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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
 SZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
WYZ
METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM”
W ROKU AKADEMICKIM 2000/2001
Rok 2000/2001 był 436 rokiem istnienia Seminarium, najstarszej uczelni na
Warmii, załoz onej w 1565 roku przez Sługe Boz ego Kardynała Stanisława
Hozjusza. W okresie sprawozdawczym obowiazywały zasady formacji kapłańskiej
oparte o Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia zatwierdzone przez Kongregacje ds. Wychowania Katolickiego. Formacje intelektualna Alumni zdobywali
w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
I. SKŁAD OSOBOWY SEMINARIUM
W roku sprawozdawczym obowiazki przełoz onych Seminarium pełnili:
Rektor
Wicerektor
Wychowawcy:

—
—
—
—
—
Ojcowie Duchowni —
—
Prokurator
—

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

dr Jan Guzowski
dr Piotr Duksa
mgr lic. Tomasz Garwoliński
mgr Marek Gbiorczyk
mgr Tadeusz Zadoroz ny
mgr lic. Kazimierz Dawcewicz
mgr lic. Janusz Wieszczyński
mgr Ludwik Kaniuga

Rok akademicki 2000/2001 rozpoczeło 72 alumnów, w tym:
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

I
II
III
IV
V
VI

—
—
—
—
—
—

15
16
12
6
11
12

Obowiazki funkcyjnych pełnili:
— senior: Hubert Tryk
— wicesenior: Wojciech Kotowicz
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gospodarz: Piotr Matwiejczuk
wicegospodarz: Przemysław Nowak
sacelan: Mariusz Rybicki
wicesacelan: Piotr Brygoła
ceremoniarz: Mariusz Kubicki
wiceceremoniarz: Bartłomiej Matczak
orgnista: Tomasz Jagłowski
wiceorganista: Mariusz Grabas
infirmarz: Adam Narbut
wiceinfirmarz: Piotr Chyliński
II. FORMACJA SEMINARYJNA

Formacja powołanych do kapłaństwa przygotowywała przyszłych duszpasterzy
do pracy w parafii, szkole, do kontaktów z ludźmi w społeczeństwie, prowadzenia
grup i wspólnot coraz liczniejszych we współczesnym Kościele. Seminarium
starało sie dać taki zakres doświadczeń w z yciu duchowym, by młody ksiadz mógł
być przewodnikiem dla innych.
Priorytetowym zadaniem Seminarium było towarzyszenie wzrastaniu i rozwojowi daru powołania. W celu dostosowania formacji seminaryjnej do wymogów
współczesnych dokumentów Kościoła, jak i potrzeb duszpasterskich, kaz dy rocznik
seminaryjny ściśle współpracował ze swoim wychowawca. Byli nimi:
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok

I
II
III
IV
V
VI

—
—
—
—
—
—

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

mgr lic. Tomasz Garwoliński
mgr Tadeusz Zadoroz ny
mgr Marek Gbiorczyk
mgr Marek Gbiorczyk
dr Piotr Duksa
dr Jan Guzowski

