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Celem formacji do kapłaństwa jest „wewnętrzne poznanie Boga, który w Jezusie Chrystusie 
ukazał nam swoje oblicze” (Benedykt XVI, Przemówienie do seminarzystów, Kolonia 19 VIII 
2005). Czas formacji, to czas przygotowania do pełnienia misji apostoła Chrystusa, który w dobie 
obecnej ma do spełnienia trudne zadanie umocniania w wierze braci i sióstr, ale także odtwarzania 
oblicza Chrystusa w sercach ludzi. Salezjanin-kapłan ma tę misję spełniać wobec młodego człowie-
ka. Pozostaje więc wyrazić nadzieję, że miniony rok akademicki przeżyty we wspólnocie formacyj-
nej Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie przyczynił się do wzrostu i lepszego przygoto-
wania młodych salezjanów do wypełnienia ich misji w świecie współczesnym. 

 
ks. Dariusz Sztuk SDB 
Prorektor ds. studiów 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ŁODZI  

W ROKU AKADEMICKIM 2004/05 

Rok akademicki 2004/05 był dla naszego seminarium 13 rokiem działalności od przeniesienia 
filozofii z Kutna–Woźniakowa i 9 od przeniesienia studiów teologicznych z Lądu n. Wartą.  

1. Zasady działalności Seminarium i jego zarząd  

Seminarium współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
na podstawie Umowy zawartej między Wydziałem Teologicznym tegoż Uniwersytetu a naszym 
Seminarium, podpisanej w dniu 25 czerwca 2001 r. Zgodnie z umową studentami Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu są alumni kursu V i VI Seminarium. 

Od 2003 r. rektorem seminarium jest ks. dr Tadeusz Jarecki. Seminarium składa się z dwóch 
wspólnot salezjańskich: 

• św. Franciszka Salezego – teologiczna, której dyrektorem jest ks. dr Tadeusz Jarecki; 
• św. Józefa – filozoficzna (postnowicjat), a jej dyrektorem jest ks. mgr Andrzej Wujek. 
Personel wychowawczy wspólnoty teologicznej liczył 9 kapłanów, zaś wspólnoty filozoficznej 

5 współbraci: 4 kapłanów i 1 koadiutor.  

2. Początek roku akademickiego 

Wykłady rozpoczęły się 28 września 2004 r. Wcześniej, tzn. we wrześniu, zgodnie ze statutem 
seminarium, przeprowadzono różnego rodzaju kursy i szkolenia przydatne w przyszłej pracy wy-
chowawczej i katechetycznej. Były to następujące kursy: 

1. Kurs dla kandydatów na kierowników w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej 

2. Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 
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3. Warsztaty katechetyczne oraz praktyki dydaktyczne śródroczne dla kursu V. Praktyki odby-
ły się w Salezjańskim Gimnazjum i Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. 
Wodnej 34 w Łodzi. 

4. Warsztaty umiejętności wychowawczych z wykorzystaniem metod aktywizujących. 
5. Poznawanie zabytków Łodzi i okolic: „Historycznymi szlakami ziemi łódzkiej”. 
6. Warsztaty z zakresu: „Subkultury młodzieżowe”. 
7. Katechetyczne praktyki dydaktyczne ciągłe dla kursu VI (20 IX–15 X 2004). Praktyki te 
odbyły się w następujących szkołach łódzkich: 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, XLIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Królewska 13/15; 
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Sienkiewicza 88; 
• XXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 2; 
• Zespół Szkół Łączności, ul. Kopcińskiego 71; 
• II Liceum Ogólnokształcące, ul. Nowa 11/13; 
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Astronautów 19; 
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce 30 września 2004 r. Wykład 

inauguracyjny przeprowadził prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, ks. prof. dr hab. Jan Decyk. 

3. Profesorowie i współbracia – studenci 

Kadra profesorów prowadzących wykłady, ćwiczenia, seminaria i proseminaria liczyła  
44 osoby, z których 16 mieszkało przy ulicy Wodnej, a 28 poza seminarium. Spoza salezjanów 
zajęcia prowadzili księża diecezjalni i zakonni: z Archidiecezji Łódzkiej – 2, Diecezji Opolskiej –1, 
Franciszkanów Konwentualnych – 1. Profesorów i dr. hab. było 6, dr. – 15, mgr. i lic. – 23. 

