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S∏owo wst´pne

Bóg z miłości stworzył człowieka, a człowiek, przez grzech, odszedł od swego Stwórcy. 
Bóg jednak nigdy nie przestał miłować i  szukać najważniejszego ze swych stworzeń. 
Na tej kanwie osnuta jest historia zbawienia. Wokół nas rozsiane są liczne świadectwa 

ukazujące jej niezliczone epizody. 
Z  całą pewnością należy do nich pocysterskie opactwo w  Lądzie nad Wartą, które swymi 
początkami sięga XII wieku. Przez stulecia działający tu cystersi, a po nich przez krótki czas 
kapucyni i kapłani diecezjalni, w duchu swego charyzmatu, służyli sprawie Boga, który wciąż 
szuka człowieka, aby go zbawić. W roku 1921,  z woli biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława 
Zdzitowieckiego, dawne opactwo powierzono Towarzystwu Św. Franciszka Salezego. W roku 
bieżącym mija 90 lat od tamtych wydarzeń. W tym okresie salezjanie poprzez swą obecność, 
pracę i wierność charyzmatowi św. Jana Bosko dopisywali kolejne epizody historii zbawienia, 
dokonującej się w  lądzkich murach. Pod ich opieką prastary kościół i  klasztor był najpierw 
Małym Seminarium i  sierocińcem, potem Wyższym Seminarium Duchownym. W  murach 
klasztornych ma siedzibę lądzka parafia; otaczano tu opieką duszpasterską i  wychowawczą 
dzieci i  młodzież; prowadzono duszpasterstwo nauczycieli i  służby zdrowia; przed rzeszą 
czytelników otwierano zasoby lądzkiej biblioteki; w sali teatralnej, a później w podziemiach 
kościoła, wystawiano widowiska teatralne w tym misterium Męki Pańskiej i Jasełka. Wspólnota 
salezjańska z Lądu była zawsze otwarta na pomoc duszpasterską w regionie. Salezjanie dbali 
też o  lądzki zabytek, prowadząc remonty i  troszcząc się o  jego restaurację.  Wszystkie te 
działania zmierzały w dwóch kierunkach: zachowania ciągłości prastarego dziedzictwa lądzkiego 
opactwa i  nieustannego odpowiadania na wciąż rodzące się nowe wyzwania. W  praktyce 
uczyniły z salezjańskiego Lądu promieniujący na okolicę ośrodek duchowości, centrum formacji 
intelektualnej, miejsce wychowania dzieci i młodzieży oraz skarbiec dóbr kultury materialnej. 
Wychowankowie lądzcy, a wśród nich misjonarze salezjańscy, rozsławili to szczególne miejsce 
prawie na cały świat.
Cieszę się bardzo, że ten znakomity dorobek został uwieczniony na kartach Księgi Pamiątkowej, 
przygotowanej z  okazji 90-lecia obecności salezjanów w  Lądzie. Gratuluję pomysłu Komisji 
Jubileuszowej i  dziękuję Redakcji Księgi i  Autorom tekstów, zdjęć, opracowania graficznego  
za serce, z jakim podeszli do wykonania zaproponowanego im zadania. 
Aktualnym gospodarzom prastarego klasztoru i  kościoła życzę wierności ich poprzedników 
w pisaniu kolejnych epizodów historii zbawienia. 
Drogim Czytelnikom, którzy poprzez te stronice trafią do salezjańskiego Lądu, życzę z całego 
serca, aby odnaleźli na nich ślady Boga, który nigdy nie przestał szukać człowieka. 

Ks. Marek T. Chmielewski SDB
Inspektor 
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Kalendarium

 1921    16 marca  ks. inspektor Piotr Tirone przybywa do Lądu w towarzystwie ks. Franciszka 
Szczygłowskiego, ks. Jana Rabaty dziekana z Zagórowa oraz dra Zygmunta Gutka  
starosty słupeckiego; zapada decyzja o przejęciu przez Towarzystwo Salezjańskie  
kościoła i klasztoru w Lądzie

  18 kwietnia  do Lądu przybyli pierwsi salezjanie 
   sierpień  dyrektorem zostaje ks. Piotr Wiertelak; początek wieloletnich prac remontowych 

i dźwigania klasztoru z ruin
  wrzesień  rozpoczyna działalność Małe Seminarium Duchowne, sierociniec i szkoła krawiecka
 1923-1924    remont dachów kościoła i klasztoru
 1923   29 czerwca  odsłonięcie tablicy o. Maksa Tarejwy; otwarcie mostu w Lądzie
 1924  remont elewacji zachodniego skrzydła klasztoru
  sierpień  dyrektorem ks. Walenty Żydek
  24 września  salezjanie z Lądu obejmują duszpasterstwo parafii w Kowalewie 

 1924-1928    generalny remont klasztoru i jego adaptacja do szkolnych zadań; renowacja elewacji klasztoru
 1925   13 października  ks. generał Filippo Rinaldi z wizytą w Lądzie
  listopad  zakończenie remontu organów
 1927   sierpień  dyrektorem ponownie ks. Piotr Wiertelak; koniec działalności szkoły krawieckiej
 początek wznoszenia zabudowań gospodarstwa przy kanale Warty
 1928   lipiec  dokończenie remontu elewacji klasztoru
 1929   23 września  początek odbudowy północnego skrzydła klasztoru

1930
 1930     9 czerwca  sprowadzenie relikwii bł. ks. Jana Bosko; konsekracja 2 nowych dzwonów  

– Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i bł. Jana Bosko
  czerwiec  początek prac stabilizujących fundamenty kościoła
  sierpień  dyrektorem ks. Paweł Liszka
   październik  w odbudowanym skrzydle północnym urządzono sypialnię dla wychowanków  

i salę teatralną
   20 grudnia  ks. generał Filippo Rinaldi kanoniczne erygował dom zakonny w Lądzie  

pw. św. Bernarda z Clairvaux 
 1933    16 grudnia  podział salezjańskiej prowincji w Polsce, Ląd znalazł się na terenie  

północnej prowincji (inspektorii) św. Stanisława Kostki
 1934    2 maja  z mogiły powstańców styczniowych w przykościelnym parku pobrano ziemię,  

którą przesłano na wznoszony kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie
   wrzesień – listopad  przesunięcie mensy głównego ołtarza i tabernakulum, 

renowacja nastawy ołtarza i stalli 
 8 grudnia  kard. August Hlond poświęcił obraz M. B. Wspomożenia Wiernych w ołtarzu głównym

 1935   8 grudnia  kard. August Hlond poświęcił obraz św. Jana Bosko w bocznym ołtarzu kościoła
 1936    sierpień  dyrektorem ks. Franciszek Miśka; obchody 15-lecia pobytu salezjanów w Lądzie;
  pierwsza monografia Lądu autorstwa ks. Mikołaja Kamińskiego sdb: Dawne opactwo zakonu 

cysterskiego w Lądzie nad Wartą. Zarys dziejów i zabytki sztuki
 1937   lipiec  odsłonięcie na krużgankach tablicy upamiętniającej przybycie salezjanów do Lądu
 1939    wrzesień  wojsko niemieckie zajmuje klasztor zamieniając go na koszary;  

kościół zamknięty przez okupanta

ks. Piotr  
Wiertelak

ks. Walenty  
Żydek

 ks. Paweł  
Liszka

ks. Franciszek  
Miśka

1920

ks. Stanisław  
Chomiuk
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1940
 1940     styczeń  niemieccy okupanci zamieniają klasztor i kościół na obóz przejściowy dla polskiego 

duchowieństwa, aresztowani salezjanie z Lądu osadzeni w obozie;
  od 16 stycznia 1940 do 3 kwietnia 1941  więźniem obozu był bł. bp Michał Kozal
 1941   październik  po likwidacji obozu klasztor oddany do dyspozycji organizacji Hitlerjugend
 1944   maj  pierwsza w historii konserwacja fresków w oratorium św. Jakuba Apostoła
 1945    luty  Niemcy uciekają z Lądu, do klasztoru powracają salezjanie 
   wrzesień  wznawia działalność Małe Seminarium Duchowne;  

ks. Stanisław Chomiuk dyrektorem domu i proboszczem parafii
 1946   sierpień  dyrektorem domu i proboszczem parafii ks. Jan Domino
 1949    sierpień  dyrektorem domu i proboszczem parafii ks. Stanisław Wilkosz

1950
 1950    18 czerwca  uroczystości z okazji beatyfikacji Dominika Savio
 1952     3 lipca  decyzją Wydz iału Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu zostało zamknięte
 Małe Seminarium Duchowne w Lądzie
   4 lipca  dekretem ks. insp. Stanisława Rokity powstało w Lądzie Wyższe Seminarium Duchowne 

Towarzystwa Salezjańskiego ze studentatem filozoficznym
 1952    sierpień  dyrektorem ks. Henryk Czepułkowski
 1952-1954     remont dachu klasztoru, wymiana dachówki
 1954     czerwiec  w WSD w Lądzie utworzono studentat teologiczny dla alumnów  

z prowincji św. Stanisława Kostki
 1954   sierpień  dyrektorem ks. Józef Strus
 1954-1961      szeroko zakrojone prace wokół klasztoru: utwardzenie dróg i otoczenia,  

regulacja kanału Warty, umocnienie brzegów ogrodu na wyspie,  
wzniesienie kaplicy Matki Bożej Niepokalanej przy południowej wieży

 1955    sierpień  odsłonięcie tablicy upamiętniającej salezjanów zamordowanych w niemieckich obozach 
zagłady podczas II wojny światowej

 1958   18 maja pierwsze święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym 
   13 listopada  poświęcenie pomnika św. Jana Bosko
 1958-1959  adaptacja krypty kościoła na salę widowiskową dla parafii
 1959   sierpień  dyrektorem ks. Antoni Kołodziejczak

1960
 1960   władze powiatowe wydają zakaz wystawiania misterium Męki Pańskiej 
 1962    10 maja  zjazd prowincjałów i przedstawicieli zakonów męskich w Polsce
 1965    sierpień  dyrektorem ks. Kazimierz Cichecki
 1967   remont dachu i wież kościoła
   23 maja  w ramach obchodów Sacrum Poloniae Millenium w Lądzie odbyła się centralna 

uroczystość uczczenia martyrologii duchowieństwa polskiego podczas II wojny światowej,  
której przewodniczył prymas Polski kard. Stefan Wyszyński;  
poświęcenie nowego obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w ołtarzu głównym

  15-16 listopada  ks. generał Luigi Riccieri z wizytą w Lądzie
 1968    styczeń – luty  regotycyzacja kapitularza i krużganków, usunięcie stiukowych okładzin  

z żeber sklepienia i kamiennych detali
  sierpień  dyrektorem ks. Feliks Żołnowski
 1969    październik – marzec 1970  gruntowny remont wnętrz klasztoru,  

założenie centralnego ogrzewania

ks. Kazimierz  
Cichecki

ks. Feliks  
Żołnowski

ks. Jan  
Domino

ks. Józef  
Strus

ks. Henryk  
Czepułkowski

ks. Stanisław  
Wilkosz

ks. Antoni 
Kołodziejczak
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1970
 1970    sierpień  dyrektorem ks. Stanisław Styrna 
 1972    marzec  przebudowa sali teatralnej na studia kleryckie; remont refektarza i sąsiedniej świetlicy; 

początek szeroko zakrojonych prac remontowych na terenie klasztoru i kościoła
  wrzesień  przeniesienie studentatu filozoficznego z Czerwińska do Lądu
  21 października  uroczyste obchody 50-lecia pobytu salezjanów w Lądzie
 1973   czerwiec  początek remontu elewacji klasztoru i kościoła, prace zakończono w 1979 r.
 1974   początek współpracy WSD w Lądzie z Wydziałem Teologicznym  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 1975   wrzesień  zakończenie remontu zakrystii połączonego z wymianą mebli
 1976    ukazał się śpiewnik Radośni przed Panem, opracowany w WSD w Lądzie,  

a w nim utwór Pójdź za mną – znany powszechnie jako Barka;
 remont dachu kościoła, wymiana dachówki na blachę miedzianą
  sierpień  dyrektorem ks. Jan Chmiel
 1977    sierpień – wrzesień 1978  adaptacja strychów klasztoru na pokoje kleryckie
 1978   3-4 kwietnia  uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia WSD w Lądzie
 1979  w Wielkim Poście, po wieloletniej przerwie, rozpoczęto wystawianie misterium Męki Pańskiej
  maj – lipiec 1983  konserwacja ołtarza św. Urszuli
  sierpień  dyrektorem ks. Władysław Kołyszko
   grudzień  podział polskich prowincji salezjańskich, Ląd znalazł się na terenie  

nowo utworzonej prowincji pw. św. Wojciecha

1980
 1980    studentat filozoficzny dla obu prowincji północnych przeniesiono do Kutna-Woźniakowa;  

w Lądzie pozostał studentat teologiczny dla obu prowincji
  19 kwietnia  ks. generał Egidio Vigano z wizytą w Lądzie
 1981     4 lutego  WSD w Lądzie nagrodzone przez Ministra Kultury i Sztuki w konkursie  

na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego
 1983   wiosna  rozpoczęcie budowy nowego gmachu seminarium
 1984-1987     realizacja posoborowego ołtarza w kościele wraz z dodatkowym wyposażeniem 
 1985   dyrektorem ks. Stanisław Skopiak
 1986   dyrektorem ks. Stanisław Jankowski
 1988     4 lutego  uroczyste obchody 100-lecia śmierci św. Jana Bosko  

z udziałem prymasa Polski kard. Józefa Glempa i biskupów włocławskich
  27 maja  kolejna wizyta ks. generała Egidio Vigano
  listopad  początek prac konserwatorskich w oratorium św. Jakuba Apostoła

1990
 1992   nowy gmach seminarium oddany do użytku;
 przy WSD w Lądzie powstał Ośrodek Duchowości Salezjańskiej
 1994   czerwiec  nagroda Ministra Kultury i Sztuki za najlepiej utrzymane otoczenie zabytku
  lipiec – listopad  renowacja elewacji zachodniego skrzydła klasztoru
 1995   rozpoczyna funkcjonować nowe gospodarstwo klasztorne;
 dyrektorem ks. Zbigniew Łepko
 1995/1996     realizacja sali gimnastycznej w nowym gmachu seminarium
 1996  utworzenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki
   wrzesień  prowincja warszawska utworzyła w Łodzi własne seminarium;  

w Lądzie studiują filozofię i teologię alumni z prowincji pilskiej

ks. Zbigniew  
Łepko

ks. Stanisław  
Styrna

ks. Stanisław  
Skopiak

ks. Władysław  
Kołyszko

ks. Jan  
Chmiel

ks. Stanisław  
Jankowski
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 1997    wrzesień – listopad 1998  renowacja elewacji fasady kościoła  
i północnej ściany klasztoru oraz wirydarza

   październik  początek współpracy WSD w Lądzie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1998   grudzień  zakończenie prac konserwatorskich w oratorium św. Jakuba Apostoła
 1999    lipiec  remont hełmów wież kościoła, prace zakończono w grudniu 2000 r.
  sierpień  renowacja fresków Sali Opackiej, prace zakończono w sierpniu 2001 r.

