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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU 
TEOLOGICZNEGO W RZESZOWIE

W roku akademickim 1994/95 w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Rzeszowie studia filozoficzno-teologiczne odbywało 132 alumnów. Ko
legium profesorów stanowiło 31 osób, w tym: 24 księży, 1 siostra zakonna, 
6 osób świeckich. 5 księży profesorów i siostra dojeżdżało z Tamowa. Są 
to: ks. prof. dr hab. J. Homerski, ks. dr M. Bednarz, ks. dr P. Gajda, ks. dr 
W. Szewczyk, ks. dr Z. Wolak, ks. dr E. Okulicz OSU. 3 księży profesorów 
dojeżdżało z archidiecezji przemyskiej: ks. prof. dr hab. S. Potocki i ks. dr 
J. Sroka z Przemyśla oraz ks. mgr J. Matuszewski z Krosna.

Oprócz wykładów, ćwiczeń i lektoratów w bieżącym roku prowadzo
ne były następujące seminaria naukowe: z filozofii - ks. dr W. Szurek, 
z historii Kościoła - ks. dr S. Nabywaniec, z historii sztuki sakralnej - ks. dr 
Z. Bielamowicz, z homiletyki - ks. mgr lic. A. Cypryś, z katechetyki - 
ks. mgr lic. Z. Mularski, z katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej 
- ks. dr A. Garbarz, a na konsultacjach kilka razy był ks. dr hab. K. Bełch 
z MWSD w Przemyślu, z liturgiki - ks. dr J. Sroka, z Nowego Testamentu - 
ks. dr M. Bednarz, z prawa kanonicznego - ks. dr P. Gajda, z psychologii - 
ks. dr W. Szewczyk, ze Starego Testamentu - ks. prof. dr hab. S. Potocki. 
W ramach umowy z PAT w Krakowie, 16 maja 1995 roku odbył się po raz 
pierwszy egzamin magisterski w rzeszowskim Seminarium, w wyniku któ
rego stopnie magistra teologii otrzymało 21 diakonów, obecnie neoprezbite- 
rów. Na KUL-u magisterium uzyskało 4 neoprezbiterów.

Profesorowie naszego Seminarium przez cały rok prowadzili wykłady 
także na innych wyższych uczelniach. Profesor historii Kościoła i Dyrektor Bi
blioteki - ks. dr S. Nabywaniec - adiunkt Katedry historii Kościoła na KUL. Na
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zajęcia z filozofii do WSD w Tarnowie dojeżdżał ks. rektor dr W. Szurek. Wy
kłady i ćwiczenia z etyki prowadzili w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszow
skiej ks. dr A. Garbarz i ks. dr A. Więckowski oraz ks. dr R. Boćkowski MSF, 
ks. dr Z. Górnicki OP z Krakowa, ks. mgr lic. B. Dutko MS. W Wyższej Szkole 
Pedagogicznej ks. dr Z. Bielamowicz prowadził zajęcia z etyki i historii sztuki. 
Zajęcia z etyki w WSP prowadził też ks. mgr lic. I. Folcik. On również miał za
jęcia w College’u Językowym i Mraketingu „Promar”. W WSP i w Filii UMCS-u 
etykę wykładał ks. dr S. Marczak. Ponadto ks. dr S. Marczak systematycznie 
prowadził spotkania i prelekcje w Polskim Towarzystwie Nauczycieli i Wycho
wawców, a ks. dr A. Więckowski w Stowarzyszeniu Lekarzy Katolickich. Kil
kakrotnie księża profesorowie byli proszeni na recenzentów prac magisterskich 
z filologii polskiej w WSP. Promotorem tych prac była p. dr L. Żbikowska, któ
ra w WSD prowadzi zajęcia z języka polskiego. Recenzentami w WSP w bieżą
cym roku byli: ks. dr Z. Bielamowicz, ks. dr A. Garbarz i ks. dr S. Nabywaniec.

Ks. profesor dr Jan Edling pełnił funkcję Dyrektora Studium Kateche
tycznego w Rzeszowie, na którym było zaangażowanych wielu księży profeso
rów WSD. Prowadzono również zajęcia na Studium Rodzinnym pod kierun
kiem ks. dr J. Koca. O. mgr Ch. Pająk OFM prowadził Studium Organistowskie.