Nasi wykładowcy uczyli na innych uczelniach: 
• Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 12; 
• Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – 2; 
• Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi; 
• Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi; 
• Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą; 
• W Wyższym Seminarium Duchownym Orionistów w Zduńskiej Woli; 
• Nowicjacie salezjanów w Czerwińsku n. Wisłą.  
Seminaria naukowe prowadziło 7 profesorów, 5 z UKSW, 1 z KUL-u, 1 z Salezjańskiej Wyż-

szej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWSEZ), pełniący jednocześnie funkcję rektora tejże 
szkoły. Byli to następujący profesorowie: 

• ks. prof. dr hab. Andrzej Czaja (KUL) – seminarium z teologii dogmatycznej; 
• ks. prof. dr hab. Adam Durak (UKSW) – seminarium z liturgiki; 
• ks. prof. dr hab. Marian Graczyk (UKSW) – seminarium z teologii moralnej; 
• ks. prof. dr hab. Jarosław Koral (UKSW) – seminarium z katolickiej nauki społecznej; 
• ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW) – seminarium z katechetyki; 
• ks. dr Piotr Przesmyki (SWSEZ) – seminarium z teologii moralnej; 
• ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW) – seminarium z teologii moralnej. 
Rok akademicki 2004/05 rozpoczęło 43 alumnów, w tym 24 jako studenci UKSW, wszyscy  

z inspektorii warszawskiej. Wszyscy studenci VI roku (14) zdobyli stopień magistra w UKSW. 
Swoje prace pisali pod kierunkiem ks. prof. A. Duraka – 2; ks. prof. M. Graczyka – 7; ks. prof.  
H. Skorowskiego – 1; ks. prof. A. Czaji – 2; ks. dra P. Przesmyckiego – 2. 
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4. Wydarzenia naukowe i kulturalne 

Z tego rodzaju wydarzeń należy odnotować: 
• 2 Krąg Starszych Harcerzy „MAFEKING” działający przy Seminarium zorganizował wie-
czornicę patriotyczną z okazji Święta Niepodległości. W programie był m. in. wykład  
dr. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego (UŁ) „Polska racja stanu w kontekście 
członkostwa Rzeczpospolitej w Unii Europejskiej”;  
• Spotkanie z Marcinem Przeciszewskim, red. nacz. KAI nt. „Wokół kondycji mediów chrze-
ścijańskich w Polsce”; 
• IX Ogólnopolskie Forum Rekolekcyjne „Dekalog – wolność czy ograniczenie”, z cyklu „Re-
kolekcje Szkolne dla Dzieci i Młodzieży”; 
• ks. Stefano Rosso SDB, liturgista z Turynu, który wygłosił prelekcję o znakach świętych  
w liturgii; 
• dr Tomasz Pawlikowski przedstawił temat „Moje widzenie historii filozofii”; 
• Odbyło się szereg debat naukowych m. in. nt. „Czy klonowanie może nas uszczęśliwić”? 
„Przeszczepiać czy nie przeszczepiać – oto jest pytanie”? 
• Koncert Eleni i zespołu „Deus Meus”; 
• Przedstawiono ok. 30 projekcji ciekawych filmów w tzw. „Kinie Niedzielnym”, organizowa-
nym przez wicedziekana alumnów; 

5. Z działalności biblioteki 

Kierownikiem biblioteki był ks. mgr Wojciech Kułak. Pomagali mu współbracia młodsi z obu 
wspólnot seminaryjnych. W bibliotece zgromadzono:  

• 45614 woluminów wpisanych do ksiąg inwentarzowych i pozostaje około 20 tys. niewpisanych; 
• Do komputera jest wprowadzone 17114 rekordów, z czego pojedynczych tytułów jest 10252; 
• 202 tytuły czasopism. 

6. Inne ważniejsze wydarzenia 

Święcenia i posługi 
Świecenia prezbiteratu z rąk abpa Władysława Ziółka przyjęło 12 diakonów 21 maja 2005 r.  
Ks. bp Ireneusz Pękalski wyświecił 9 akolitów na diakonów 25 czerwca 2005 r.  
Posługi powierzono 4 lektorom i 6 akolitom.  
 