2000
 2000   listopad  koniec remontu organów, prace rozpoczęto w 1987 r.
 2001   sierpień  dyrektorem ks. Marek Chmielewski
 2002     28 września  uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia WSD w Lądzie  

z udziałem ks. generała Pascuala Chàvez Villanueva 
 2003-2007    rozebrano zabudowania dawnego gospodarstwa oraz magazynów i garaży przy kanale Warty
 2004    28 lutego  1. sesja procesu rogatoryjnego w sprawie beatyfikacji ks. Franciszka Miśki  

pod przewodnictwem ordynariusza włocławskiego bpa Wiesława Meringa
   25 marca  po nowym podziale diecezji w Polsce Ląd, wraz z dekanatem zagórowskim,  

znalazł się w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej
  16 maja  dyrektorem ks. Zenon Klawikowski
 2005    23 kwietnia  w Pile uroczyste obchody 25-lecia Inspektorii pw. Św. Wojciecha  

z udziałem alumnów WSD w Lądzie
 2007   1 lipca – 22 lutego 2008  remont i renowacja latarni i poszycia dużej kopuły
  1 października  nawiedzenie relikwii św. Dominika Savio
 2008    2 czerwca – 19 września  remont i nowe wyposażenie seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza, 

której poświęcenie odbyło się  5 października 
   27 września  uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSD w Lądzie;  

od tego roku mieści się tu studentat filozoficzny dla czterech polskich prowincji
 2009    17 czerwca  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wpisał  

zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą na listę Pomników Historii

2010
 2010     10 kwietnia  1. edycja medalu „Salesiani Merentibus”, uhonorowano nim osoby zasłużone dla Lądu  

 czerwiec – sierpień  konserwacja fresków Adama Swacha w małej kopule,  
2. etap prac zakończono w lipcu 2011 r.

  sierpień  dyrektorem ks. Ryszard Sadowski
   grudzień  początek prac badawczych i konserwacji zespołu zabytkowych tkanin  

dekorujących relikwie w ołtarzu św. Urszuli 
 2011    26 kwietnia  inauguracja obchodów 90. rocznicy przybycia salezjanów do Lądu;  

odsłonięcie na krużgankach tablicy pamiątkowej ks. prałata Franciszka Szczygłowskiego
   maj  początek realizacji pomnika przy nowym grobowcu salezjanów spoczywających  

na lądzkim cmentarzu (projekt zatwierdzono w listopadzie 2010)
   21 czerwca  podpisanie umowy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego odnośnie 

studiów pedagogicznych alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą

ks. Marek  
Chmielewski

ks. Ryszard  
Sadowski

ks. Zenon  
Klawikowski
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Geneza kontaktów św. Jana Bosko z Polakami 
sięga najprawdopodobniej czasów tuż po po-
wstaniu styczniowym (1863-1864). Wówczas 

młodzi polscy emigranci, zwłaszcza z  południo-
wych ziem polskich pod zaborem austriackim, znaj-
dywali schronienie w domach salezjańskich w Pie-
moncie. 
Napływ Polaków do nowego, prężnie rozwijającego 
się Zgromadzenia, przyczynił się do intensywnego 
rozwoju salezjańskich dzieł wychowawczo-dusz-
pasterskich na ziemiach polskich. Polscy salezjanie 
z entuzjazmem i pasją podjęli pracę wśród rodaków, 
zwłaszcza po 1918 r., kiedy to rozpoczęło się odra-
dzanie państwowości polskiej. Na dynamikę rozwoju 
wskazują dane statystyczne. W 1914 r. liczba salezja-
nów polskich wynosiła 159, w 1933 r. już około 500 
pracujących w 32 placówkach, a w 1939 r. salezjanów 
polskich było 645-u w 46 ośrodkach. 

W 1921 r. istniało na ziemiach polskich 11 placówek 
salezjańskich, w  1933 r. wydzielono nową inspekto-
rię – św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie 
(erygowaną 16 grudnia 1933). Ten entuzjastyczny 
i  szybki rozwój wymagał odpowiedniej formacji no-
wych kandydatów do zgromadzenia. Przełożeni sale-
zjańscy, po zakończeniu pierwszej wojny światowej, 
poszukiwali nowego miejsca na małe seminarium 
duchowne, które dałoby możliwość przygotowania 
kandydatów do Zgromadzenia. W  tym czasie bi-
skup kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki, zwró-
cił się do ks. inspektora Piotra Tirone z  propozycją 
objęcia pocysterskiego zespołu kościelno-klasztor-
nego w Lądzie nad Wartą. Biskup Zdzitowiecki znał  
ks. Bosko. Jako młody kapłan, odbywając studia 
w  Rzymie, miał okazję się z nim spotkać i  rozma-
wiać z  wychowawcą toruńskich sierot, który okazy-
wał wiele życzliwości wobec narodu polskiego. Ksiądz  
Bosko, zapytany przez młodego kapłana Zdzitowiec-
kiego o  przyszłość Polaków, miał wyznać, iż ufając 
Bogu i Królowej Polski naród odzyska wolność. 

Przybycie salezjanów do Lądu
Pomysłodawcą i pośrednikiem między biskupem die-
cezjalnym a salezjanami był ks. Franciszek Szczygłow-
ski, dziekan i  proboszcz w  Słupcy, który wcześniej 
przyczynił się do objęcia przez Zgromadzenie Sale-
zjańskie placówki wychowawczej w  Aleksandrowie 
Kujawskim. 16 marca 1921 r. ks. Piotr Tirone w  to-
warzystwie ks. Franciszka Szczygłowskiego, ks. Jana  
Rabaty, dziekana z Zagórowa oraz starosty słupeckie-
go dra Zygmunta Gutka, przybył do Lądu, aby dokonać 
wizji lokalnej i ocenić stan zabudowań pocysterskiego 
opactwa. Przełożony polskich salezjanów podjął de-
cyzję przejęcia placówki w  Lądzie dając pozytywną 
odpowiedź ordynariuszowi miejsca. Tym sposobem 
duchowi synowie księdza Bosko stali się gospoda-
rzami zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego 
w Lądzie.
Ks. inspektor Tirone wysłał 18 kwietnia 1921 r. do Lądu 
trzech współbraci: ks. Wojciecha Śmiłowskiego – jako 
proboszcza, ks. Jana Romanowicza oraz koadiutora 

Jedno z najstarszych zachowanych 
zdjęć lądzkiej wspólnoty,  

wykonane w 1923 r.  
prezentuje salezjanów  
wraz z wychowankami  

IV klasy Małego Seminarium.  
Siedzą 0d lewej:  

kl. Rajmund Otachalik,  
ks. Józef Bara – kierownik,  

ks. Józef Pach – prefekt,  
ks. Piotr Wiertelak – dyrektor,  
ks. Jakub Łęgosz – katecheta,  

kl. Jan Migas, kl. Szczodrowski.

Poczàtki i rozwój dzie∏a salezjaƒskiego 
w Làdzie nad Wartà  
– wspólnota pw. Êw. Bernarda  

Ks. Zenon Klawikowski SDB
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Józefa Trącika. Pierwsi salezjanie w drodze do Lądu 
dojechali koleją do Strzałkowa, bo tam kończyła się 
trakcja kolejowa, a pozostały 15-kilometrowy odcinek 
przebyli pieszo. 
W  Lądzie zastali bardzo zniszczony kościół i  klasz-
tor, które wymagały gruntownych remontów i  du-
żych nakładów finansowych. Po pierwszych próbach 
zagospodarowania obiektów zabytkowego opactwa  
ks. Śmiłowski, nie czując się na siłach prowadzić 
zlecone mu zadanie i  prace remontowe, poprosił 
o  zwolnienie go z  tego obowiązku. Na jego miej-
sce, w  sierpniu 1921 r., przełożeni oddelegowali  
ks. Piotra Wiertelaka, który energicznie przystąpił 
do organizacji Małego Seminarium Duchownego 
dla „Synów Maryi” (spóźnionych powołań), interna-
tu, gimnazjum i szkoły dla sierot-repatriantów oraz 
pracy duszpasterskiej w  parafii. Nowi gospodarze 
pocysterskiego opactwa w  Lądzie od razu rozpo-
częli gruntowne remonty zabytkowych obiektów do-
stosowując je do nowych zadań. Od września 1921 r.  
ruszyło już gimnazjum oraz kurs krawiecki dla 20 
sierot przybyłych z  Rosji. Salezjański personel wy-
chowawczy stanowili wówczas: ks. Piotr Wiertelak, 
ks. Józef Pach, ks. Jan Romanowicz, ks. Józef Bara,  
ks. Franciszek Haladyn, koadiutorzy Antoni Bizjak 
i  Franciszek Dereziński oraz jeden kleryk. W  roku 
szkolnym 1921-1922 r. rozpoczęło naukę 34 aspiran-
tów, na rok 1922-1923 przyjęto do gimnazjum już 100 
chłopców; w roku 1927-1928 w Lądzie uczyło się 182 
młodzieńców, a w 1938-1939 wychowanków było 217.
Salezjanie stanowią cząstkę wspólnoty Kościoła 
i  stąd funkcjonują w  ramach struktur kościelnych 
określonych w prawie kanonicznym, do których na-
leży między innymi kanoniczne erygowanie domu 
zakonnego oraz ustanowienie zwierzchnictwa prze-
łożonego nad wspólnotą. Pomimo rozpoczęcia przez 
nich działalności w Lądzie już w 1921 r., kanoniczna 
erekcja domu zakonnego w Lądzie pw. św. Bernarda 
z Clairvaux, opata i doktora Kościoła, miała miejsce 
20 grudnia 1930 r. na podstawie dekretu wystawione-
go przez ks. Filippo Rinaldiego, przełożonego general-
nego Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Dom ten 
przynależał do Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki. 
Wcześniej salezjanie pracujący w  Lądzie podlegali 
bezpośrednio władzy przełożonego inspektorialnego 
tejże inspektorii.

Wspólnota i jej dyrektorzy 
Według zamysłu ks. Bosko we wspólnocie sale-
zjańskiej wyjątkowe miejsce i  zadania przysługują 
przełożonemu, według nazewnictwa salezjańskiego 
dyrektorowi. Dyrektor jest dla współbraci „przedsta-
wicielem Chrystusa”, „ośrodkiem jedności”, punktem 
odniesienia w poszukiwaniu woli Bożej, animatorem 
i koordynatorem działalności apostolskiej wspólnoty. 
Pierwszym salezjaninem pełniącym w  Lądzie funk-

Ks. biskup Stanisław Zdzitowiecki 
(1854-1927), ordynariusz diecezji 
kujawsko-kaliskiej,  
gorliwy czciciel św. Jana Bosko 
i sympatyk Towarzystwa 
Salezjańskiego.  
Mocą jego decyzji salezjanie objęli 
Kolegium Kujawskie  
w Aleksandrowie Kujawskim  
oraz pocysterskie opactwo w Lądzie.

Ks. Piotr Tirone (1875-1962),  
pierwszy inspektor utworzonej 
w 1919 r. polsko-słoweńskiej  
prowincji św. Stanisława Kostki. 
16 marca 1921 r. podjął decyzję 
o przybyciu salezjanów do Lądu.

Ks. prałat Franciszek Szczygłowski 
(1876-1941), kapłan diecezji  
kujawsko-kaliskiej, gorliwy 
duszpasterz i działacz społeczny, 
dziekan dekanatu słupeckiego, 
przyjaciel salezjanów, którzy dzięki 
jego staraniom rozpoczęli działalność 
w Aleksandrowie Kujawskim 
i w Lądzie.
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cję przełożonego był ks. Piotr Wiertelak w  okresie  
od 1921 do 1924 r. Po nim obowiązki przełożonego 
przejął ks. Walenty Żydek i  sprawował pieczę nad 
dziełem od 1924 do 1927 r. Następnie powtórnie po-
wierzono tę funkcję ks. Piotrowi Wiertelakowi, którą 
pełnił od 1927 do 1930 r. Po kanonicznym erygowaniu 
domu w Lądzie przełożonymi – dyrektorami – zostali 
mianowani: ks. Paweł Liszka (1930-1936), Sługa Boży 
ks. Franciszek Miśka (1936-1939). Po II wojnie dyrek-
torami lądzkiej wspólnoty byli: ks. Stanisław Chomiuk 
(1945-1946), ks. Jan Domino (1946-1949), ks. Stani-
sław Wilkosz (1949-1952) – ostatni dyrektor Małego 
Seminarium. Po ustanowieniu Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Lądzie pierwszym dyrektorem zo-
stał ks. Henryk Czepułkowski (1952-1954). Jego na-
stępcami byli: ks. Józef Strus (1954-1959), ks. Antoni  

Kołodziejczak (1959-1965), ks. Kazimierz Cichecki 
(1965-1968), ks. Feliks Żołnowski (1968-1970), ks. Sta-
nisław Styrna (1970-1976), ks. Jan Chmiel (1976-1979),  
ks. Władysław Kołyszko (1979-1985), ks. Stanisław Sko-
piak (1985-1986), ks. Stanisław Jankowski (1986-1995), 
ks. Zbigniew Łepko (1995-2001), ks. Marek Chmielew-
ski (2001-2004), ks. Zenon Klawikowski (2004-2010), 
ks. Ryszard Sadowski (od 2010). 
Co stanowi fundamentalne założenie pracy salezja-
nów w  Lądzie i  istotę ich powołania? Najwyższą 
regułą salezjańskiego życia zakonnego jest naślado-
wanie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, Człowie-
ka Doskonałego, który posłuszny Bogu Ojcu, ubogi 
i promieniujący czystą miłością, umiłowawszy to, co 
maluczkie i ubogie przyszedł na świat budować Kró-
lestwo Boże i zjednoczyć rozproszone dzieci Boże (por.  
J 11, 52). Salezjanie pragną być kontynuatorami 
uczniów Chrystusa, którzy powołani przez swego Mi-
strza poszli za Nim, aby uczestniczyć w Jego Duchu 
i Jego misji. Stąd do istotnych cech salezjańskiego po-
wołania należy zaliczyć: życie we wspólnotach brater-
skich, podejmujących razem działalność wychowaw-
czo-apostolską i prowadzących życie oddane całkowi-
cie Bogu poprzez konsekrację zakonną i praktykę rad 
ewangelicznych w  duchu swojego założyciela – św. 
Jana Bosko, zgodnie z  jego metodą wychowawczo–
duszpasterską (tzw. systemem prewencyjnym).
Programem duchowych synów św. Jana Bosko w Lą-
dzie jest dążenie do tego, aby ich życie we wspólno-
cie braterskiej i w duchu rodzinny, jak tego bardzo 
chciał ks. Bosko, było wyrazem komunii z  Chry-
stusem poszczególnych członków danej wspólnoty. 
Salezjańskie życie domu lądzkiego pociąga za sobą 
udział wspólnotowy w  codziennych modlitwach 
i  odmawianiu Liturgii Godzin, uczestnictwo w  pół-
godzinnym rozmyślaniu, sprawowaniu Eucharystii, 
nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu, udział 