W gmachu WSD oraz w ramach cyklu „Seminarium Miastu” w różnych 
kościołach Rzeszowa odbywały się spotkania i wykłady. Wygłaszali je zaproszeni 
Goście z innych ośrodków. W minionym roku akademickim odbyły się następujące:
16.11.1994 r. w Katedrze Rzeszowskiej, ks. dr A. Paciorek z Tamowa - 
„Wiara w życiu bł. Karoliny Kózkówny”; 20.11.1994 r. gościem Semina
rium był J. E. ks. abp K. Majdański, który wygłosił prelekcję nt. „Rodzina 
drogą Kościoła”; 13.12.1994 r. odbyło się spotkanie z psychologami 
p. M. Krasnopolską i p. N. Tomalą. Temat spotkania brzmiał: „ Terapeuta 
wobec problemu uzależnień w szkole i w poradni”; 14.12.1994 r. w kościele
0 0 . Bernardynów wykład pt. „Zasady kultu Matki Bożej według «Marialis 
cultus»” wygłosił ks. dr S. Budzik z Tamowa; 19.01.1995 r. w Katedrze 
Rzeszowskiej z okazji Święta Patrona Diecezji, J. E. ks. bp E. Białogłowski 
wygłosił wykład: „ Eucharystia w życiu i posłudze bp Józefa Sebastiana Pel
czara”; 21.01 w WSD w ramach ćwiczeń z fonetyki odbył się wieczór recy
tatorski przygotowany przez p. J. Lecznara z alumnami kursu I, na podsta
wie kazań ks. P. Skargi, pt: „Słowo-materia, z której powstaje świat”;
22.01.1995 r. w WSD odbyło się spotkanie z J. E. ks. abp I. Tokarczukiem 
połączone z promocją jego książki „W walce z totalitaryzmem” wydanej 
w Paryżu; 6-8.01.1995 r. w WSD dla chętnych alumnów zostały przeprowa
dzone warsztaty psychologiczne „ Trening interpersonalny”; 7.03. w koście
le pw. św. Krzyża ks. doc. dr hab. M. Wolicki z MWSD w Przemyślu wy
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głosił wykład „ Myśl św. Tomasza a współczesne poglądy antropologiczne ”; 
3.04 w WSD dr B. Niżankowska-Półtorak w WSP Rzeszowie mówiła 
nt. „Katecheta wobec przemocy w szkole; 5.04. w WSD p. prof. S. Brokacki 
z UJ w Krakowie wygłosił wykład „ Prawda w środkach społecznego prze
kazu”; 27.04 w kościele Podwyższenia Krzyża ks. K. Góral z Tamowa 
mówił na temat Całunu Turyńskiego „Niezwykły wizerunek Boskiego Obli
cza”; 18.05. w kościele MB Różańcowej ks. dr M. Rojek z MSWD 
w Przemyślu wygłosił wykład „Współczesne ujęcia Eucharystii”; 19.05. 
w WSD odbyło się spotkanie z ks. T. Soboniem SDS pracującym od 18 lat 
w Japonii; 22.05 w WSD p. dr B. Niżankowska-Półtorak wygłosiła prelek
cję nt. „ Wychowawcza rola katechety wobec problemu uzależnień ”.

Z okazji Roku Rodziny wykładowcy WSD brali udział w Kongresie 
Rodzin w różnych parafiach naszej diecezji. Mówili na temat rodziny do 
rodziców, nauczycieli, służby zdrowia i młodzieży. Tematyka rodzinna była 
przybliżana i pogłębiana przez cały rok. Świadectwem są sprawozdania 
z Kongresu Rodzin zamieszczane w „Źródle Diecezji Rzeszowskiej” i w „Zwia
stowaniu ” oraz materiały w „ Biuletynie Synodalnym ”, redagowanym przez 
ks. dr J. Buczka.