Do obowiazków wychowawcy nalez ało organizowanie regularnych spotkań
wychowawczych ze swoimi podopiecznymi, organizacja i nadzór praktyk duszpasterskich w ciagu roku akademickiego, animacja z ycia wspólnotowego, kulturalnego
powierzonego rocznika, a takz e troska o zachowanie regulaminu seminaryjnego
i właściwa postawe swoich podopiecznych.
1. Formacja duchowa
Istotny wpływ w rozwoju z ycia duchowego alumnów miały rekolekcje jesienne
prowadzone przez o. Kazimierza Wójtowicza; wielkopostne, którym przewodniczył
ks. Marek Dziewiecki, a takz e przed świeceniami diakonatu i prezbiteratu, które
odbyły sie w Gietrzwałdzie pod kierunkiem Ojca Duchownego ks. Kazimierza
Dawcewicza. Formacja duchowa dokonywała sie takz e przez tygodniowe konferencje ascetyczne, kierownictwo duchowe pozasakramentalne, codzienny udział w Eu-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSDMW „HOSIANUM”
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charystii i modlitwach, a takz e przez codzienne, wieczorne adoracje Najświetszego
Sakramentu.
Kierownictwo duchowe sakramentalne kaz dego tygodnia pełnili:
— Ks. Marian Dubicki
— Ks. Bernard Kuliński
— Ks. Romuald Zapadka
— Ks. Ireneusz Kuźmicki
— Ks. Sławomir Ropiak
— oraz Ojcowie Duchowni Seminarium
2. Formacja intelektualna
Kapłan — nauczyciel wiary, powinien odznaczać sie wszechstronnym i głebokim rozumieniem wiary, która głosi. Owo „zrozumienie wiary” dokonywało sie
podczas formacji intelektualnej seminarzystów realizowanej w Wydziale Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Najlepsze wyniki studiów w semestrze zimowym osiagnał rok IV (4,63), rok VI
(4,59) i rok V (4,44). Indywidualnie z roku VI: dn Piotr Hartkiewicz, z roku V:
Hubert Tryk i Roman Wiśniewski, z roku IV: Wojciech Kotowicz, Bartłomiej
Matczak i Przemysław Nowak, z roku III: Paweł Romański, z roku II: Krystian
Bielak i z roku I: Karol Gresik.
Dane z semestru letniego dostepne sa dopiero po zaliczeniu praktyk pedagogicznych, które odbywaja sie we wrześniu (niestety ma to miejsce juz po zamknieciu
rocznika).
3. Formacja pastoralna
Pastoralny wymiar formacji seminaryjnej obejmował formy duszpasterskiego
zaangaz owania naszych alumnów. Studenci teologii podczas roku akademickiego
 ycie, Wspólnoty „Wiara i Światło”,
uczestniczyli w spotkaniach Ruchu Światło – Z
Odnowy w Duchu Świetym, Liturgicznej Słuz by Ołtarza, odwiedzali areszt śledczy
przy ul. Opolskiej, chorych w Poliklinice i w domach. Ponadto Diakoni odbywali
stacjonarne praktyki w wyznaczonych parafiach w okresie Wielkiego Postu.
Praktyczna szkoła duszpasterstwa dzieci i młodziez y było przygotowanie
i przeprowadzenie przez alumnów na terenie seminarium akcji ewangelizacyjnych,
szczególnie czuwań młodziez y, rekolekcji młodziez owych, spotkań ministrantów
i lektorów, przegladów zespołów muzycznych, teatralnych, olimpiad wiedzy
religijnej, itp.
Podczas wakacji Alumni odpowiedzialnie i z wielkim poz ytkiem pełnili funkcje
wychowawców na obozach i koloniach dla dzieci i młodziez y, uczestniczyli
w oazach, pieszych pielgrzymkach na Jasna Góre i do Wilna oraz w „wakacjach
z misjami”. Wszedzie wyraz ali gotowość do podjecia koniecznych prac i zadań.
Aktywnie pracował muzyczny zespół seminaryjny „Soli Deo Gloria” uświetniajac pieknym śpiewem uroczystości seminaryjne i wyjez dz ajac z koncertami
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ewangelizacyjnymi do parafii naszej Archidiecezji, szkół i ośrodków opiekuńczych.