Pamiątkowa fotografia lądzkiej 
wspólnoty podczas wizyty  

ks. Piotra Tirone, wówczas katechety 
generalnego Towarzystwa 

Salezjańskiego, 28 stycznia 1934 r.  
Siedzą od lewej: ks. Józef Padurek,  

ks. Paweł Liszka, ks. Piotr Tirone,  
ks. Jan Domino, ks. Jan Woś,  

koad. Antoni Bizjak;  
stoją od lewej:  

kl. Józef Duchatkiewicz,  
kl. Franciszek Fic, kl. Julian Mojsiewicz,  

koad. Paweł Prokopowicz,  
kl. Kazimierz Dębski, kl. Adam Cyronek,  

koad. Feliks Cedro, kl. Wincenty Zaleski.
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w  nabożeństwie wieczornym. Kolejnym wyrazem  
życia w  jedności i  braterstwie jest współuczest-
nictwo w  posłannictwie powierzonym wspólnocie 
lądzkiej. Dalszym elementem są wspólne posiłki oraz 
momenty odpoczynku, rekreacji i różnych form roz-
woju głębokich relacji międzyludzkich. Następnym 
czynnikiem wspólnototwórczym jest okazywanie 
sobie wzajemnie pomocy w  rozwoju duchowym 
i  dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości. Szcze-
gólnymi momentami budowania jedności duchowej 
poprzez nawracanie się i pojednanie we wspólnocie 
są comiesięczne dni skupienia i  doroczne rekolek-
cje, które ks. Bosko traktował jako fundament życia 
duchowego i syntezę wszystkich praktyk pobożnych.
Wspólnoty salezjańskie stanowią kapłani i koadiu-
torzy (bracia zakonni). W  90-letniej historii sale-
zjańskiego Lądu napotykamy wielu wspaniałych 
kapłanów, duszpasterzy, wykładowców, kazno-
dziejów, katechetów oraz koadiutorów pełniących 
rozmaite funkcje i zadania. Prezbiterzy realizowali 
swoją misję poprzez głoszenie Słowa Bożego, na-
uczanie, sprawowanie sakramentów świętych. Nie 
sposób nie wspomnieć w  tym momencie przynaj-

mniej niektórych: Sługę Bożego ks. Franciszka Miś-
kę (1898-1942) – dyrektora domu lądzkiego, mę-
czennika II wojny światowej, ks. Idziego Ogierma-
na Mańskiego (1900-1966) – wykładowcę muzyki 
kościelnej, wybitnego muzyka i  kompozytora, ks. 
Stanisława Kosińskiego (1923-1991) – wybitnego 
kaznodzieję, wykładowcę historii Kościoła i twórcę 
monumentalnego zbioru Acta Hlondiana, ks. An-
drzeja Świdę (1905-1995) – wychowawcę, nauczy-
ciela, magistra nowicjatu, inspektora, archiwistę 
i badacza historii salezjanów w Polsce, ks. Henryka 
Jacenciuka (1923-2008) – wykładowcę prawa kano-
nicznego, administratora, wieloletniego ekonoma 
inspektorialnego i  inspektora, ks. Kazimierza Ci-
checkiego (1918-2000) – przedsiębiorczego dyrek-
tora w Lądzie, a późniejszego misjonarza w Afry-
ce i  organizatora Delegatury Misyjnej w  Zambii,  
ks. Leona Walaszka (1915-1996) – wychowawcę, ce-
nionego kierownika duchowego i duszpasterza, czy 
też ks. Stanisława Styrnę (1933-) – dalekowzroczne-
go i przedsiębiorczego rektora seminarium, inspek-
tora, wykładowcę katolickiej nauki społecznej. 
Salezjanie koadiutorzy wnosili swój nieoceniony 
wkład w  budowę dzieła poprzez często ciężką pra-
cę w  gospodarstwie, w  ogrodzie, w  sadzie, przy 
hodowli bydła, trzody chlewnej czy też drobiu. Ich 
praca wielokrotnie pozwalała przetrwać chwile kryzy-
sów finansowych i utrzymać działalność salezjanów 
w Lądzie. Warto przywołać kilka postaci koadiutorów 
szczególnie zasłużonych dla salezjańskiego Lądu: An-
toni Bizjak (1896-1979) – ogrodnik, Paweł Prokopowicz 
(1910-1983) – nauczyciel, pracownik administracji, mi-
sjonarz w Azji, Antoni Pleśniak (1913-2004) – ogrodnik 
i sadownik, Józef Czubak (1929-2009) – gospodarz, Jó-
zef Słowakiewicz (1929-2006) – gospodarz i ogrodnik, 

Fotografia wykonana przed lądzką 
świątynią uwieczniła więzionych  
przez hitlerowców w klasztorze 
polskich duchownych, wśród których 
był bł. bp Michał Kozal oraz lądzcy 
salezjanie. Wszyscy trafili do obozu 
zagłady w Dachau, gdzie wielu z nich, 
w tym bp. Michał Kozal, ks. Franciszek 
Miśka (na zdjęciu powyżej) ,  
ks. Józef Heintzel,  ks. Jakub Łęgosz, 
poniosło śmierć męczeńską. 
Fotografie wykonane w obozie 
w Dachau w kwietniu 1941 r.  
są ostatnimi zdjęciami  
bpa Michała Kozala.

Częstym gościem lądzkiej wspólnoty  
był Sługa Boży kard. August Hlond.  
Fotografia prezentowana obok 
dokumentuje jego wizytę  
w dniach 20-23 lutego 1930 r.  
W drugim rzędzie siedzą od lewej:  
kl. Eugeniusz Pogorzelski, n.n., ks. Jan Woś, 
ks. Wiktor Stefanowski, ks. Piotr Wiertelak 
– dyrektor, ks. kard. August Hlond,  
ks. Józef Heintzel, ks. kan. Tadeusz 
Rutkowski, ks. Jan Kurdziel, kl. Kazimierz 
Wojciechowski, kl. Walenty Waloszek,  
kl. Wilhelm Dłucik, koad. Antoni Bizjak.
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Józef Cetera (1932-2006) – krawiec, Michał Afek (1944-
2009) – kierowca i pomocnik ekonoma.

Okres międzywojenny  
i czas II wojny światowej
Działalność wychowawczo-apostolską wspólnoty 
salezjanów w Lądzie można podzielić na trzy etapy:  
1) okres działalności Małego Seminarium Duchownego, 
2) czasy II wojny światowej i okupacji oraz 3) okres 
funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego. 
W  czasie pierwszego i  trzeciego etapu salezjanie 
prowadzili duszpasterstwo parafialne w Lądzie, które 
w drugim etapie było bardzo ograniczone przez oku-
panta. Niewielka liczebnie parafia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja w Lądzie, animowana przez miej-
scowych salezjanów, miała i ma duży potencjał. Obec-
ność na terenie parafii Małego, a później Wyższego 
Seminarium Duchownego, dawała i daje sposobność 
celebrowania świąt i  uroczystości z  bogatszą opra-

wą liturgiczną, muzyczną i  splendorem. Obsadzone 
konfesjonały ściągają penitentów z całej okolicy. Pięk-
no świątyni zachęca wielu do przeżywania liturgicz-
nego spotkania z Bogiem właśnie w Lądzie. Prężnie 
funkcjonujące oratorium absorbuje okoliczną dziatwę 
i młodzież.
W  pierwszym – wyżej wspomnianym – etapie dzia-
łalność salezjanów koncentrowała się na prowadze-
niu Małego Seminarium Duchownego, sierocińca 
oraz szkoły krawieckiej i oczywiście parafii. Zgodnie 
z  tradycją salezjańską, wychowanie w  Lądzie było 
bogate w  różnorodne formy aktywności wychowan-
ków. Istniały towarzystwa religijne i apostolskie, teatr, 
koła zainteresowań, grupy sportowe i sprawnościowe. 
Cieszyły się powodzeniem piesze przechadzki oraz 
wyprawy do interesujących i ciekawych miejsc o zna-
czeniu historycznym. W  tym czasie w  Lądzie funk-
cjonowały orkiestra dęta oraz symfoniczna. Były wy-
stawiane sztuki religijne jak misterium Męki Pańskiej, 
Jasełka, a  także sztuki i  inscenizacje o  charakterze 
patriotycznym, dydaktycznym i rozrywkowym. 
W 1936 r. wspólnota św. Bernarda uroczyście święto-
wała 15-lecie przybycia salezjanów do Lądu. Pamiątką 
tego wydarzenia pozostaje okolicznościowa tablica 
wykonana w Świętym Roku Odkupienia 1934. Jej od-
słonięcie na ścianie krużganków miało miejsce w roku 
1937. Wykuta w marmurze łacińska inskrypcja prezen-
tuje następującą treść: W roku zbawienia MCMXXXIV 
[1934], gdy w odkupionej Polsce uroczyście obchodzono 
odkupienie świata, salezjanie ustanowieni z woli Bisku-
pa Włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego w  roku 
MCMXXI [1921] kustoszami tego bardzo pięknego dla 
Kościoła i Narodu zabytku, który wzniosła kunsztowna 
ręka cystersów, postawili ten kamień, aby uczcić pamięć 

Salezjanie powrócili do Lądu 
w lutym 1945 r. i po usunięciu 

wojennych zniszczeń w klasztorze 
wznowili działalność  
Małego Seminarium.  

Fotografia wykonana w 1946 r. 
uwieczniła współbraci pierwszej 

powojennej wspólnoty  
wraz wychowankami.  

Siedzą od lewej:  
koad. Eugeniusz Boguś,  

ks. Jan Bartecki,  
ks. Stanisław Chomiuk – dyrektor,  

ks. Edward Bańdo,  
ks. Zygmunt Kęsy,  

koad. Andrzej Wiercigroch.

8 lipca 1961 r.  
świętowano w Lądzie  

jubileusz  50-lecia profesji księży:  
Adama Cieślara, Jana Ślósarczyka, 

Marcina Massalskiego, Alojzego 
Sękowskiego, Ignacego Kuczkowicza.  

Na uroczystość przybył metropolita 
poznański abp Antoni Baraniak.  

Na fotografii, w rzędzie  
obok ks. abpa Baraniaka,  

siedzą od lewej księża:  
Paweł Golla, Józef Nęcek, Jan 

Ślósarczyk, Adam Cieślar, kan. Lucjan 
Haendschke, Stanisław Pływaczyk,  

Józef Strus, Alojzy Sękowski.  
Za nimi stoją od lewej księża:  

Tadeusz Krupa, Jacek Kochański, 
Wojciech Krzyżanowski, Edward 
Bańdo, Jan Romanowicz, Michał 
Chrąchol, Julian Zawadzki, Piotr 

Głogowski, Stanisław Wojewódzki, 
Franciszek Wypler, Józef Janus;

za nimi Edward Jarliński,  
Władysław Klimczyk (z brodą),  

Antoni Kołodziejczak.
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tego wydarzenia. Co przez poprzedników w ciągu sied-
miu długich wieków żywą wiarą i  bardzo żarliwą cno-
tą zbudowano od podstaw, runęło zaś w  następstwie  
długiego szeregu lat niewoli, przez synów św. Jana Bo-
sko w wielkim, lecz radosnym trudzie w krótkim czasie 
zostało przywrócone do dawnego stanu, i w duchu Chry-
stusa wskrzeszone na większą chwałę Kościoła i  Rze-
czypospolitej Polskiej oraz pożytku młodzieży (tłum. ks.  
T. Kołosowski). W  roku 1936 ukazała się pierwsza 
monografia lądzkiego zabytku, autorstwa salezjanina  
ks. Mikołaja Kamińskiego: Dawne opactwo zakonu cy-
sterskiego w Lądzie nad Wartą. Zarys dziejów i zabytki 
sztuki. Została wydana w  Doświadczalnej Pracowni 
Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie.

Czas II wojny światowej oraz hitlerowskiej okupacji 
stanowił smutny i  bolesny okres w  dziejach wspól-
noty salezjańskiej w Lądzie. Jednakże w tym czasie 
próby duchowi synowie św. Jana Bosko w  sposób 
budujący świadczyli wiarę i przywiązanie do Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelii. Wspaniałym przykładem 
takiej postawy był Sługa Boży ks. Franciszek Miśka. 
Urodził się 5 XII 1898 r. w Świerczynie na Śląsku w pa-
triotycznej rodzinie rolników Jana i  Zofii. Młodziutki 
Franciszek po szkole podstawowej uczył się w gimna-
zjum salezjańskim w Oświęcimiu. Zafascynowany kli-
matem i duchem salezjańskim po zakończeniu gimna-
zjum wstąpił do Towarzystwa św. Franciszka Salezego. 
Nowicjat odbył w  Pleszowie, który zakończył złoże-

16 listopada 1967 r. odwiedził Ląd 
ks. generał Luigi Ricceri.  
Wizyta zgromadziła w Lądzie 
liczne grono współbraci 
północnej prowincji  
św. Stanisława Kostki.  
Na pamiątkowej fotografii  
siedzą od lewej księża:  
Stefan Pruś, Jan Cybulski, 
Stanisław Jezierski, Józef Strus, 
Józef Król, Jan ter Schure – radca 
generalny, ks. generał Luigi 
Ricceri, Andrzej Świda, Stanisław 
Rokita, Antoni Kołodziejczak, 
Czesław Urbaniak, Paweł Golla,  
Jan Stanek, Kazimierz Cichecki.

Ks. generał Luigi Ricceri  
na krużgankach w towarzystwie  
ks. Kazimierza Cicheckiego 
(z lewej) i ks. Józefa Strusa, 
w głębi ks. inspektor  
Andrzej Świda.
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niem 24 lipca 1917 r. profesji zakonnej. Studia teolo-
giczne odbył w Turynie i tam przyjął 10 lipca 1927 r.  
święcenia prezbiteratu. Powrócił do Polski i  rozpo-
czął pracę najpierw w  Przemyślu, później w  Wilnie. 
W 1931 r. został mianowany dyrektorem w zakładzie 
salezjańskim w Jaciążku. W 1936 r. został przeniesiony 
do Lądu, gdzie objął funkcję dyrektora wspólnoty sa-
lezjańskiej prowadzącej Małe Seminarium Duchowne 
oraz parafię. Tu zastała go II wojna światowa. Wojsko 
niemieckie po dotarciu do Lądu od razu zajęło klasz-
tor, wywiozło z niego wyposażenie szkolne i cenne 
przedmioty, i  urządziło w  nim koszary. Salezjanów 
umieszczono w  budynkach gospodarczych. 6 stycz-
nia 1940 r. przybyło do Lądu gestapo i aresztowało 
lądzkich zakonników, a klasztor zamieniono na obóz 
przejściowy dla duchowieństwa diecezji włocławskiej, 
gnieźnieńskiej, poznańskiej, warszawskiej, płockiej 
i  częstochowskiej. Ks. dyrektora Miśkę uczyniono 
odpowiedzialnym przed władzą niemiecką za funkcjo-
nowanie obozu i dyscyplinę. Ks. Miśka, wielokrotnie 
narażając się okupantowi, zabiegał o względną swo-
bodę dla więzionych księży. Za to niejednokrotnie był 
karany. Kilkakrotnie był wywożony do Inowrocławia, 
gdzie był okrutnie i brutalnie bity. W końcu, 30 paź-
dziernika 1941 r., został wywieziony do obozu zagła-
dy w Dachau. Tam, zmuszany do ciężkiej pracy, wy-
cieńczony i  wygłodzony, zginął męczeńską śmiercią  
30 maja 1942 r. 
Duchowieństwo polskich diecezji było więzione przez 
Niemców w  Lądzie w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap trwał od 6 stycznia 1940 r. do 3 kwietnia 1941 r., 
i wówczas przebywało w klasztorze lądzkim 82 więź-
niów. Drugi etap stanowiły trzy tygodnie października 

1941 r. W tym czasie Niemcy więzili w pocysterskim 
opactwie 70-ciu księży. 
Wśród więzionych w lądzkim obozie był bł. ks. biskup Mi-
chał Kozal. Przywieziono go do Lądu 16 stycznia 1940 r.,  
gdzie spędził kilkanaście miesięcy aż do 3 kwietnia 
1941 r. W tym okresie lądzka świątynia i klasztor sta-
ły się świadkiem okrutnego poniżania godności czło-
wieka przez okupanta, a  jednocześnie heroicznego 
świadectwa wiary w Boga złożonego przez błogosła-
wionego biskupa Kozala i  jego towarzyszy. Postawa 
ich życia była potwierdzeniem zwycięstwa miłości nad 
nienawiścią. Większość więzionych księży i kleryków 
wywieziono do obozu zagłady w Dachau, gdzie wie-
lu z nich poniosło śmierć. Z tego grona, oprócz bpa 
Kozala, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze jako błogosła-
wionych alumnów seminarium włocławskiego: kl. Ta-
deusza Dulnego i kl. Bronisława Kostkowskiego, oraz 
kapłanów: ks. Henryka Kaczorowskiego, ks. Franciszka 
Drzewieckiego, ks. Józefa Straszewskiego, ks. Michała 
Oziębłowskiego i  ks. Michała Woźniaka – wielkiego 
dobrodzieja salezjanów, który sprowadził ich do Kutna. 