Poza tematyką rodzinną profesorowie i alumni brali udział w różnego 
rodzaju sympozjach i sesjach. Na kongregacjach rejonowych poświęconych 
sprawowaniu Eucharystii prelegentami byli: ks. dr hab. B. Margański z Tar
nowa, ks. dr J. Sroka i ks. mgr lic. S. Mazur.

Ks. prefekt mgr A. Cypryś wygłosił wykład do nauczycieli i dyrekto
rów GOK w Markowej nt. „Interpretacja Pisma iw. w przedstawieniach 
pasyjnych”; ks. dr J. Buczek wygłosił prelekcję w Polskim Towarzystwie 
Nauczycieli w Rzeszowie nt „Synod szansą i zadaniem we współpracy 
szkoły z rodziną i Kościołem”; ks. W. Jagustyn w Towarzystwie im. bł. Br. 
Alberta mówił nt. „Formacja duszpasterzy oraz ich współpracowników 
w parafii do pracy charytatywnej”.

W listopadzie 1994 r. na sesji edukacyjnej w WSP w Rzeszowie na te
mat AIDS ks. dr A. Garbarz wygłosił wykład „ Uwarunkowania etyczne 
AIDS”. Z inicjatywy Gminy Krasne ks. Garbarz przeprowadził także cykl 
spotkań na temat zagrożenia narkomanią i AIDS, z młodzieżą i nauczycie
lami w 6 szkołach podstawowych tej gminy. 2 alumnów naszego Seminarium 
wzięło udział w seminarium w Konstancinie poświęconym tej problematyce.

Ks. dr S. Nabywaniec przeprowadził kwerendę archiwalną w Pań
stwowym Archiwum Historycznym we Lwowie i w Bibliotece Naukowej 
im. W. Stefanka we Lwowie.
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11.03.1995 r. w kościele 0 0 . Bernardynów odbyła się promocja ko
lejnego tomu poezji O. Cherubina Pająka OFM pt. „ W locie ”.

Odnotować należy również: udział ks. rektora dr. W. Szurka w pra
cach Fundacji na rzecz Uniwersytetu; i na posiedzeniach Rady Wydziału 
PAT w Krakowie. Ks. dr A. Garbarz dwukrotnie brał udział w spotkaniach 
dyskusyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
o roli środków masowego przekazu oraz 19.06.1995 r. nt. „Polityka moralna 
- czy moralność w polityce”.

W bieżącym roku ukazał się pierwszy numer rocznika teologicznego 
naszego Instytutu „Resovia sacra”. Został przychylnie przyjęty w różnych 
środowiskach. Systematycznie ukazywało się pismo diecezji rzeszowskiej 
„Zwiastowanie”, w którym oprócz dokumentów i wiadomości diecezjal
nych, artykuły i recenzje zamieszczali profesorowie i alumni. Przez cały rok 
ukazywał się „Biuletyn synodalny”, redagowany przez Kanclerza Kurii 
ks. dr. J. Buczka. Ukazało się również 4 numery pisma Wyższego Semina
rium Duchownego „ Znak łaski ” redagowanego przez alumnów, a wydawa
nego nakładem Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchow
nego w Rzeszowie. W tym miejscu wyrazy podziękowania za różnoraką po
moc należą się wszystkim członkom Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rze
szowie, jego Zarządowi na czele z prezesem ks. mgr. T. Wyskielem. Pismo 
„ Znak łaski ’’jest adresowane szczególnie do Członków tego Stowarzyszania.

Wymienione publikacje drukowała Poligrafia Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie, której Dyrektorem jest ks. mgr lic. P. Mierzwa. 
Oficyna ta, oprócz tego, w minionym roku wydrukowała kilkanaście tysięcy 
pism papieskich: „ Kartę Praw Rodziny ” promowanej na Kongresie Rodzin, 
List Apostolski „ Tertio milłenio adveniente”, List do Rodzin, List do dzieci; 
foldery o Seminarium Duchownym i o Stacjach Opieki „Caritas” w Ropczy
cach i w Kątach i inne druki, w tym okolicznościowe gazetki parafialne, 
programy do Filharmonii Rzeszowskiej (1993-1995) i na Festiwal muzycz
ny w Katedrze Rzeszowskiej (1994-1995), różnego rodzaju zaproszenia, 
druki firmowe i urzędowe, kartki pocztowe i inne.

