjnym Łoś Press.
10. Misterium Męki Pańskiej
Tradycyjnie największą formą odziaływania było wystawiane już po raz 90 w Wielkim Poście
na salezjańskiej scenie teatralnej przy ulicy Tynieckiej 39 Misterium Męki Pańskiej. Tak jak w ostatnich latach, scenariusz tegorocznego misterium pt. Dobry Pasterz oddaje życie za owce napisał i re-
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żyserii podjął się Marcin Kobierski. W postacie misteryjne wcieliło się 24 salezjanów oraz 6 członkiń
wspólnoty „Ziemia Boga”. Wystawiony 21 razy spektakl obejrzało ok. 6400 osób.
11. Inne ważniejsze wydarzenia
a) Pielgrzymka Śladami Karola Wojtyły, Robotnika w drugą sobotę października;
b) Msza św. dla mężczyzn i męski różaniec ulicami Krakowa. Wychodząc naprzeciw potrzebom mężczyzn, 24 października salezjanie zorganizowali w kościele św. Piotra i Pawła pierwsze spotkanie, gdzie mężczyźni z Krakowa i okolic mogli się spotkać i wspólnie pomodlić;
c) Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
d) Orszak Trzech Króli, 6 stycznia 2019 r., w którym wzięli udział Salezjański Wolontariat Misyjny „MŁODZI ŚWIATU”, Salezjański Ruch Troski o Młodzież „SALTROM” i salezjanie
z Inspektorii Krakowskiej;
e) Uroczystość św. Jana Bosko na Łosiówce, w której udział wzięli: salezjanie, salezjanki, profesorowie seminarium, michalici i michalitki, salezjanie współpracownicy, Siostry Służebniczki NMP
z wychowankami, studenci, „Ziemia Boga”, „Rodzina Boga”, ministranci, młodzież z SALTROM-u,
grupa młodzieży z Pszczyny, ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego i wielu innych sympatyków ks. Bosko;
f) Odejście do Pana śp. ks. Henryka Badury, spowiednika seminarium. Uroczystej Eucharystii
przewodniczył biskup Damian Muskus, kazanie wygłosił ks. insp. Adam Parszywka;
g) Jubileusze święceń kapłańskich księdza Józefa Marszałka (50 lat) i księdza Ignacego Ryndzionka (60 lat) oraz 70 lat profesji ks. Jana Krawca;
h) Wicemistrzostwo podczas XI Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych i Zakonnych
w Piłce Halowej w Warszawie;
i) Zwycięstwo w 50. edycji rozgrywek piłkarskiej Ligi Kleryckiej.
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 uzdolnienia i talenty, podpowiedzi i rady, zaangażowanie i odpowiedzialność. Należy wspomnieć i wyrazić
wdzięczność także tym wszystkim osobom, które poprzez swoją codzienną pracę w seminarium
zapewniają dobre warunki życia, a więc całemu personelowi administracyjnemu i wszystkim pracownikom, darczyńcom i przyjaciołom za ich ofiary i pomoc. W tej grupie są też salezjanie współpracownicy gromadzący się przy seminarium. Słowa wdzięczności należą się także tym, na których
spoczywa szczególny ciężar odpowiedzialności za formację młodego pokolenia salezjanów, inspektorom oraz ekonomom inspektorialnym.
Ks. Adam Paszek SDB
Rektor WSDTS
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