21 grudnia 1961 r.  
Wyższe Seminarium w Lądzie  
odwiedził prymas Polski  
kard. Stefan Wyszyński 
w towarzystwie  
abpa Antoniego Baraniaka. 
Podczas okolicznościowej 
akademii w Sali Opackiej 
dostojnych gości przywitał  
ks. inspektor Józef Strus.  
W trakcie spaceru po lądzkim 
ogrodzie ksiądz prymas podziwiał 
piękno nadwarciańskich łąk 
i koczujące na nich liczne stada 
dzikich kaczek.

2 czerwca 1984 r. po raz pierwszy 
gościł w Lądzie prymas Polski  
kard. Józef Glemp.  
Po spotkaniu z alumnami 
seminarium ks. prymas zwiedził 
lądzki klasztor i kościół.  
Na dokumentującej to fotografii 
stoją od lewej:  
ks. Władysław Kołyszko – rektor,  
diak. Janusz Nowiński,  
ks. kard. Józef Glemp,  
ks. Stanisław Kosiński,  
ks. Adam Durak,  
kl. Krzysztof Wilkos.
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Więźniom obozu w  Lądzie przychodził z  pomocą  
ks. prałat Franciszek Szczygłowski, proboszcz parafii 
pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, wielki przyjaciel Zgro-
madzenia Salezjańskiego. Za pomoc okazywaną więź-
niom został aresztowany przez gestapo i  osadzony 
w więzieniu w Gnieźnie, gdzie – torturowany i gło-
dzony – zmarł 27 lipca 1941 r. 
Obóz internowania w  Lądzie funkcjonował do 28 
października 1941 r. Od końca 1941 do 1945 r. klasztor 
lądzki zajmowała niemiecka organizacja Hitlerjugend.  
Do klasztoru sprowadzono grupę 115 młodzieńców 
z  okolicznych miejscowości. Członkowie tej parami-
litarnej organizacji, wychowani w  duchu faszystow-
skim, w  poczuciu wyższości rasy germańskiej i  nie-
nawiści do tego, co polskie, zniszczyli w zabytkowym 
opactwie lądzkim wiele krzyży, pomników i  figur 
świętych, ornamentów, sztukaterii, płyt nagrobnych 
oraz kościelne organy, powybijali szyby w oknach ko-
ścioła. Faszystowska młodzież niemiecka z opactwa 
lądzkiego uciekła przed zbliżającym się frontem na 
początku lutego 1945 r.

Powrót salezjańskiej wspólnoty  
po II wojnie
Już w lutym 1945 r., najszybciej jak było to możliwe, do 
klasztoru powrócili salezjanie. Do koadiutora Andrze-
ja Wiercigrocha, który nierozpoznany przez Niemców 
jako salezjanin przeżył czas okupacji w  Lądzie jako 

pracownik ogrodu, najpierw dołączył ks. Marian Ka-
miński, a  następnie ks. Czesław Urbaniak, obydwaj 
pochodzący z  pobliskiego Lądka. Ponieważ w  oko-
licznych parafiach brakowało księży, lądzcy salezjanie 
zaczęli obsługiwać duszpastersko kościoły w  Lądzie, 
Lądku, Kowalewie, Ciążeniu i Cieninie. 
W czasie wakacji dyrektorem wspólnoty lądzkiej zo-
stał mianowany ks. Stanisław Chomiuk. Zabytkowe 
obiekty dawnego opactwa lądzkiego, zabudowania 
wraz z  przyległym parkiem, ogrodem i  gospodar-
stwem, były zdewastowane i  w  opłakanym stanie. 
Wkrótce podjęto niezbędne prace porządkowe oraz re-
monty i przywrócono działalność Małego Seminarium 
Duchownego. W  roku szkolnym 1945-1946 przyjęto 
20 uczniów, a dwa lata później, po dalszych remon-
tach, w roku szkolnym 1947-1948 przyjęto 90 uczniów. 
W roku szkolnym 1951-1952 w Lądzie przebywało 153 
małoseminarzystów. 
Biskup włocławski 4 kwietnia 1951 r. powierzył parafię 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kowalewie 
salezjanom, którzy sprawowali tu posługę duszpa-
sterską od września 1924 r. Nominację na proboszcza 
otrzymał ks. Wojciech Krzyżanowski. Nowy proboszcz, 
podobnie jak każdy z  jego następców, zamieszkał 
w  Kowalewie, ale przynależał do domu zakonnego 
w Lądzie. 
W lipcu 1952 r. antykościelne władze komunistyczne 
zlikwidowały niższe seminaria duchowne, w tym także  

19 kwietnia 1980 r.,  
w czasie wizyty w Polsce,  
ks. generał Egidio Vigano  

odwiedził Ląd.  
Podczas spotkania z młodzieżą 

w kościele następcę ks. Bosko 
przywitał parafialny chór oraz 
ministrancki zespół gitarowy.  

Na fotografii obok ks. generała 
stoją od lewej:  

ks. Augustyn Dziędziel – delegat 
ks. generała na Polskę,  

ks. Wojciech Szulczyński – 
inspektor,  

kl. Henryk Komenda,  
kl. Tadeusz Balicki.

kronika lad.indb   28 8/18/11   12:56 PM



29

lądzkie. Wówczas ks. inspektor Stanisław Rokita wy-
dał dekret z datą 4 lipca 1952 r., erygujący w domu 
salezjańskim pw. św. Bernarda w Lądzie Wyższe Semi-
narium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Tym 
sposobem uratowano własność salezjańską przed 
bezprawnym przejęciem i  rozpoczął się nowy etap 
w historii salezjańskiej wspólnoty w Lądzie.

Wspólnota  
Wyższego Seminarium Duchownego
Początki działalności Wyższego Seminarium były 
skromne i trudne, czy to z powodu braku odpowied-
nio przygotowanego personelu formacyjnego, czy to 
ze względu na brak środków finansowych, czy też 
wreszcie ze względu na wrogą, a nawet represyjną 
politykę komunistycznych władz państwowych. Eki-
pę miejscowych formatorów na początku stanowiła 
grupa 7 księży i  3 kleryków – asystentów. Funkcję 
dyrektora wspólnoty pełnił ks. Henryk Czepułkowski. 
Ks. Roman Skrzelowski, a po roku ks. Mieczysław Ro-
dak, pełnili funkcje kierowników studiów, sektor ad-
ministracyjny prowadził ks. Stanisław Jezierski, kate-
chetą został ks. Stanisław Wilkosz, a spowiednikiem 
ks. Paweł Golla. Pierwsze święcenia kapłańskie miały 
miejsce 22 grudnia 1957 r. w  Zagórowie i  8 maja 
1958 r. w Lądzie – przyjęło je 26 diakonów Wyższego 
Seminarium w Lądzie. 
Wkrótce zaczęto przygotowywać kompetentnych 
wychowawców i wykładowców do lądzkiego semina-
rium. Podjęto starania o dobre wyposażenie biblio-
teki i skatalogowanie książek, czasopism oraz innych 
dokumentów, a  także zaczęto remontować i odpo-
wiednio przystosowywać pomieszczenia klasztorne 
do celów seminaryjnych. Poczynione wysiłki przy-
niosły w  niedalekiej przyszłości pożądane owoce. 
Odpowiednio przygotowana kadra wychowawców 
i wykładowców uzyskała wysoki stopień kompeten-
cji. Obecna biblioteka, dzięki żmudnej i  wytężonej 
pracy przede wszystkim ks. Władysława Grochala, 
wieloletniego jej kierownika, jest uznawana za jedną 
z lepiej zorganizowanych i wyposażonych seminaryj-
nych bibliotek w Polsce. 
21 października 1972 r. wspólnota Wyższego Semi-
narium Duchownego świętowała jubileusz 50-lecia 
pracy salezjanów w  Lądzie. Uroczystości przewod-
niczył ordynariusz włocławski bp Jan Zaręba. Wśród 
licznie zgromadzonych gości byli inspektorzy obu sa-
lezjańskich prowincji w Polsce: ks. Feliks Żołnowski  
i ks. Augustyn Dziędziel, a także były dyrektor lądz-
kiej wspólnoty i były inspektor ks. Józef Strus, który 
przewodniczył uroczystej mszy św. koncelebrowa-
nej. Podczas „Jubileuszowego hołdu” w Sali Opac-
kiej historyk, ks. Stanisław Kosiński wygłosił referat:  
Pół wieku synów Księdza Bosko w Lądzie.
Wyższe Seminarium Duchowne w  Lądzie w  la-
tach swojej działalności od 1952 r. przygotowało do  

przyjęcia świeceń prezbiteratu ponad 600 salezjanów. 
Wśród nich są misjonarze, duszpasterze, nauczyciele 
szkolni i akademiccy, pracownicy naukowi w Polsce 
i  poza granicami kraju. Z  ich grona wywodzą się 
między innymi ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – rek-
tor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a  także  
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – rektor Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Swoją pracą, realizowaną w  duchu św. Jana Bosko, 
przyczyniają się do szerzenia kultury ukierunkowanej 
na poszukiwanie prawdy, kształtowanie i rozwój du-
cha ludzkiego oraz dążenie do piękna, a także zdoby-
wania sprawności moralnych i fizycznych.
Wspólnota salezjanów z  Lądu zawsze była i  jest 
otwarta na potrzeby Kościoła lokalnego. Miejscowi 
salezjanie chętnie służyli – i służą – pomocą dusz-
pasterską w  okolicznych parafiach, głosili rekolek-
cje, pomagali w prowadzeniu grup młodzieżowych 
(LSO, Oazy, ZHR itp.), służyli posługą sakramentu 
pojednania siostrom zakonnym pobliskich klaszto-
rów, animowali środowiska oświaty i służby zdrowia  

Uroczystość 50-lecia istnienia 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lądzie  
28 września 2002 r. i połączoną 
z nią inaugurację nowego roku 
seminaryjnego zaszczycił  
swoim udziałem ks. generał 
Pascual Chávez Villanueva.
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siedzą od lewej:  
ks. Henryk Skorowski  
ks. Apoloniusz Domański  
ks. Marek Chmielewski – rektor  
ks. generał Pascual Chávez Villanueva  
ks. Jerzy Worek – inspektor  
ks. Władysław Kołyszko

stoją od lewej: 
ks. Oscar Fernández Bartolomé   
ks. Janusz Sikora  
ks. Henryk Stawniak  
ks. Gwidon Ekert  
ks. Dariusz Sztuk  
ks. Piotr Grzymała  
ks. Jarosław Klusak  
ks. Stanisław Jankowski  
ks. Antoni Balcerzak  
ks. Bolesław Leciej  
ks. Waldemar Łachut  
ks. Sławomir Niemczewski  
ks. Marek Babicz
ks. Zenon Hnatczak   
ks. Jarosław Koral  
ks. Marian Ciszewski  
ks. Tadeusz Kołosowski  
ks. Stanisław Wilk  
ks. Zenon Klawikowski  
ks. Krzysztof Niegowski  
ks. Zbigniew Łepko  
ks. Adam Durak  
ks. Wiesław Prądzyński  
ks. Zbigniew Adamiak  
ks. Dariusz Buksik  
ks. Ryszard Sadowski

31

Wykładowcy Wyższego 
Seminarium Duchownego  
w Lądzie z ks. generałem 
Pascualem Chávez Villanueva,  
28 września 2002 r.
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Kaplica pw. Dobrego Pasterza 
stanowi centrum liturgicznego 

i duchowego życia  
seminaryjnej wspólnoty.  

Fotografie dokumentują wystrój 
kaplicy zrealizowany po 1992 r. 

oraz jej obecne wnętrze  
po remoncie i zmianie 

wyposażenia w roku 2008.

(grupa „Świadectwo i Twórczość”), prowadzili kurs 
organistowski, organizowali rekolekcje szkolne dla 
dzieci i  młodzieży, zrzeszali w  lądzkim oratorium 
okoliczną młodzież, wystawiali misterium Męki Pań-
skiej i Jasełka. 
Salezjanie z Lądu, zgodnie z duchem św. Jana Bosko 
– jednego z wielkich czcicieli Matki Bożej, kultywują 
gorącą miłość do Matki Zbawiciela, czczonej w Zgro-
madzeniu Salezjańskim pod wezwaniem Wspomoży-
cielki Wiernych. Wyrazem tej czci oddawanej Maryi 
było umieszczenie w 1934 r. w ołtarzu głównym ko-
ścioła parafialnego obrazu Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych – patronki Towarzystwa Salezjańskiego 
oraz obecność Jej wizerunków w licznych miejscach 
lądzkiego domu. Charakterystyką salezjańskiej po-
bożności maryjnej jest odmawiany w  grupach ró-
żaniec w  czasie rekreacji wieczornej, uroczyste 
przeżywanie świąt maryjnych, organizowanie aka-
demii poświęconych Maryi, uczestnictwo w  apelu  

maryjnym każdego dnia o  godz. 21.00, funkcjono-
wanie Towarzystwa Niepokalanej wśród alumnów, 
a także przyozdabianie figur i obrazów Matki Bożej 
w maju i w październiku.
Duchowi synowie ks. Bosko, świadomi wielkiej wagi 
zabytku lądzkiego dla zachowania dziedzictwa du-
chowego i  kulturowego Wielkopolski, Polski i  Eu-
ropy, w  czasie swojego pobytu w  Lądzie okazali 
wielką troskę o pocysterski zespół kościelno-klasz-
torny. Podejmowali wielokrotnie gruntowne remon-
ty zniszczonych przez czas zabytkowych obiektów. 
Znakiem uznania za wzorowe użytkowanie obiek-
tów zabytkowych Ministerstwo Kultury i  Sztuki 
w  1980 r. przyznało Wyższemu Seminarium Du-
chownemu w Lądzie Nagrodę I-go stopnia. Nagrodę 
z rąk prof. Wiktora Zina, 4 lutego 1981 r., odebrali 
w Warszawie ks. Władysław Kołyszko – dyrektor, ks. 
Antoni Niebrzydowski – proboszcz oraz ks. Tadeusz 
Krupa – administrator domu.

