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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM” 

W ROKU AKADEMICKIM 1999/2000

Rok 1999/2000 był 434 rokiem istnienia Seminarium, najstarszej uczelni na 
Warmii, założonej w 1565 roku przez Sługę Bożego Kardynała Stanisława 
Hozjusza. W okresie sprawozdawczym obowiązywały zasady formacji kapłańskiej 
oparte o Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia zatwierdzone przez Kongrega
cję ds. Wychowania Katolickiego. Formację intelektualną Alumni zdobywali, po 
raz pierwszy, w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz
tynie.

1. SKŁAD OSOBOWY SEMINARIUM

W roku sprawozdawczym obowiązki przełożonych Seminarium pełnili:

Rektor
Prefekci ds. dyscypliny

Prefekt ds. formacji pastoralnej 
Ojcowie Duchowni

Prokurator

Ks. dr Jan Guzowski
Ks. mgr Piotr Sroga
Ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński
Ks. mgr lic. Piotr Duksa
Ks. mgr lic. Kazimierz Dawcewicz
Ks. mgr lic. Janusz Wieszczyński
Ks. Ludwik Kaniuga

Rok akademicki 1999/2000 rozpoczęło 87 Alumnów, w tym:

Rok I — 21 
Rok II — 16 
Rok III — 10 
Rok IV — 13 
Rok V — 14 
Rok V I— 13

Obowiązki funkcyjnych pełnili:
— senior: Cyprian Osiński
— wicesenior: Hubert Tryk
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— gospodarz: Marcin Wrzos
— wicegospodarz: Piotr Matwiejczuk
— sacelan: Marek Jodkowski
— wicesacelan: Mariusz Rybicki
— ceremoniarz: Tomasz Komorski
— wiceceremoniarz: Mariusz Kubicki
— organista: Tomasz Pocałujko
— wiceorganista: Tomasz Jagłowski
— inlirmarz: Adam Narbut
— wiccinlirmarz: Piotr Chyliński

2. FORMACJA SEMINARYJNA

Formacja powołanych do kapłaństwa, będąc złożonym procesem rozwojowym, 
obejmowała całą osobę powołanego, uwzględniając jego osobowość i warunki, 
w których on się znajduje. Biorąc to wszystko pod uwagę proces formacji 
uwzględniał aspekt ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny.

2.1. Formacja duchowa

Istotny wpływ w rozwoju życia duchowego alumnów miały rekolekcje jesienne 
prowadzone przez ks. dra Stanisława Jóźwiaka, prefekta seminarium ełckiego; 
wielkopostne, którym przewodniczył ks. dr Arkadiusz Snigier, ojciec duchowy 
seminarium elbląskiego oraz przed święceniami diakonatu i prezbiteratu, które 
miały miejsce w Gietrzwałdzie, pod kierunkiem Ojca Duchownego ks. Kazimierza 
Dawcewicza. Formacja duchowa dokonywała się także przez tygodniowe konferen
cje ascetyczne, kierownictwo duchowe pozasakramentalne, codzienny udział w Eu
charystii i modlitwach. Kierownictwo duchowe sakramentalne każdego tygodnia 
pełnili:

— Ks. Roman Gierek
— O. Krzysztof Zimończyk
— Ks. Marian Dubicki
— Ks. Bernard Kaliński
— Ks. Romuald Zapadka
— Ks. Ireneusz Kuźmicki.

2.2. Formacja intelektualna

Kapłan — nauczyciel wiary, powinien odznaczać się wszechstronnym i głębo
kim rozumieniem wiary, którą głosi. Owo „zrozumienie wiary” dokonywało się 
podczas formacji intelektualnej seminarzystów realizowanej w Wydziale Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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2.3. Formacja pastoralna

Pastoralny wymiar formacji seminaryjnej obejmował formy duszpasterskiego 
zaangażowania naszych alumnów. Studenci teologii podczas roku akademickiego 
uczestniczyli w spotkaniach Ruchu Światlo-Życie, Wspólnoty „Wiary i Światła”, 
Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu, Liturgicznej Służby Ołtarza, 
odwiedzali olsztyński areszt śledczy przy ul. Opolskiej, chorych w Poliklinice 
i w domach. Ponadto Diakoni odbywali stacjonarne praktyki w wyznaczonych 
parafiach w okresie Wielkiego Postu.