Poligrafia WSD może też poszczycić się wydaniem kilkunastu ksią
żek. Od rozpoczęcia działalności wydano następujące pozycje: o. T. Paw
łowski, Latająca Szopka (1993); Śpiewy międzylekcyjne (\993); Pasterz 
według Serca Bożego - Ks. Jan Bałicki (1993); Schematyzm Diecezji Rze
szowskiej (1993); Mały schematyzm Diecezji Rzeszowskiej (1993); Kalen
darz liturgiczny (1993, 1994, 1995); Pejzaż strefowy, almanach poetycki 
(1993). T. Ochenduszko, Walka o suwerenność Polski 1945-1948 (1993); 
W cieniu Norwida, almanach poetycki (1993); Kościół w Sławęcinie i jego
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zabytki (1994); ks. W. Gaj-Piotrowski, Sanktuarium Matki Boskiej w Roz
wadowie (1994); J. D. Srodoń, Latine Legimus et dicimus (1994); Z życia 
i twórczości Aleksandra Fredry (Przemyśl 1994); M. Złotek, 50 lat Liceum 
w Czudcu (1995); Wioska rodzinna - wiersze o Nienadówce - antologia 
(1995); Nowenna do Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku Rzeszowskim 
(1995); Świadek Boga żywego - Ks. Michał Jastrzębski (1995); 25 lat 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie (1995); Pół
głosem - ałmanach poetycki (1995).

Przez cały rok trwała współpraca profesorów i alumnów z redaktorem 
„Zwiastowania” i rzeszowskiego dodatku do tygodnika „Źródło”, ks. mgr. 
M. Lignowskim. Na łamach „Źródła Diecezji Rzeszowskiej” pisali: Ks. Rektor, 
Ks. Wicerektor, Ojcowie Duchowni,, ks. dr S. Nabywaniec, ks. dr J. Buczek 
i inni profesorowie oraz alumni. Ponadto alumni przeprowadzili i opublikowali 
szereg wywiadów z różnymi Gośćmi odwiedzającymi Diecezję Rzeszowską.

Wielką pomocą okazała się sala komputerowa zorganizowana staraniem 
ks. prefekta A. Cyprysia. Dzięki niej sprawniejsze i szybsze okazało się wyda
wanie seminaryjnego pisma, a także pisanie prac dyplomowych i ćwiczebnych. 
Alumni kursu III uczestniczyli w kursie informatyki prowadzonym przez Dzie
kana Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej p. prof. dr hab. J. Ba
jorka. W tym roku zostało zrealizowane również podłączenie Seminarium do 
komputerowej sieci światło wodnej. Ks. prefekt mgr lic. A. Cypryś systema
tycznie uczestniczył w posiedzeniach Rady Użytkowników RMSK (Rzeszow
skiej Miejskiej Sieci Komputerowej) na Politechnice Rzeszowskiej.

Szczególnym polem działalności była współpraca z innymi środkami 
masowego przekazu, szczególnie z katolickim Radiem „Via”, prowadzonym 
przez ks. mgr. R. Jurczaka oraz z lokalnym Radiem Rzeszów i telewizją 
regionalną. Wiele audycji przygotowywali i prowadzili moderatorzy semi
narium, profesorowie i alumni.

Z perspektywy pracy rocznej widać, że działalność Instytutu Teolo
gicznego im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie była szeroka i owoc
na. Nie wolno zapominać jednak, że obejmowała ona przede wszystkim 
systematyczną, codzienną pracę formacyjną alumnów, katechetów świec
kich i stałą formację kapłanów. Wyrażało się to w przeprowadzonych reko
lekcjach, dniach skupienia zarówno w Seminarium, jak i w Domach Reko
lekcyjnych w Przybyszówce i w Niechobrzu, konferencjach i prelekcjach 
wygłaszanych na kongregacjach rejonowych, Kongresie Rodzin, spotka
niach w różnych wspólnotach, działalności charytatywnej. Dokonania mi
nionego roku akademickiego nie tylko cieszą, ale są wielką zachętą do po
dejmowania dalszych wysiłków.