Znamienici goście lądzkiej wspólnoty
W  okresie ostatnich 90 lat wspólnotę salezjańską 
w  Lądzie nawiedziło wielu dostojnych i  znamie-
nitych gości duchownych i  świeckich, ludzi nauki, 
kultury, sztuki. Wśród nich można wymienić mię-
dzy innymi: arcybiskupa Tarcisio Bertone SDB, se-
kretarza Kongregacji Nauki Wiary, od października 
2003 r. kardynała, a  od 2006 r. sekretarza stanu 
Stolicy Apostolskiej (11 IX 2000). Częstym gościem 
lądzkiej wspólnoty był prymas Polski kard. August 
Hlond, który wielokrotnie zajeżdżał do Lądu, czę-
sto wraz z towarzyszącymi mu dostojnymi gośćmi, 
m.in. nuncjuszem apostolskim w  Polsce France-
sco Marmaggim i  kard. Aleksandrem Kakowskim  
(20 IX 1928). Kilkakrotnie odwiedził Ląd Sługa Boży 
kard. Stefan Wyszyński, między innymi w  1967 r.  
z  okazji zjazdu byłych więźniów okresu okupacji 
więzionych w  lądzkim obozie (4 VII 1949; 22 XII 
1960; 16 V 1962; 23 V 1967). Również prymas Pol-
ski kard. Józef Glemp był gościem lądzkiego domu  
(2 VI 1984; 4 II 1988; 30 XII 1988). Wielokrotnie gości-
liśmy ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, pry-
masa Polski, wcześniej jako biskupa włocławskie-
go, a  następnie jako arcybiskupa gnieźnieńskiego.  
4 kwietnia 1992 r. odwiedził Ląd ks. arcybiskup Józef 
Kowalczyk, nuncjusz apostolski, a od 2010 r. prymas 
Polski. W 1970 r., 29 kwietnia, gościem Wyższego Se-
minarium Duchownego był kard. Stefan Trochta SDB, 
więzień komunizmu, przewodniczący Episkopatu 
Czechosłowacji. Kilkakrotnie gościliśmy poznańskie-
go arcybiskupa i salezjanina, ks. Antoniego Barania-
ka (30 XII 1957; 29 V 1960; 22 XII 1960), a także wielu 
arcybiskupów i biskupów Polski. Ląd nawiedzili rów-
nież przełożeni generalni Towarzystwa Salezjańskie-
go: bł. Filippo Rinaldi, który – zgodnie z obietnicą 
– przybył do Polski, aby w nowicjacie w Czerwińsku  
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Święto Inspektorii św. Wojciecha 
i zjazd księży dyrektorów 
w Lądzie w dniu 26 kwietnia 2011 r.  
zostały połączone z inauguracją 
obchodów 90. rocznicy przybycia 
salezjanów do Lądu.  
Z tej okazji ks. inspektor  
Marek Chmielewski odsłonił 
tablicę dedykowaną  
ks. prałatowi Franciszkowi 
Szczygłowskiemu,  
którego portret zawisnął w tym 
dniu na ścianie refektarza.
Ks. inspektorowi asystują  
alumni: Andrzej Waś (z kropidłem)
i Roman Tsyganiuk.

obłóczyć 100 nowicjuszów (12 X 1925), ks. Luigi  
Ricceri (16 XI 1967), ks. Egidio Viganò (19 IV 1980;  
27 V 1988), ks. Pascual Chàvez Villanueva (28 IX 
2002), który przybył na jubileuszową inaugurację 
roku akademickiego w 50-lecie Wyższego Semina-
rium Duchownego w Lądzie. Wspólnotę lądzką na-
wiedzili również radcy generalni: ks. Luigi Piscetta 
(20-22 VII 1923), ks. Ernesto Giovannini (2 VII 1963); 
ks. Jan ter Schure, radca regionalny (16 XI 1967);  
ks. Omero Paron, ekonom generalny (14-15 V 1984); 
ks. Luciano Odorico, radca ds. misji (14 I 1992; 30 IX 
1999); ks. Paolo Natali, radca ds. formacji (13 IX 1982);  
ks. Luc van Looy, radca ds. misji (25 IX 1984);  
ks. Giuseppe Nicolussi, radca ds. formacji (7-8 
XI 2001); ks. Francis Allencherry, radca ds. misji  
(3 IV 2003); ks. Francesco Cereda, radca ds. formacji 
(19-20 V 2004); ks. Giovanni Mazzali, ekonom gene-
ralny (8 VI 2007); ks. Vaclav Klement, radca ds. misji 
(22-23 XI 2008; 11-12 XI 2010); kilkakrotnie ks. Albert 
van Hecke, radca dla Europy Północnej i  ks. Šte-
fan Turanský, radca dla Europy Północnej; ks. Luigi  
Fiora, postulator generalny SDB (12 I 1992). W Lądzie  
gościli również przełożeni wspólnot Rodziny Sale-
zjańskiej: matka Marinella Castagno FMA, przeło-
żona generalna sióstr salezjanek (22 XI 1984); Alex  
Dockers, przewodniczący Konferencji Światowej  
Byłych Wychowanków Salezjańskich (2 II 2003), 
a także Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, zało-
życiel ruchu „Światło-Życie” (12 XI 1969). 
Ląd odwiedzali również polscy politycy: Andrzej  
Lepper, wicepremier oraz minister rolnictwa i  roz-
woju (prywatnie wuj ks. Rafała Burnickiego, przy-
był do Lądu z  okazji jego święceń prezbiteratu,  
26 V 2007), Kazimierz Ujazdowski, minister kultury 
i dziedzictwa narodowego z okazji inauguracji roku 
akademickiego (29 IX 2007); Alicja Grześkowiak, se-
nator i  marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
(14 VI 1991); wielokrotnie – zaprzyjaźnieni z domem 
lądzkim: Marek Waszkowiak, senator IV i VI kaden-
cji Senatu RP oraz Eugeniusz Grzeszczak, senator, 
a  następnie poseł na Sejm oraz sekretarz stanu 
w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP; a  także 
marszałkowie i wojewodowie województwa wielko-
polskiego oraz przedstawiciele władz administracyj-
nych i samorządowych.
Gospodarze pocysterskiego opactwa w  Lądzie 
gościli również wielu ludzi nauki, kultury, sztuki, 
a wśród nich Stefana Stuligrosza z chórem „Słowiki”  
(13 I  1985; 30 XI 1988), ks. prof. dra hab. Ryszarda 
Rumianka, rektora UKSW w Warszawie (13 XII 2006),  
o. prof. Claudia Bottiniego, rektora Franciszkańskie-
go Studium Biblijnego w  Jerozolimie (2 IX 2004), o. 
prof. Marcella Busceminiego, wicerektora Francisz-
kańskiego Studium Biblijnego w  Jerozolimie, który 
wygłosił wykład inauguracyjny 25 września 2004 r.,  
ks. prof. Achilla Triaccę z Salezjańskiego Uniwersytetu  

Papieskiego w Rzymie (16 X 1999) oraz ks. prof. Ma-
rio Sodiego również z  Salezjańskiego Uniwersytetu  
Papieskiego w Rzymie (19 X 2007) i wielu innych. 
Wspólnocie salezjanów w Lądzie w okresie od 1953 do 
2008 r. towarzyszyły z  wielkim oddaniem i  poświę-
ceniem siostry salezjanki pracując w  kuchni, szatni 
i pralni. W okresie od 2008 do 2010 r., po odejściu 
salezjanek, ich miejsce zajęły siostry westiarki Jezusa.
Na wieloletnie dobre funkcjonowanie dzieła salezjań-
skiego w Lądzie wpłynęło także oddanie i  zaanga-
żowanie wielu ludzi świeckich, pracowników, wolon-
tariuszy, dobroczyńców , a także osób wspierających 
duchowo wspólnotę salezjańską. Wielką pomoc, 
szczególnie w trudnych czasach lat 50., okazała spo-
łeczność pobliskich miejscowości, zwłaszcza z  oko-
lic Zagórowa. Należy się im wszystkim uszanowanie, 
wdzięczność i chwała. 
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siedzą od lewej:  
koad. Feliks Mędrala  
koad. Rafał Chroboczek  
koad. Antoni Skwarkowski  
kl. Jan Migas  
ks. Józef Bara  
ks. Józef Pach  
ks. Piotr Wiertelak – dyrektor  
ks. Jan Romanowicz  
ks. Franciszek Pradella  
kl. Ścisło  
koad. Piotr Śmietanka  
koad. Antoni Bizjak

Wspólnota salezjanów  
i pierwsi wychowankowie  
Małego Seminarium i sierocińca 
w Lądzie w czerwcu 1923 r.
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siedzą od lewej:  
n. n.  
koad. Andrzej Wiercigroch  
ks. Walenty Dębski  
ks. Józef Padurek  
ks. Jakub Łęgosz  
ks. Franciszek Miśka – dyrektor  
ks. Jan Fortuna  
ks. Adam Cyronek  
n. n.  
kl. Marian Adamski

Wspólnota salezjanów, 
nauczyciele i wychowankowie 
Małego Seminarium  
w roku szkolnym 1938/1939
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siedzą od lewej:  
koad. Ignacy Jaroszewicz 
koad. Jan Kulesza 
subd. Marian Błoński 
ks. Eugeniusz Iwański 
ks. Józef Jeszke
ks. Piotr Brzyski 
ks. bp Franciszek S. Korszyński 
ks. Jan Domino – dyrektor i proboszcz 
ks. Wojciech Krzyżanowski 
ks. Leon Walaszek 
ks. Stanisław Wojewódzki
n. n.

Wspólnota salezjanów, 
wychowankowie Małego 
Seminarium oraz ministranci 
parafii podczas wizytacji  
ks. bpa Franciszka Korszyńskiego, 
24-26 maja 1949 r.
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siedzą od lewej:  
kl. Władysław Chełkowski  
kl. Marian Romanowicz  
koad. Jan Sterczewski
koad. Jan Kulesza  
ks. Jan Gabiś  
ks. Jan Bieńkowski  
ks.  Stanisław Wilkosz  

– dyrektor i proboszcz 
ks. Mieczysław Rodak 
ks. Władysław Bajon  
ks. Roman Skrzelowski 
koad. Ignacy Jaroszewicz
kl. Zdzisław Pucek

Wspólnota salezjanów 
i wychowankowie  
Małego Seminarium w 1951 r.
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w 1 dolnym rzędzie siedzą od lewej:
Mirosław Zajkowski, Czesław Banach,  
Władysław Łysakowski, Marian Ciszewski,  
Zenon Jakuboszczak, Józef Michurski,  
Stanisław Koronkiewicz, Tadeusz Woch

w 2 rzędzie siedzą od lewej:
ks. Kazimierz Cichecki  
ks. Stanisław Kosiński  
ks. Paweł Golla  
ks. Józef Nęcek  
ks. Józef Strus – inspektor  
ks. Antoni Kołodziejczak – rektor  
ks. Henryk Jacenciuk – prefekt  
ks. Zenon Ziółkowski 
ks. Florian Siuda

w 3 rzędzie stoją od lewej: 
Józef Deniziak, Andrzej Strus,  
Janusz Chorążewicz, Władysław Ciszewski, 
Stanisław Kucharewicz, Henryk Pietrewicz, 
Antoni Rafałko, Józef Borawski,  
Marian Kubera, Stanisław Boguski,  
Jan Pruszczak, Wojciech Szulczyński

w 4 rzędzie stoją od lewej:
Mieczysław Kitlas, Tadeusz Podołowski,  
Władysław Sobczyński, Brunon Wicki,  
Franciszek Maziarz, Marian Jutkiewicz,  
Lucjan Kamieński, Eugeniusz Błędek,  
Tadeusz Piaskowski, Benedykt Andrzejuk,  
Jan Pękowski, Stanisław Stachów,  
Telesfor Krajewski, Ludwik Kaliński,  
Edmund Jacek

w 5 rzędzie stoją od lewej:
Stanisław Skopiak, Tadeusz Żebrowski,  
Józef Belniak, Eugeniusz Szmyt,  
Stefan Metrycki, Arkadiusz Dąbrowski, 
Henryk Szydlik, Władysław Grochal, 
Stanisław Sadowski, Ireneusz Trzeszczak, 
Franciszek Rosłan, Jan Granatowski, 
Kazimierz Jardzioch

43

Przełożeni i alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Lądzie w roku akademickim 
1963/1964
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w 1 rzędzie siedzą od lewej:
ks. Albin Frącek, 
ks. Władysław Grochal, 
koad. Józef Słowakiewicz 
koad. Antoni Pleśniak 
ks. Wacław Świerzbiołek 
ks Paweł Golla 
ks. Stanisław Kosiński 
ks Marian Kamiński 
ks. Stanisław Styrna – rektor 
koad. Antoni Bizjak 
ks. Antoni Niebrzydowski – proboszcz 
ks. Witold Golak 
ks. Stanisław Bogdański 
ks. Stanisław Szmidt 
koad. Józef Cetera 
ks.Remigiusz Popowski

w 2 rzędzie stoją od lewej:
Zenon Kapłon, Zenon Mach, ks. Kazimierz 
Gałaj, Kazimierz Klimczuk,  Zbigniew Słowy, 
Marian Nowak, Jan Gliściński, Czesław 
Reszka, Lucjan Dąbrowski, Kazimierz 
Rzymowski, Jerzy Rychert, Marian Mazur, 
Eugeniusz Łodyka, Stanisław Kutwiński, 
Zbigniew Stelmach, Ireneusz Chmielewski, 
Henryk Boguszewski, Julian Jagiełło, Roman 
Deniziuk, Andrzej Lipiński, Piotr Paziński, 
Bogdan Bujalski, Józef Pietrusik, Gustaw 
Zając, Jerzy Królak, Konrad Herc, Zbigniew 
Pranczk, Jerzy Worek, Konstanty Goławski, 
Bernard Kaliński, Maciej Szczepankiewicz,  
ks. Józef Belniak – administrator

w 3 rzędzie stoją od lewej: 
Paweł Glogowski, Józef Koszewnik,  
Roman Adaśko, Kazimierz Drynikowski, 
Edward Pleń, Bolesław Leciej, Tadeusz 
Odowski, Tadeusz Kierbedź, Mirosław 
Wyszogrodzki, Sławomir Bronakowski, 
Grzegorz Jaskot, Leszek Głuchowski,  
Tadeusz Saczywko, Andrzej Przybyła,  
Henryk Skorowski, Henryk Stawniak, 
Kazimierz Lewandowski, Antoni Sowul,  
Adam Durak

