Zapowiedź wydania publikacji pt. „70 lat w służbie powołań kapłańskich”
W 2021 roku przypadał jubileusz 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie. Był to czas trwającej od kilkunastu miesięcy pandemii koronawirusa.
Jednak pomimo tych trudności, w tym okresowego zawieszenia zajęć lekcyjnych w trybie
stacjonarnym, udało się 1 maja 2021 roku – w dniu wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika –
zorganizować jubileusz 70-lecia szkoły. Po Mszy św. w budynku seminarium przy ul.
Piotrkowskiej 17 zebrali się absolwenci szkoły różnych pokoleń, aby wspominać nauczycieli
i kolegów z ławy szkolnej oraz przypominać najważniejsze wydarzenia z 70-letniej historii
szkoły. Wielu pytało: jak – przynajmniej w części – ocalić od zapomnienia tę bogatą historię
szkoły i jak oddać hołd tym, którzy przez siedem dziesięcioleci z niemałym trudem ją
tworzyli? Rezultatem tych pytań było postanowienie wydania publikacji, która za pomocą
archiwalnych i współczesnych fotografii w możliwie najpełniejszy sposób przedstawiłaby
historię Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i osoby, które tworzyły tę
wspólnotę szkolną. W ciągu ostatniego roku przygotowano publikację, która nosi tytuł: „70
lat w służbie powołań kapłańskich”. Wydanie tej publikacji jest planowane we wrześniu
2022 roku w serii „Biblioteka Niedzieli”
Publikacja dzieli się na dwie części: pierwsza obejmuje lata 1951-1992, czyli okres od
założenia szkoły i jej działalność w czasach władzy komunistycznej aż do okresu przemian
demokratycznych w Polsce, natomiast część druga przedstawia lata 1992-2022, które stały się
czasem wielkich zmian w zakresie funkcjonowania Niższego Seminarium Duchownego. W
tej części wyróżniono trzy okresy: lata 1992-2002 stanowiły czas przełomu, w którym
przeprowadzono gruntowne remonty i rozbudowę bazy materialnej szkoły oraz dostosowano
szkołę do wymagań stawianych szkołom publicznym; drugi okres obejmuje lata 2002-2019,
w których Niższe Seminarium Duchowne funkcjonowało jako 3-letnie liceum
ogólnokształcące z internatem; wreszcie trzeci okres rozpoczął się w roku 2019, kiedy na
mocy ustawy – Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku – nastąpił w Niższym Seminarium
Duchownym powrót do czteroletniego cyklu kształcenia. Okres ten naznaczony został
pandemią koronowirusa i w historii zarówno NSD, jak i innych placówek oświatowych w
Polsce, zapisał się jako czas restrykcji sanitarnych i kształcenia na odległość, czyli tzw. nauki
zdalnej. Treść zawarta w tej publikacji kończy się w 70. roku istnienia seminarium, czyli w
roku szkolnym 2021/2022.
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