 NIEJSZE WYDARZENIA W Z YCIU WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ
III. WAZ
— 26–29 wrzesień: trzydniowe rekolekcje prowadzone przez o. Kazimierza
Wójtowicza;
— 29 września: obłóczyny alumnów roku III i kandydatura przed świeceniami
diakonatu i prezbiteratu alumnów roku V;
— 30 września: Pielgrzymka do Gietrzwałdu;
— 2 października: Wyjście do kina Kopernik na film pt. „Prymas”;
— 3 października: udział w uroczystej Uczelnianej inauguracji roku akademickiego 2000/2001;
— 5 października: wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2000/2001;
— 19–29 października: Jubileuszowa pielgrzymka Seminaryjna do Rzymu (Olsztyn – Wenecja – Padwa – Asyz – Monte Cassino – Rzym) i spotkanie z Ojcem
Świetym Janem Pawłem II;
— 9 listopada: Msza św. w intencji zmarłych Ksiez y Profesorów, Pracowników
i Alumnów Seminarium;
— 6 grudzień: przedstawienie mikołajowe przygotowane przez alumnów roku V;
— 6 grudnia: Św. Mikołaj dla dzieci z Zespołu Placówek Przedszkolnych
Nr 1 w Olsztynie przygotowany przez alumnów roku II;
— 11 grudnia: współorganizacja na terenie seminarium Ogólnopolskiego Festiwalu Koled i Pastorałek;
— 15 grudnia: adwentowe czuwanie młodziez y Archidiecezji Warmińskiej przygotowane przez alumnów roku III;
— 16 grudnia: udział w miedzyseminaryjnym turnieju piłki noz nej odbywajacym
sie w Elblagu;
— 21 grudnia: wigilia wspólnoty seminaryjnej;
— 28 grudnia: świateczne spotkanie ministrantów Archidiecezji Warmińskiej
przygotowane przez alumnów roku I;
— 14 stycznia: spotkanie świateczne członków Stowarzyszenia Przyjaciół
WSDMW „Hosianum” i rodziców alumnów;
— 16–18 lutego: rekolekcje dla 95 chłopców szkół średnich przygotowane
i prowadzone przez rocznik diakoński;
— 28 lutego–2 marca: rekolekcje wielkopostne alumnów prowadzone przez
ks. dra Marka Dziewieckiego;
— 2 marca: posługi lektoratu alumnów roku III i akolitatu alumnów roku IV;
— 9 marca: Pielgrzymka wspólnoty seminaryjnej do Głotowa;
— 18 marca: Uroczystość Patronalna Seminarium św. Józefa przygotowana przez
alumnów roku IV;
— 28 marca: współorganizowanie na terenie Seminarium Olimpiady Wiedzy
Religijnej uczniów szkół średnich;
— 30 marca: wielkopostne czuwanie młodziez y Archidiecezji Warmińskiej przygotowane przez alumnów roku I;
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— 2 kwietnia: organizacja i przeprowadzenie Przegladu Małych Form Teatralnych
(alumni roku II);
— 5–7 kwietnia: wycieczka alumnów roku V wraz z ks. wicerektorem do
Krakowa;
— 6 kwietnia: udział w Drodze Krzyz owej ulicami Starego Miasta;
— 1 maja: wyjazd do Pieniez na na spotkanie ze wspólnota Seminarium Werbistowskiego;
— 3 maja: Dzień Wdzieczności (Msza św., koncert zespołu seminaryjnego,
zwiedzanie zorganizowanych wystaw, konkursy wiedzy religijnej, kiermasz
ksiaz ek religijnych, mecze piłki noz nej, turnieje ping-ponga);
— 25–27 maja: wycieczka alumnów roku I wraz z ks. Tomaszem Garwolińskim
i o. Januszem Wieszczyńskim do Gdańska;
— 1 czerwca: Świecenia 8 diakonów (dn Michał Bekisz, dn Mariusz Grabas,
Dn Mariusz Kubicki, Dn Piotr Matwieczuk, Dn Adam Narbut, Dn Mariusz
Rybicki, Dn Hubert Tryk, Dn Roman Wiśniewski);
— 2 czerwca: Świecenia 13 prezbiterów (ks. Paweł Biaduń, ks. Mariusz Dabrowski, ks. Piotr Hartkiewicz, ks. Marek Jodkowski, ks. Tomasz Kociński,
ks. Tomasz Komorski, ks. Sylwester Nykiel, ks. Cyprian Osiński, ks. Tomasz
Pocałujko, ks. Daniel Romanik, ks. Andrzej Rutkowski, ks. Zbigniew Tomasik,
ks. Marcin Wrzos);
— 4–5 czerwca: udział w konferencjach i spotkaniach modlitewnych organizowanych w ramach I Archidiecezjalnego Kongresu Powołań (dzień powołań
z eńskich — konferencja: ks. Aleksander Radecki, ojciec duchowny seminarium
wrocławskiego, dzień powołań meskich — ks. dr Zdzisław Kroplewski, rektor
seminarium koszalińskiego);
— 6 czerwca: X Rocznica poświecenia Seminarium przez Ojca św. Jana Pawła II
— poświecenie obelisku upamietniajacego to wydarzenie;
— 7 czerwca: Msza św. Prymicyjna Ksiez y Neoprezbiterów sprawowana w Seminarium;
— 16 czerwca: VI Przeglad Młodziez owych Zespołów Muzycznych przygotowany przez rok alumnów roku IV;
— 21 czerwca: Msza św. dziekczynna na zakończenie roku formacji i wyjazd na
wakacje.

Pomostem, który łaczy Wspólnote Seminaryjna z wiernymi jest Stowarzyszenie
Przyjaciół WSDMW „Hosianum”, które wspiera nas materialnie, a przede wszystkim modlitewnie, co stanowi niewymierna i nieoceniona wartość. Z członkami
stowarzyszenia utrzymujemy korespondencyjny kontakt, a takz e zapraszamy ich do
Seminarium na uroczystości, sympozja oraz specjalnie dla nich organizowane
spotkania.
Łaczność z wiernymi nawiazujemy takz e poprzez wydawanie gazetki seminaryjnej „Serce Warmii”. W roku sprawozdawczym ukazało sie 5 numerów czasopisma, przygotowanych przez zespół redakcyjny alumnów pod kierownictwem Bartłomieja Matczaka.
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W wydawnictwie seminaryjnym kierowanym przez ks. rektora dra Jana Guzowskiego ukazywały sie — jak co roku — nowe publikacje ksiaz kowe oraz XXXVII
rocznik Studiów Warmińskich.
Poza wymienionymi powyz ej wydarzeniami Wyz sze Seminarium Duchowne
Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie prowadziło systematyczna formacje, która alumnów przybliz yła o rok do upragnionych świeceń kapłańskich.