Przełożeni i alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Lądzie w roku akademickim 
1973/1974
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w 1 rzędzie siedzą od lewej:
ks. Jan Gliściński 
ks. Wojciech Blicharz  
koad. Antoni Pleśniak 
ks. Władysław Grochal 
ks. Krzysztof Łada 
ks. Władysław Fidurski 
ks. Stanisław Skopiak 
ks. Henryk Jacenciuk – inspektor  
ks. Władysław Kołyszko – rektor 
ks. Tadeusz Krupa – administrator  
ks. Feliks Rokicki, ks. Stanisław Jezierski  
ks. Antoni Niebrzydowski – proboszcz 
ks. Bolesław Leciej

w 2 rzędzie siedzą od lewej:
Mirosław Culepa, Andrzej Turbacz,  
Zdzisław Toll, Lech Kasperowicz,  
Marian Krześniak, Leszek Smagliński, 
Bogusław Dyś, Krzysztof Jakubowski, 
Zbigniew Owczarz, Zygmunt Grochowiak

w 3 rzędzie stoją od lewej:
Ryszard Bajtek, Andrzej Daniluk,  
Andrzej Grochowski, Krzysztof Kowalik,  
Jan Darmograj, Kazimierz Smyk,  
Wojciech Bagiński, Józef Konwerski,  
Jacek Jaszewski, Wojciech Rygalski,  
Janusz Nowiński, Sylwester Groń,  
Janusz Sikora, Jerzy Szurgot, Marek 
Kędzierski, Wiesław Bodo, Jan 
Pietrzykowski, Tadeusz Lewicki,  
koad. Stefan Sieradz, Henryk Bonkowski, 
Czesław Nenikowski, Jan Sawczyński, 
Tadeusz Rozalik, Andrzej Mazewski, 
Tadeusz Niedziela, Wiesław Dąbrowski, 
Waldemar Grzelec, Marek Negowski, 
Krzysztof Lis, Roman Rzepecki,  
Jan Szkopiecki, koad. Andrzej Świątyński, 
Benedykt Wisiński, Kazimierz Kurek, 
Andrzej Klimski, Stanisław Labuda

w 4 rzędzie stoją od lewej:
Tadeusz Balicki, Tadeusz Sobczyk, 
Eugeniusz Wiązowski, Henryk Komenda, 
Andrzej Górecki, Leszek Balicki,  
Mirosław Formela, Janusz Kłoczko,  
Henryk Wróbel, Gwidon Ekert,  
Kazimierz Gryżenia, Czesław Chmielewski, 
Józef Balawander, Stanisław Żytko (?), 
Ryszard Jóźwiak, Tadeusz Kołosowski, 
Zenon Klawikowski, Wojciech Kozłowicz, 
Andrzej Kondracki, Waldemar Jonatowski, 
Bernard Popowski, Tadeusz Pepliński, 
Mieczysław Wędrychowicz

Przełożeni i alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Lądzie w maju 1981 r.
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Siedzą od lewej:  
Andrzej Maron,  ks. Zenon Hnatczak,  
ks. Sławomir Niemczewski, ks. Stanisław 
Skopiak, ks. Ignacy Czarnota, ks. Stanisław 
Jankowski, ks. Zenon Klawikowski,  
ks. Wacław Nowaczyk, ks. Witold Szulczyński,  
ks. Stanisław Jezierski, ks. Antoni  
Niebrzydowski, Mariusz Chamarczuk  

W 1 rzędzie stoją od lewej: 
Jarosław Geniusz, ko. Józef Słowakiewicz,  
Wiesław Jaworski, Stanisław Kanafa,  
Stanisław Marczak, Leszek Gajewski,  
Adam Malak, Adam Michalski, Cezary  
Liwiński, Cezary Ruzik, Dariusz Szeląg,  
Władysław Nalepka, Dariusz Presnal,  
Jacek Trykoszko, Paweł Wawrzyńczak  

W 2 rzędzie stoją od lewej:  
Jan Chabierski n.n, Krzysztof Grzeszczak , 
Tomasz Motyka, koad. Antoni Pleśniak,  
Andrzej Skowroński, Tomasz Słaboszewski, 
Ryszard Flakiewicz, Wiesław Brzostek,  
Arkadiusz Domaszk, Ryszard Kowalski, 
Bogusław Banaszek, Wojciech Pettke  

w 3 rzędzie stoją od lewej:  
Marian Kowalski, Andrzej Obuchowski,  
Tomasz Kościelny, Szymon Spalony,  
Kazimierz Murawa, Jan Rusiecki,  
Grzegorz Radziszewski, Jacek Grochowski,  
Igor Łaszuk, Franciszek Zaniewski,  
Zbigniew Baran, Stanisław Pietkiewicz  

w 4 rzędzie stoją od lewej:  
Leszek Zioła, Leszek Śpiewak, Lech Chebrowski, 
Jerzy Gliński, Jerzy Gabrych, Michał Kulpiński, 
Albert Rypel, Jerzy Sobol, Arkadiusz Grabowski, 
Jarosław Klusak, Piotr Sosnowski, Piotr 
Polkowski, Marek Olechnowicz  

w 5 rzędzie stoją od lewej:  
Witold Bajor, Waldemar Łachut, Piotr Karepin, 
Mirosław Pańczyk, Jarosław Koleśnik, Józef 
Mokrzycki, Marek Zedlewski, Dariusz Sobczak, 
Andrzej Jaczewski, Wiesław Jakowczyk,  
Edmund Modzelewski, Ryszard Śliwiński,  
Piotr Ptasiński, Andrzej Warachewicz  

Obecni ale niewidoczni na zdjęciu:  
Zbigniew Kąkol, Marek Woś,  
Dariusz Jóźwik, Jarosław Pizoń     

Przełożeni i alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Lądzie w maju 1993 r.
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Siedzą od lewej: 
ks. Tadeusz Piaskowski  
ks. Zenon Hnatczak  
ks. Wiesław Jaworski 
ks. Stanisław Jezierski  
ks. Andrzej Borowiec  
ks. Tadeusz Kołosowski  
koad. Antoni Pleśniak  
koad. Józef Czubak  
ks. Marek Chmielewski – rektor  
koad. Józef Słowakiewicz  
ks. Waldemar Łachut  
ks. Apoloniusz Domański  
koad. Józef Cetera  
ks. Władysław Grochal 
Dominik Chmielewski 
Sebastian Połoński 
Artur Kucharski

W 1 rzędzie stoją od lewej: 
ks. Bolesław Woźny – proboszcz,  
klerycy: Sylwester Bokowski,  
Marcin Puszkarek,  
Kamil Pozorski, Krzysztof Wójcik,  
Paweł Drążek, Rafał Krysiak,  
Grzegorz Stępień, Grzegorz Gruba,  
ks. Marek Babicz, Robert Dmochowski, 
Marcin Balawander, Leszek Twardowski, 
Paweł Boike, Jarosław Kobiałka, Adam Kiziuk, 
Józef Kamza, Wojciech Lech, Andrzej Mimier, 
Krzysztof Gatz, Maciej Sarbinowski

W 2 rzędzie stoją od lewej:
Dariusz Dynak-Michalski, Leszek Marczyk, 
Leszek Główczyński, Piotr Sikorski,  
Mariusz Kowalski, Ryszard Wesołowski, 
Mirosław Hyżak, Tomasz Wierzchowski, 
Adam Kłosowski, Błażej Idczak,  
Mirosław Kurkiewicz, Michał Malek,  
Jarosław Wąsowicz, Damian Poleszczuk, 
Tadeusz Kiciński, Robert Rusianiak,  
Michał Mejer, Paweł Żurawiński

Przełożeni i alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Lądzie w roku akademickim 
2001/2002
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Siedzą od lewej:
ks. Stanisław Jezierski
ks. Władysław Zimnowodzki
ks. Marek Babicz
ks. Wojciech Gretka
ks. Ryszard Sadowski
ks. Dariusz Łużyński
ks. Mariusz Kowalski
ks. Piotr Przyborski
ks. Czesław Banach

W 1 rzędzie stoją od lewej: 
ks. Wojciech Lech
ks. Bolesław Leciej
ks. Apoloniusz Domański
ks. Tadeusz Piaskowski
Roman Tsyganiuk
Jakub Marek
Paweł Bróż
Maciej Michalak
Roman Portuchay
Michał Kupiński
ks. Władysław Grochal
ks. Władysław Kołyszko
ks. Jacek Żurawski
ks.  Zenon Klawikowski

W 2 rzędzie stoją od lewej: 
Michał Libor
Piotr Wyderka
Tomasz Malinowski
Łukasz Burnicki
Patryk Szostkowski
Konrad Roszczyk
Michał Dybowski
Marcin Pikor

W 3 rzędzie stoją od lewej: 
Michał Świder
Jarosław Budny
Paweł Figura
Łukasz Torbicki
Rafał Wąsik
Andrzej Waś
ks. Józef Koszewnik
Jarosław Krzysztonek
Paweł Szczepański
Przemysław Szymański
ks. Krzysztof Butowski
koad. Sebastian Marcisz

Przełożeni i alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Lądzie w roku akademickim 
2010/2011
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…Z niszczenie słowem wszędzie i  spusto-
szenie! – tymi słowami kapucyński 
kronikarz podsumował stan kościoła 

i  klasztoru w  Lądzie w  1850 r., kiedy to oo. ka-
pucyni obejmowali pocysterskie opactwo. Odre-
staurowane ich staraniem, po tragicznym epilogu 
powstania styczniowego, znowu popadło w  ruinę. 
W jakim stanie pod koniec XIX wieku znajdował się 
lądzki dom, świadczyć może wypowiedź hrabiego 
Konstantego Przeździeckiego na posiedzeniu Komi-
sji Historii Sztuki Krakowskiej Akademii Umiejętno-
ści w 1890 r., gdzie stwierdził, że został właścicielem 
ruin klasztoru w Lądzie (nabył wówczas klasztor od 
biskupa kujawsko-kaliskiego, a po kilku latach po-
nownie mu go odsprzedał). Należy w tym momencie 
przypomnieć, że intencją ks. Franciszka Szczygłow-
skiego, aby oddać Ląd Towarzystwu Salezjańskie-
mu, a  za jego rekomendacją decydującego w  tej 
sprawie bpa Stanisława Zdzitowieckiego, było rato-
wanie lądzkiego zabytku. O jego stanie w momen-
cie przybycia salezjanów, czyli w  kwietniu 1921 r.,  

znamiennie świadczy stwierdzenie pierwszego sale-
zjańskiego proboszcza ks. Wojciecha Śmiłowskiego: 
Lenda delata est! (Ląd jest spustoszony).
Jaki zatem Ląd ujrzeli pierwsi salezjanie? Kościół, 
mimo starań księży proboszczów, a zwłaszcza gor-
liwego kustosza ks. Teodora Fibicha (1838-1917), był 
poważnie zagrożony. Brakowało szyb w większości 
okien, które wymagały natychmiastowej wymiany. 
Brak szyb w oknach i okien w latarni dużej kopuły 
powodował ustawiczne zalewanie cennych fresków 
i ścian. Podmyte fundamenty części północnej bu-
dowli naruszyły stabilność jej konstrukcji. Północne 
ramię transeptu kościoła groziło zawaleniem, jeden 
z  filarów wielkiej kopuły był mocno zarysowany. 
Odarcie przez Niemców poszycia wielkiej kopuły 
i dachu z blachy miedzianej (jesień 1917) i położe-
nie w jej miejsce dachówki – nota bene nieszczelnej 
i zaciekającej w wielu miejscach - naruszyło staty-
kę więźby dachowej. Partia dachu nad małą kopułą 
osunęła się na jej konstrukcję, grożąc zawaleniem. 
Organy, pozbawione przez Niemców piszczałek, 
milczały, a w  ich korpusie i ornamentach beztro-
sko gnieździły się i „koncertowały” ptaki. Milczały 
również wieże świątyni, ograbione przez Niemców 
z dzwonów.
W  jeszcze gorszym stanie znajdował się klasztor, 
w  którym brakowało większości okien, a  w  po-
mieszczeniach podłóg, drzwi i pieców. Płyty kamien-
nej posadzki na krużgankach były w  większości  
rozkradzione. Przed 1890 r. zawaliło się północne 
skrzydło klasztoru wraz z  gotyckim krużgankiem, 
dewastacji uległ wówczas również wirydarz i  fon-
tanna w jego centrum. Strop Sali Opackiej był po-
ważnie naruszony, a z plafonu z freskiem Adama 
Swacha odpadły dwa duże fragmenty. Natychmia-
stowego remontu wymagał dach klasztoru, w wie-
lu miejscach osuwający się na skutek zmurszenia 
krokwi. Odnowiona w  1852  r. elewacja klasztoru 
prezentowała się tragicznie; tynk w  wielu miej-
scach odpadł odsłaniając połacie ceglanego muru, 
polichromia na ścianach prawie nie istniała. Klasz-
tor otaczały zwały gruzu i pozostałości rozebranych 

Zdjęcie Sali Opackiej z 1908 r., 
ukazuje proces niszczenia plafonu 

i malowideł Adama Swacha. 
Uszkodzony dach w tej części 

klasztoru był przyczyną ciągłego 
zamakania stropu, z którego zaczęły 

odpadać duże płaty tynku wraz 
z polichromią.  

Remont Sali Opackiej wraz 
z konserwacją polichromii plafonu 

przeprowadzono w 1925 r.

Od spustoszenia i ruiny do Pomnika Historii  
– salezjanie w trosce o Làd i jego zabytki  
w latach 1921-2011  

Ks. Janusz Nowiński sdb
Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie nad Wartą
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ogrodzeń wzniesionych przez kapucynów. Dawne 
ogrody prawie nie istniały, ich miejsce zajął ugór 
i zdziczałe drzewa owocowe. 
Trafnym podsumowaniem sytuacji i  warunków, 
w jakich salezjanie obejmowali Ląd i jego zabytki, 
jest refleksja ks. Jana Wosia, jednego z pierwszych 
wychowawców Małego Seminarium i badaczy lądz-
kiej historii: Salezjanie, poznawszy dokładniej prze-
szłe losy tej miejscowości zrozumieli, jak wielką odpo-
wiedzialność ponoszą wobec narodu za przechowanie 
tej pamiątki i chętnie się tej pracy podjęli. Jakie były 
pierwsze chwile salezjanów w  Lądzie? Lepiej o  tem 
nie mówić, ciekawych i  zainteresowanych odsyłam 
do kroniki zakładowej. Należy się spodziewać, że za 
przetrwanie tych chwil owi członkowie zgromadzenia 
otrzymają obfitą nagrodę w niebie, a samo to młode 
zgromadzenie zapewniło sobie już tu na ziemi błogo-
sławieństwo Boże na długie lata. 

Lata 20. – dźwiganie klasztoru z ruin
Ksiądz Wojciech Śmiłowski, zniechęcony skalą 
zniszczeń i ogromem prac remontowych, po trzech 
miesiącach opuścił Ląd. Na jego miejsce, w  sierp-
niu 1921 r., dyrektorem dzieła i proboszczem parafii 
mianowano ks. Piotra Wiertelaka, o którym bez cie-
nia przesady można powiedzieć, że podźwignął Ląd 
z  ruin, a  klasztor uczynił domem synów księdza 
Bosko. Prace rozpoczęto już w  1921 r. od repera-
cji dachu klasztoru (zakończono ją w październiku 
1924), szklenia okien, naprawy podłóg i ustawienia 
pieców. Decyzja o otwarciu w Lądzie Małego Semi-
narium dla „Synów Maryi” spowodowała koniecz-
ność adaptacji pomieszczeń klasztoru do potrzeb 
i  wymagań placówki szkolnej. Sala Opacka stała 
się wówczas salą lekcyjną i uczniowskim studium. 
Na sale lekcyjne zaadaptowano również wnętrza 
na piętrze wschodniego skrzydła klasztoru. W po-
mieszczeniu dawnej klatki schodowej za kapitula-
rzem urządzono umywalnie i  toalety dla wycho-
wanków. W 1923 r. poszerzono tu okno, nadając mu 
kształt wzorowany na sąsiednich oknach gotyckich.  

W 1921 r. klasztor i jego otoczenie 
prezentowały obraz ruin i spustoszenia. 