Podczas wakacji Alumni odpowiedzialnie i z wielkim pożytkiem pełnili funkcje 
wychowawców na obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży, uczestniczyli 
w oazach, pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do Wilna oraz w „wakacjach 
z misjami”. Wszędzie wyrażali gotowość do podjęcia koniecznych prac i zadań.

W roku sprawozdawczym 28 alumnów z roku IV, V i VI systematycznie 
uczestniczyło w pracach Kola Katechetycznego, zajmując się problemem dyscyp
liny i porządku na katechezie.

Aktywnie pracował także muzyczny zespół seminaryjny „Soli Deo Gloria” 
uświetniając pięknym śpiewem uroczystości seminaryjne i wyjeżdżając z koncer
tami ewangelizacyjnymi do parafii naszej Archidiecezji, szkół i ośrodków opiekuń
czych.

3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
W ŻYCIU WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ

— 28-30 września: trzydniowe rekolekcje prowadzi ks. dr Stanisław Jóźwiak, 
prefekt ełckiego seminarium;

— 30 września: obłóczyny Alumnów roku III i kandydatura przed święceniami 
diakonatu i prezbiteratu Alumnów roku V;

— 1 października: udział w uroczystej pierwszej inauguracji roku akademickiego 
2000/2001 nowopowołanego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz
tynie;

— 2 października: pielgrzymka do Gietrzwałdu;
— 4 października: wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2000/2001;
— 7 października: 25 rocznica święceń kapłańskich: ks. bpa dra Jacka Jezier

skiego, ks. dra Stanisława Kozakiewicza i ks. Romana Chudzika;
— 15 października: sympozjum naukowe z okazji 50-lecia reaktywowania po 

wojnie Seminarium Duchownego;
— 16 października: uroczysta Msza św. absolwentów Seminarium;
— 24 października — wyjście wspólnoty seminaryjnej do kina „Kopernik” na film 

pt. „Pan Tadeusz”;
— 4 listopada: Msza św. w intencji zmarłych Księży Profesorów, Pracowników 

i Alumnów Seminarium;
— 7 listopada: wyjazd na spektakl do teatru muzycznego w Gdyni;
— 2 grudnia: wspólnota seminarium uczestniczy w uroczystej Mszy św. w intencji 

powołań w Parafii św. Józefa w Olsztynie;
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— 5 grudnia: przedstawienie mikołajowe przygotowane przez Alumnów roku V;
— 6 grudnia: Mikołaj dla dzieci z Zespołu Placówek Przedszkolnych Nr 1 w Olsz

tynie przygotowany przez Alumnów roku II;
— 17 grudnia: udział w uczelnianym Opłatku;
— 21 grudnia: Opłatek wydziałowy i seminaryjny;
— 28 grudnia: świąteczne spotkanie ministrantów archidiecezji warmińskiej;
— 6 stycznia: wspólnota seminaryjny organizuje modlitwę powołaniową w Parafii 

Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie;
— 9 stycznia: spotkanie świąteczne członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

WSDMW „Hosianum” i rodziców Alumnów;
— 29 stycznia: uroczystość św. Tomasza z Akwinu;
— 3 lutego: modlitwa o powołania z udziałem wspólnoty seminaryjnej w Parafii 

św. Wojciecha w Olsztynie;
— 18-20 lutego: rekolekcje dla 87 chłopców szkół średnich;
— 26 lutego: IX Olimpiada Wiedzy Religijnej uczniów szkół średnich współor

ganizowana przez Seminarium;
— 1-2 marca: sympozjum naukowe poświęcone osobie biskupa Franciszka Hodu- 

ra — założyciela Kościoła Polsko-Katolickiego;
— 7 marca: przedstawienie ostatkowe przygotowane przez Alumnów roku III;
— 8—10 marca: rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. dra Arkadiusza 