Praktyki pastoralne alumnów 
Praktyki pastoralne (tzw. w ciągu roku) odbywały się zasadniczo w sobotnie popołudnia, wy-

jątkowo we wtorki i niedziele. Oto miejsca tych praktyk: 
• Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi, przy ul. Wodnej 36. Prowadzono tu 
scholę „Biedronki” oraz dwie grupy „Wiary i Światła”; 
• Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Ignacewie k. Łodzi; 
• Fundacja „Arka” – Hotel w Łodzi, przy ul. Kopernika 37; 
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi, przy ul. Częstochowskiej; 
• Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki; 
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; 
• MONAR przy ul. Muszyńskiej w Łodzi; 
• Oratorium w Konstantynowie Łódzkim; 
• Oratorium w Zgierzu. 
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Rekolekcje wielkopostne 
W Wielkim Poście jeden tydzień przeznaczono na prowadzenie rekolekcji, przede wszystkim 

dla dzieci i młodzieży, choć nie tylko, bo również dla dorosłych. Były one prowadzone przez kapła-
na i grupę alumnów. Odbyły się w następujących miejscach: Sieradz, Łask, Ełk, Łódź, Legionowo, 
Żyrardów, Płock, Warszawa. 

 
Internet 
Od 4 lat pod przewodnictwem ks. Wojciecha Kułaka tworzony jest w seminarium portal mło-

dzieżowy www.bosko.pl oraz internetowa strona seminaryjna; prośby o modlitwę internautów były 
przedstawiane w czasie wspólnotowej modlitwy różańcowej. 

 
Uroczystość ks. Bosko 
Z okazji uroczystości św. Jana Bosko seminarzyści, przy pomocy współpracowników sale-

zjańskich, zorganizowali Festyn, który zgromadził ok. 1000 dzieci i młodzieży. 
 
Wystawy 
Przez cały rok funkcjonują dwie wystawy: misyjna, istniejąca dzięki staraniom ks. Stanisława 

Szmidta oraz wystawa prac ks. Tadeusza Furdyny. Przyciągają one do naszego seminarium licznych 
zwiedzających i są stałą i dobrą jego wizytówką. 

Zakończenie 

Papież Urban VI w bulli wyrażającej zgodę na założenie uniwersytetu w Kolonii w 1388 r. pi-
sał w ten sposób: „Najważniejszym zadaniem uczelni będzie krzewienie wiedzy po to, aby przepę-
dzić chmury ignorancji”. Niech ta piękna myśl będzie i naszym zadaniem, bowiem mimo upływu 
czasu nie straciła na swej aktualności.  

 
ks. Andrzej Wujek SDB  i ks. Kazimierz Gryżenia SDB   

Wykładowcy WSD TS w Łodzi 

SYMPOZJUM: HARCERSKIE DROGI DO WOLNOŚCI 
„SALEZJAŃSKIE DĘBY” 

(Aleksandrów Kujawski, 26 listopada 2005 r.) 

Aktywny okres działalności salezjańskiej w harcerstwie okresu międzywojennego kończy się 
wraz ze zmianami ustrojowymi. Rok 1949 był ostatnim, w którym zorganizowano obozową akcję 
letnią dla harcerzy salezjańskich. Z przyczyn politycznych stała się niemożliwa dalsza współpraca 
na polu wychowania młodzieży tradycyjną metodą harcerską. Duże osiągnięcia współbraci w tym 
zakresie poszły z upływem lat w zapomnienie. Stan taki trwał do połowy lat osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia. Wtedy to, na fali przemian społecznych, powróciła idea współpracy salezjanów z 
harcerstwem. Protagonistami byli dwaj młodzi salezjanie: Zbigniew Formella i Tomasz Kościelny, 
mający za sobą formację harcerską w tradycyjnych środowiskach. Początki budowania nowych 
środowisk harcersko-salezjańskich opierały się przede wszystkich na ich doświadczeniu harcerskim, 
osobistej intuicji i współpracy z nielicznymi instruktorami harcerskimi „starszego pokolenia”. Od-
nowienie tego pola działania w środowisku salezjańskim nie było łatwe. Pozostało bowiem niewielu 