Archiwalne fotografie z tego czasu 
dokumentują gruzowisko przy 

południowo-zachodniej części klasztoru 
i pozostałości zdziczałego sadu, 

zniszczone elewacje skrzydła 
wschodniego z oknami bez szyb oraz 

zdewastowane wnętrze wirydarza ze 
stertą gruzu z zawalonego północnego 

skrzydła klasztoru.
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W tym samym czasie powiększono przejście z kruż-
ganków do korytarza z nową klatką schodową pro-
wadzącą do zakrystii i na piętro klasztoru. Wzorem 
dla kształtu nowego przejścia był portal kapitularza, 
pokryty wówczas stiukową okładziną.
W lądzkim archiwum zachowana jest bogata kore-
spondencja ks. Wiertelaka z ówczesnymi władzami 
na temat katastrofalnego stanu kościoła i  klasz-
toru. Pozostaje ona świadectwem niestrudzonych 
starań dyrektora i proboszcza Lądu o pozyskanie 
środków dla ratowania lądzkiej spuścizny. W 1923 r.  
rozpoczęto remont dachu kościoła, który trwał do 
lipca roku 1924. Część drewna na wymianę krokwi 
przydzielił Urząd Powiatowy w Słupcy. Pochodziło 
ono z budulca zgromadzonego na budowę mostu 
w Lądzie, który otwarto 29 czerwca 1923 r. W tym 
samym dniu odsłonięto na elewacji kościoła tabli-
cę pamiątkową ku czci o. Maksa Tarejwy. Na zle-
cenie ks. Wiertelaka Salezjańska Szkoła Rzemiosł 
w  Oświęcimiu wykonała żelazną konstrukcję 
ośmiu okien latarni kopuły kościoła, które zamon-
towano w 1923 r., i które pozostają w tym miejscu 
po dziś dzień. 
W  latach 1924-1928 został przeprowadzony gene-
ralny remont całego obiektu pod kątem jego szkol-
nych zadań. Założono wówczas wodociąg i  insta-
lację elektryczną, zasilaną agregatem spalinowym 
(1924). Na krużganki powróciła kamienna posadz-
ka. Rok 1924 dał początek renowacji elewacji klasz-
toru, odnowiono wówczas zachodnie skrzydło, 
gdzie znajdowała się brama wjazdowa i  główne 
wejście do salezjańskiego zakładu. W 1925 r. prze-
prowadzono remont Sali Opackiej wraz z  konser-
wacją i częściową rekonstrukcją malowideł Adama 
Swacha. Wobec ogromu niezbędnych prac remon-
towych, heroicznego charakteru nabiera decyzja 
ks. Wiertelaka o renowacji lądzkich organów. Już 
w sierpniu 1923 r. odwiedził w tym celu Ląd lwow-
ski organmistrz Rudolf Haase. W  jego zakładzie 
wykonano nowe piszczałki, które zostały zamon-
towane w listopadzie 1925 r. 

Jesienią 1934 r. przeprowadzono remont 
prezbiterium, renowację głównego ołtarza 
i stalli, w których zrekonstruowano 
– zdemontowane przez kapucynów –  
pięć siedzisk w pierwszym rzędzie.  
Przesuniętą przez kapucynów mensę 
z tabernakulum cofnięto wówczas w głąb 
prezbiterium. W ołtarzu głównym został 
umieszczony obraz Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych ukazanej w asyście 
św. Jana Bosko i św. Kazimierza. 
Archiwalna fotografia z 1917 r. (po lewej) 
prezentuje prezbiterium przekształcone 
w połowie XIX w.  
Fotografia poniżej dokumentuje prezbiterium  
i ołtarz główny po remoncie wykonanym  
na polecenie ks. Pawła Liszki.
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W roku 1927, od wymurowania stodoły, rozpoczęto 
wznosić przy kanale Warty zabudowania gospodar-
stwa rolno-hodowlanego – podstawy utrzymania 
mieszkańców lądzkiego domu. W  tym czasie upo-
rządkowano też dwa zdziczałe sady przy klaszto-
rze, założone w latach 50. XIX w. przez kapucynów. 
Po usunięciu drzew powstały dwa place, pierwszy, 
przed południowym skrzydłem klasztoru, grani-
czący z  kanałem Warty, drugi, przed skrzydłem 
wschodnim, gdzie urządzono boisko do siatkówki 
oraz teren rekreacyjny dla wychowanków. Usunięto 
wówczas przypory przy wschodniej ścianie budynku. 

W lipcu 1928 r. dokończono remont elewacji klasz-
toru, przywracając im barokowy splendor. Siedem 
dni po beatyfikacji ks. Bosko, która miała miejsce  
2 czerwca 1929 r., rozpoczęto renowację kapitularza, 
który miał być od tego momentu kaplicą dedykowa-
ną Założycielowi Towarzystwa Salezjańskiego.
15 czerwca 1929 r. ks. Wiertelak otrzymał z Warsza-
wy pozwolenie na odbudowę północnego skrzydła 
klasztoru. Projekt przewidywał poszerzenie skrzy-
dła o  jedno przęsło krużganków w  głąb wiryda-
rza. Prace budowlane, rozpoczęte 23 września tego 
roku, zakończono w październiku roku następnego. 

W 1927 r. na terenie 
przyklasztornego gospodarstwa 
wzniesiono murowaną stodołę, 
a na początku lat 30. budynek 
gospodarczy, na którego piętrze 
urządzono sypialnię  
dla aspirantów.  
Zabudowania gospodarstwa, 
boisko do siatkówki przed 
klasztorem oraz wychowanków 
Małego Seminarium na skutych 
lodem nadwarciańskich łąkach, 
dokumentuje fotografia  
ks. Jana Wosia wykonana 
z kopuły kościoła  
w grudniu 1934 r.

Fotografia ks. Janusza 
Nowińskiego, wykonana z tego 
samego miejsca na kopule 
w grudniu 2007 r., rejestruje 
obecny widok tej części  
lądzkich zabudowań.
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W ich efekcie na parterze powstała sala teatralna 
ze sceną po stronie wschodniej, na piętrze sypial-
nia dla wychowanków. Wnętrze sali teatralnej oraz 
efektowną kurtynę z  widokiem Lądu, wymalował 
w czerwcu 1932 r. kl. Andrzej Świda.

Lata 30. – w trosce o świątynię
Lata 30. to czas szeregu inwestycji i prac we wnętrzu 
kościoła. Dyrektorem i  proboszczem był wówczas 
ks. Paweł Liszka. Uroczystość sprowadzenia do Lądu 
relikwii ks. Bosko odbyła się w dniu 9 czerwca 1930 r.  
Jest to także pamiętna data konsekracji dwóch 
nowych dzwonów odlanych w  zakładzie Braci Fel-
czyńskich w Kałuszu k. Przemyśla. Aktu konsekracji 
dokonał bp włocławski Karol Radoński. Na wieży ko-
ścioła zawisł duży dzwon (355 kg) dedykowany Ma-
ryi Wspomożycielce Wiernych i mniejszy (177,5 kg) 
poświęcony bł. Janowi Bosko. Sukcesywnie wymie-

niano w kościele kolejne okna. W czerwcu 1930 r.  
wykonano prace odwadniające fundamenty świąty-
ni, które następnie (w 1931 i 1933) wzmocniono. 
W  styczniu 1933 r. biskup włocławski wyraził zgo-
dę na wymianę obrazów z  czasów kapucyńskich: 
N.M.P. Anielskiej w ołtarzu głównym i św. Feliksa 
w stiukowym ołtarzu pod kopułą oraz na przesunię-
cie mensy z tabernakulum ołtarza głównego w kie-
runku jego nastawy. W październiku 1934 r. podda-
no renowacji nastawę głównego ołtarza, w którym 
został umieszczony nowy obraz Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych, której asystowali św. Jan Bo-
sko i św. Kazimierz. Obraz namalował prof. Wiktor 
Gosieniecki z  Poznania, a  poświęcił kard. August 
Hlond 8 grudnia tego roku. Obraz Gosienieckiego 
nie przypadł do gustu kardynałowi, który postano-
wił planowany dla stiukowego ołtarza wizerunek  
bł. Jana Bosko zamówić w Rzymie. Tak powstał obraz 
Ksiądz Bosko rozdający chleb młodzieży pędzla Ste-
fana Bakałowicza, poświęcony przez kard. Hlonda  
8 grudnia 1935 r. w  ołtarzu bocznym pod kopułą. 
Oba ołtarze stiukowe zostały wówczas odnowione 
i na nowo wyzłocone (lipiec 1935).
Między wrześniem a  listopadem 1934 r. dokonano 
istotnych przekształceń prezbiterium kościoła. Men-
sa głównego ołtarza wraz z  tabernakulum zosta-
ła cofnięta o 3 metry, przez co zlikwidowano chór 
urządzony za nią przez kapucynów. Odnowiono 
stalle, czyszcząc je i politurując. Zrekonstruowano 
wówczas, usunięte przez kapucynów, pięć siedzisk 
w  pierwszym rzędzie stalli. Renowacji poddano 
również cztery barokowe konfesjonały, pokrywa-
jąc je politurą. Oczyszczono i  odświeżono złoce-
nia ambony oraz akantowych ołtarzy Matki Bożej  
i św. Franciszka. Renowacji poddano również wnę-
trze zakrystii. Remont elewacji fasady kościoła we 
wrześniu 1935 r. był jedną z  ostatnich inwestycji  
ks. Pawła Liszki w Lądzie. W sierpniu 1936 r. dyrek-
torem i  proboszczem został ks. Franciszek Miśka.  
On też zorganizował uroczystość 15-lecia pobytu 
salezjanów w  Lądzie. Z  tej okazji w  ścianę kruż-
ganków została wmurowana marmurowa tablica 
upamiętniająca to wydarzenie (lipiec 1937). W jubi-
leuszowym roku ukazała się również pierwsza mo-
nografia Lądu, autorstwa salezjanina ks. Mikołaja 
Kamińskiego: Dawne opactwo zakonu cysterskiego 
w Lądzie nad Wartą. Zarys dziejów i zabytki sztuki.

Czas II wojny światowej i lata powojenne
Wybuch II wojny światowej położył kres działalno-
ści Małego Seminarium Duchownego. Jeszcze przed 
wkroczeniem Niemców ks. Franciszek Miśka zdążył 
ukryć bądź wywieźć z Lądu część najcenniejszego 
wyposażenia, m.in. cenne paramenty liturgiczne 
i  jeden z  dzwonów. Jesienią 1939 r. wojsko nie-
mieckie usunęło salezjanów z  klasztoru, zamie-

W maju 1944 r. niemiecka 
konserwator Anna Busch 

przeprowadziła – pierwszą w ich 
historii – konserwację malowideł 

oratorium św. Jakuba Apostoła. 
Usunęła barokowe 

przemalowania  
i oczyściła polichromię.  

Prezentowana fotografia 
dokumentuje wygląd wschodniej 

ściany oratorium przed 
usunięciem barokowych 

przemalowań.

W czerwcu 1929 r. 
przeprowadzono gruntowny 
remont wnętrza kapitularza, 

który  – funkcjonując od połowy 
XVIII w. jako kaplica – został 

dedykowany bł. Janowi Bosko, 
beatyfikowanemu 2 czerwca tego 

roku. Wymieniono podłogę, 
ściany i sklepienie wnętrza 

pomalowano, zastępując w ten 
sposób polichromię z połowy  

XIX w. W ołtarzu umieszczono 
wizerunek Założyciela 

Towarzystwa Salezjańskiego. 
Prezentowana fotografia 

uwieczniła wygląd wnętrza  
po remoncie.  

W 1968 r. usunięto z żeber 
i zworników stiukową okładzinę, 

przywracając sklepieniu 
pierwotny gotycki charakter.
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niając jego budynki na koszary. Od stycznia 1940 
do października 1941 r. dawne opactwo cysterskie 
okupant uczynił obozem przejściowym dla 152 
polskich kapłanów i  alumnów. Kościół włączono 
w teren obozu. W 1941 r. Niemcy ogołocili zakry-
stię z paramentów liturgicznych, wywożąc m.in. 86 
ornatów i pozostały dzwon. Po zlikwidowaniu obo-
zu, od października 1941 r. do zakończenia wojny,  

lądzki klasztor i kościół oddano do dyspozycji 115 
członków paramilitarnej organizacji Hitlerjugend. 
Ta młodzież podżegana, zionęła nienawiścią do 
wszystkich i wszystkiego. Pozostawiła po sobie znisz-
czenia ... (Kronika Lądu). Owe zniszczenia to przede 
wszystkim dewastacja barokowych kamiennych 
figur przed kościołem oraz figur i  kompozycji or-
namentalnych dekorujących zwieńczenia i szczyty 

Fotografia wykonana ok. 1925 r. 
prezentuje charakterystyczny widok 
klasztoru i kościoła z nieistniejącego 
dziś drewnianego mostu na Warcie, 
który otwarto w 1923 r.  
Na pierwszym planie z prawej widać 
zachodni kraniec ogrodowej wyspy, 
w głębi  nieumocnione brzegi kanału 
Warty oraz ogród warzywny 
założony przez koadiutora 
Antoniego Bizjaka.

W drugiej połowie lat 50. XX w. 
rozpoczęto szeroko zakrojone 
prace porządkowe wokół 
klasztoru. Wykonywali je alumni 
pod kierownictwem ówczesnego 
administratora ks. Henryka 
Czepułkowskiego.  
Zdjęcie z 1957 r. dokumentuje 
dawny most na ogrodową wyspę 
oraz alumnów seminarium 
pracujących przy porządkowaniu 
placu przed zachodnim skrzydłem 
klasztoru. W głębi widać 
wzniesioną wówczas nową bramę.
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dachów, które traktowano – podobnie jak i szyby 
w  oknach kościoła - jako strzeleckie tarcze. Mło-
dzi naziści zniszczyli organy i uszkodzili wiele figur 
w kościele. W tym czasie zniszczono bezpowrotnie 
sztukateryjną dekorację portalu głównego wejścia 
do klasztoru po stronie wschodniej. W maju 1944 r.  
niemiecka konserwator Anna Busch przeprowadzi-
ła – pierwszą w ich historii – konserwację fresków 
oratorium św. Jakuba, czyszcząc je i usuwając ba-
rokowe przemalowania.
Niemcy opuścili Ląd na początku lutego 1945 r. i nie-
mal natychmiast powrócili tu salezjanie – ks. Ma-
rian Kamiński i ks. Czesław Urbaniak. O ile kościół 
w czasie wojny ucierpiał w małym stopniu, to bu-
dynek klasztoru został kompletnie ograbiony i znisz-
czony wewnętrznie – istna ofiara hitlerowska. Na ze-
wnątrz cały, wewnętrznie zmasakrowany i  niezdolny 

do życia! Wszystkie figury i  krzyże na terenie parafii, 
jak również liczne posągi świętych, dawne tablice gro-
bowe koło kościoła i na cmentarzu zostały porozbijane 
(Kronika Lądu). Od 1 kwietnia 1945 r. administruje 
parafią lądzką ks. Jan Romanowicz, humanista, mi-
łośnik i znawca zabytków Lądu. W okresie letnim 
1945 r. rozpoczęto przygotowania do przywrócenia 
działalności Małego Seminarium Duchownego, któ-
re rozpoczęło zajęcia we wrześniu. Będzie istnieć 
do lipca 1952 r., kiedy – wobec zagrożenia przejęcia 
Lądu przez komunistyczne władze - przekształcone 
zostało w Wyższe Seminarium Duchowne Towarzy-
stwa Salezjańskiego. Salezjanie podjąwszy się odpo-
wiedzialności przed Ojczyzną za lądzki zabytek, poczu-
wali się w  momencie likwidacji Małego Seminarium 
(...) do zagospodarowania opróżnionego klasztoru tak, 
aby uchronić go przed desakralizacją, opuszczeniem, 
a może nawet przed dewastacją i  ruiną. Dlatego nie 
zrzekli się klasztoru, ale zorganizowali w nim Studen-
tat Teologiczny, który swą powagą instytucji naukowej 
mógł zabezpieczyć przed niepożądaną interwencją  
(ks. A. Świda).