Śnigiera, ojca duchownego seminarium elbląskiego;
— 11 marca: posługi lektoratu Alumnów roku III i akolitatu Alumnów roku IV 

udzielone przez ks. bpa dra Jacka Jezierskiego;
— 17 marca: Pielgrzymka do Glotowa;
— 19 marca: Uroczystość Patronalna Seminarium św. Józefa przygotowana przez 

Alumnów roku IV;
— 24-26 marca: wycieczka Alumnów roku V do Krakowa;
— 21 kwietnia: udział w Drodze Krzyżowej ulicami Starego Miasta w Olsztynie;
— 3 maja: Dzień Wdzięczności (Msza św., koncert zespołu seminaryjnego, 

zwiedzanie zorganizowanych wystaw, mecze piłki nożnej, turnieje ping-ponga);
— 7 maja: wyjazd do Pieniężna na spotkanie ze wspólnotą seminarium Ojców 

Werbistów;
A

— 26 maja: Święcenia 11 diakonów (dn Paweł Biaduń, dn Mariusz Dąbrowski, dn 
Piotr Hartkiewicz, dn Marek Jodkowski, dn Tomasz Komorski, dn Cyprian 
Osiński, dn Tomasz Pocałujko, dn Daniel Romanik, dn Andrzej Rutkowski, dn 
Zbigniew Tomasik, dn Marcin Wrzos);

— 27 maja: Święcenia 12 prezbiterów (ks. Piotr Babski, ks. Jerzy Banul, 
ks. Wojsław Czupryński, ks. Karol Jasiński, ks. Artur Klepacki, ks. Paweł 
Łukaszewicz, ks. Bogdan Okraska, ks. Andrzej Wiśniewski, ks. Wojciech 
Wiszniewski, ks. Marcin Wysocki, ks. Remigiusz Zaniecki, ks. Andrzej 
Zdziarski);

— 17 czerwca: V Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych;
— 21 czerwca: Jubileusze Kapłaństwa: 50-lecie ks. bpa prof, dra hab. Juliana 

Wojtkowskiego, 25-lecie ks. kan. mgra lic. Stanisława Zinkiewicza.
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Pomostem, który łączy Wspólnotę Seminaryjną z wiernymi jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół WSDMW „Hosianum”, które wspiera nas materialnie a przede wszyst
kim modlitewnie, co stanowi niewymierną i nieocenioną wartość. Z członkami 
stowarzyszenia utrzymujemy korespondencyjny kontakt, a także zapraszamy ich do 
Seminarium na uroczystości, sympozja oraz na specjalnie dla nich organizowane 
spotkania.

Łączność z wiernymi nawiązujemy także poprzez wydawanie gazetki semina
ryjnej „Serce Warmii”. W roku sprawozdawczym ukazały się 3 numery czasopis
ma, które przygotowane zostały przez zespól redakcyjny Alumnów.

W roku sprawozdawczym w wydawnictwie seminaryjnym kierowanym przez 
Ks. Rektora dra Jana Guzowskiego ukazało się 15 publikacji książkowych, m.in.:

z serii Rozprawy Naukowe

— Ks. Jan Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 
1243-1821;

— Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście;
— Barbara Rożen, Działalność katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 

1937-1989;
— Ks. Bogdan W. Marysiak, Zarys geografii i prehistorii starożytnego Bliskiego 

Wschodu;
— Ks. Alojzy Szorc, Dzieje Warmii 1454-1660;
— Beata Bilicka, Katecheza mariologiczna Papieża Jana Pawła II;

a także z serii Dzieła Wybrane

— Stanisław Kardynał Hozjusz, Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej — po 
raz pierwszy przetłumaczone na język polski, dokonane przez bp. Juliana 
Wojtkowskiego.

Poza wymienionymi powyżej wydarzeniami Wyższe Seminarium Duchowne 
Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie prowadziło systematyczną for
mację, która Alumnów przybliżyła o rok do upragnionych święceń kapłańskich.