Lata 50. i 60.
Pierwszym dyrektorem, a zarazem rektorem Wyż-
szego Seminarium Duchownego w roku akademic-
kim 1952/1953, został ks. Henryk Czepułkowski. 
Z jego też inicjatywy (zwłaszcza gdy pełnił funkcję 
administratora, czyli w  latach 1954-1959), i  przy 
wydatnej pomocy lądzkich alumnów, otoczenie 
klasztoru otrzymało nowy wygląd. Teren przed 
domem od strony zachodniej wyłożono granitową 
kostką i  klinkierem, przesunięto też bramę wjaz-
dową do linii budynku; dziedziniec oddzielono od 
ogrodu nowym ogrodzeniem. Przeprowadzono re-
gulację brzegów kanału Warty, umacniając je ka-
miennym nabrzeżem; połączono też betonowym 
mostem dziedziniec z ogrodem na wyspie. Wokół 
ogrodu usypano wał ziemny, chroniący przed wy-
lewami Warty. Z  inicjatywy proboszcza ks. Felik-
sa Żołnowskiego i  lądzkich parafian utwardzono 
brukiem drogę za kościołem od strony wschodniej 
(1958). Przy południowej wieży kościoła stanęła 
wówczas kapliczka z  figurą Matki  Bożej Niepo-
kalanej. Dnia 3 listopada 1958 r., w  dniu imienin  
ks. inspektora Stanisława Rokity, miało miejsce po-
święcenie pomnika św. Jana Bosko, usytuowane-
go przed wschodnią fasadą kościoła; wykonał go 
koad. Ludwik Mocarski. Według relacji zamieszczo-
nej w  Kronice Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lądzie, w  latach 1952-1968 przeprowadzono na 
terenie klasztoru i  kościoła następujące inwesty-
cje: wymianę dachówki na całej połaci dachów 
klasztoru (lata 1952-54); zaadaptowanie podziemi 
kościoła na salę widowiskową (lata 1957-1959); 
gruntowny remont dachu kościoła (1967); remont 

Alumni Wyższego Seminarium  
byli czynnie zaangażowani  
w remont dachu klasztoru,  

który przeprowadzono  
w latach 1952-1954.  

W 1961 r., przy ich pomocy, 
utwardzono betonową trylinką 

plac przed południowym 
skrzydłem klasztoru i teren 
ówczesnego gospodarstwa  

przy kanale Warty.
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obu wież wraz z  wymianą konstrukcji drewnia-
nej oraz położeniem i  pomalowaniem blachy na 
hełmach. Wnętrze kościoła pomalowano (sierpień-
-październik 1968) po raz pierwszy od stu lat. 
23 maja 1967 r., w ramach obchodów Sacrum Polo-
niae Millenium, miała miejsce w Lądzie uroczystość 
upamiętniająca martyrologię duchowieństwa pol-
skiego w  czasie II wojny światowej, a  zwłaszcza 
kapłanów więzionych w Lądzie. Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński dokonał wówczas poświęcenia  
tablicy pamiątkowej w kościele, na której uwiecznio-
no nazwiska 84 zamordowanych kapłanów. W tym 
dniu ordynariusz włocławski bp Antoni Pawłowski 
poświęcił nowy obraz Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych w  ołtarzu głównym lądzkiego kościoła, 
namalowany przez prof. Antoniego Michalaka.
W styczniu i  lutym 1968 r. przeprowadzono gene-
ralny remont w  obrębie klasztornych krużganków 
i  dawnego kapitularza. Usunięto wówczas XVIII-
-wieczną stiukową okładzinę pokrywającą gotyckie 
żebra i kamienne detale architektoniczne, co przy-
wróciło sklepieniom krużganków i kapitularza ich 
pierwotny, XIV-wieczny wygląd. 
Założenie instalacji centralnego ogrzewania (paź-
dziernik 1969-marzec 1970) zapoczątkowało kolejny 
generalny remont wnętrz klasztoru. Objął on pokoje 
profesorskie w  zachodnim skrzydle, sypialnie kle-
ryckie, kleryckie studia i salę muzyki nad zakrystią.  

13 listopada 1958 r. ks. inspektor 
Stanisław Rokita poświęcił pomnik 
św. Jana Bosko ustawiony przed 
kościołem po stronie wschodniej.  
Autorem cementowej grupy rzeźb 
był koad. Ludwik Mocarski.  
Przez wiele lat pomnik ten  
był ulubionym miejscem  
dla okolicznościowych fotografii 
lądzkiej wspólnoty i jej gości.

Od czerwca 1973 r. do jesieni roku 1979 
trwały prace renowacyjne elewacji 
klasztoru i kościoła. Położono 
wówczas nowe tynki i pomalowano 
ściany, zachowując  
ich pierwotną kolorystykę.  
Prace malarskie wykonywali alumni 
seminarium, całością remontu 
kierował ks. Józef Belniak – ówczesny 
administrator. Na rusztowaniu od 
lewej: Walerian Święcicki, Tadeusz 
Sobczyk, Stanisław Hajkowski,  
nad nimi Tadeusz Niedziela.  
Ozdobne sterczyny, wieńczące portale 
i szczyty, zrekonstruował koad. 
Ludwik Mocarski,  
co dokumentuje zdjęcie poniżej.
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Przeprowadzono wówczas remont i  konserwację 
dachów klasztoru, kryjąc blachą cynkową połać pół-
nocną i północno-wschodnią.

Lata 70. i 80. – renowacja klasztoru 
i kościoła
W  związku z  decyzją o  połączeniu w  Lądzie stu-
dentatu filozoficznego i  teologicznego, w  marcu 
1972 r. rozpoczęto konieczne prace adaptacyjne 
wnętrz klasztoru. Przebudowano wówczas parter 
północnego krużganka, zamieniając salę teatralną 
na studia dla alumnów. W sierpniu przeprowadzo-
no remont refektarza i przylegającej doń świetlicy, 
wtedy również zastąpiono podłogi tych pomiesz-
czeń marmurowo-cementową posadzką.
Wspomniana adaptacja i remont pomieszczeń klasz-
tornych dają początek szeroko zakrojonym działa-
niom remontowym, budowlanym i konserwatorskim 
na terenie klasztoru i kościoła w Lądzie. Większość 
z  nich prowadzona była z  inicjatywy ówczesnego 
dyrektora i  rektora, ks. Stanisława Styrny, i  ks. Jó-
zefa Belniaka - administratora seminaryjnego domu. 
Udział parafii Ląd w pracach koordynował proboszcz 
ks. Antoni Niebrzydowski. Początkiem prac remonto-
wych przy kościele było założenie systemu odwad-
niającego budynek i osuszającego jego mury. Trwało 
to od października 1973 r. do sierpnia 1975 r.
W czerwcu 1973 r. zaczęto przygotowania do tynko-
wania elewacji klasztoru. Prace rozpoczęte w sierp-
niu zostały wstrzymane decyzją konserwatora za-
bytków. Po zbiciu tynków ukazały się fragmenty go-
tyckich murów klasztoru i konserwator wojewódzki 
zarządził ich zinwentaryzowanie. Prace tynkarskie 
wznowiono w lipcu 1974 r., rozpoczynając je od pół-
nocnej ściany wirydarza. W  listopadzie tego roku 
przeprowadzono rekonstrukcję wnętrza wirydarza 
w  stylu parterowych ogrodów włoskich. W  stycz-
niu 1975 r. usunięto spróchniałe drzewa rosnące przy 
kościele, co bezpośrednio poprzedziło rozpoczęte 

w  kwietniu prace tynkarskie na elewacji kościoła. 
Łącznie z  malowaniem trwały one do roku 1979. 
Większość prac malarskich została wykonana przez 
alumnów seminarium. W maju 1976 r. koad. Ludwik 
Mocarski wykonał sztukateryjne odlewy sterczyn 
wieńczących szczyty elewacji klasztoru i kościoła.
Równolegle z  pracami tynkarskimi w  1976 r. roz-
poczęto kompleksowe roboty ciesielskie i  blachar-
skie na dachu kościoła, przywracając mu miedzia-
ne poszycie. Należy w  tym miejscu podkreślić, że 
tak szeroko zakrojony program renowacji klasztoru 
i kościoła w Lądzie realizowany był w większości 
środkami Towarzystwa Salezjańskiego przy pomo-
cy parafii Ląd (w  odniesieniu do inwestycji zwią-
zanych z  kościołem). Zapis w  Kronice WSD w  Lą-
dzie z  dnia 13 lipca 1976 r. stanowi dziś wymow-
ne świadectwo warunków, w  jakich restaurowano 
obiekt: Dyrektor i  Administrator po raz 10-ty skła-
dają wniosek w urzędzie konserwatorskim w Koninie 
o przyznanie środków na remont kościoła i klasztoru.  
Kosztorys sporządzony w  1975 r. przewidywał ok. 14 

Kościół i klasztor, z odnowionymi  
po 50-ciu latach elewacjami,  
znów prezentowały swój barokowy 
splendor. Po zakończeniu prac 
remontowych rozpoczęto 
porządkowanie otoczenia. 
W przykościelnym parku utwardzono 
alejki i posadzono ozdobne krzewy; 
przy kościele i na ogrodowej wyspie 
założono rosarium. Jego twórcą 
i opiekunem był ks. proboszcz  
Ignacy Czarnota (na fotografii obok).  
Troskę salezjanów o zabytkowe 
opactwo docenił Minister Kultury 
i Sztuki nagradzając w 1981 i 1994 r. 
Wyższe Seminarium Duchowne 
w Lądzie za wzorową opiekę  
nad zabytkiem i jego otoczeniem.

W 1981 r. rozpoczęto starania,  
aby poddać konserwacji – wiszące 
na ścianach krużganków, 
a częściowo przechowywane  
na strychu klasztoru – wielkie 
obrazy olejne Adama Swacha.  
W efekcie tych zabiegów w 1984 r. 
rozpoczęto renowację płócien 
Swacha, które sukcesywnie 
powracały na swoje  
pierwotne miejsce.  
Fotografia dokumentuje 
demontaż pierwszych obrazów 
i zabezpieczanie ich  
przed transportem  
do pracowni konserwatorskiej.
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mln zł (przyznana ostatecznie dotacja stanowiła za-
ledwie 5% kosztów).
W maju 1973 r. zostały zamówione witraże do okien 
dawnego kapitularza, pełniącego wówczas funk-
cję seminaryjnej kaplicy. Wykonano je w Poznaniu 
w  warsztacie Zygmunta Kośmickiego według pro-
jektu K. Stasińskiej; 17 września witraże zostały za-
montowane. W ołtarzu kapitularza 31 grudnia 1975 r.  
umieszczono nowy obraz Maryi Wspomożycielki 
Wiernych pędzla ks. Wincentego Kiliana (zastąpił 
on obraz św. Dominika Savio, który wraz z obrazem  
ks. Bosko, również pędzla ks. Kiliana, został umiesz-
czony w ołtarzu 12 czerwca 1952). 
Na początku 1974 r. podjęto decyzję o  remoncie 
zakrystii i wykonaniu nowych kredensów i szaf na 

paramenty liturgiczne. Projektantami mebli były po-
znańskie plastyczki, K. Stasińska i Polakowska. Usu-
nięto stare, spróchniałe wyposażenie i po położeniu 
marmurowej posadzki (kwiecień 1975), 26 września 
ustawiono nowe meble. Z  dawnego wyposażenia 
zachowano wiszące na ścianach obrazy, płaskorzeź-
bione popiersia apostołów, wieńczące wcześniej kre-
densy, oraz obudowy i polichromowane drzwi dwóch 
ściennych szaf. Obrazy z zakrystii (głównie portrety), 
oraz polichromie ściennych szaf poddano wówczas 
konserwacji.
Rosnąca z każdym rokiem liczba alumnów semina-
rium spowodowała konie czność wygospodarowa-
nia nowych pomieszczeń mieszkalnych. Uzyskano 
je przez adaptację przestrzeni strychów klasztoru, 

W maju 1979 r., ponad 120 lat  
od renowacji przeprowadzonej 

przez kapucynów,  
zapadła decyzja o gruntownej 

konserwacji ołtarza św. Urszuli 
i przechowywanych  

w nim relikwii.  
Prowadzone etapami prace 

konserwatorskie były w całości 
finansowane przez  

Towarzystwo Salezjańskie.  
W lipcu 1983 r. usunięto 

rusztowania, odsłaniając 
odnowiony barokowy ołtarz.
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gdzie od sierpnia 1977 do września 1978 r. powstał 
szereg kilkuosobowych pokoi kleryckich.
Jesienią 1979 r. przystąpiono do prac porządko-
wych wokół obejścia kościoła i w przykościelnym 
parku. Rozpoczął je ks. proboszcz Antoni Niebrzy-
dowski z udziałem parafian i alumnów seminarium, 
a kontynuowali kolejni jego następcy: ks. Wojciech 
Blicharz i ks. Ignacy Czarnota. W efekcie utwardzo-
no plac przed kościołem, naprawiono ogrodzenie 
przykościelnego parku, utwardzono i  oświetlono 
aleję prowadząca z wioski do kościoła i klasztoru, 
wytyczono i utwardzono alejki w parku, założono 
klomby kwiatowe i rosarium wzdłuż północnej ele-
wacji świątyni. Rosarium powstało również w pół-
nocno-zachodniej części seminaryjnego ogrodu, na 
terenie dawnych mokradeł Warty. 4 lutego 1981 r. 
Wyższe Seminarium Duchowne w  Lądzie otrzy-
mało Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki 
w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu 
zabytkowego za rok 1980. W czerwcu 1994 r. rektor 
seminarium, ks. Stanisław Jankowski, i proboszcz 
parafii, ks. Ignacy Czarnota, odebrali Nagrodę Mi-
nistra Kultury i Sztuki za najlepiej utrzymane oto-
czenie zabytku.
Działania konserwatorskie i  renowacyjne objęły 
również zabytkowe wyposażenie kościoła i klaszto-
ru. 11 maja 1979 r. rozpoczęto prace konserwatorskie 
przy ołtarzu św. Urszuli. Prowadzona etapami kon-
serwacja ołtarza została zakończona w lipcu 1983 r.  
przywracając zabytkowi jego barokową postać. 
W  lecie 1983 r., dzięki środkom przyznanym przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie, 
przeprowadzono konserwację i  częściową rekon-
strukcję fresku Jerzego W. Neunhertza w południo-
wo-wschodnim aneksie kopuły kościoła.
W latach 1984-1987 zrealizowano dla kościoła nowy 
ołtarz soborowy wraz z towarzyszącymi mu pode-
stem, ambonkami i sediliami dla celebransa i służ-
by liturgicznej. Całość wykonano w  swarzędzkim 
warsztacie braci Barciszewskich według projektu 
P. Woźniaka z Poznania. Prof. dr Michał Gałkiewicz 
z  łódzkiej politechniki zaprojektował i  wykonał 
w latach 1986-1987 kinkiety dla wnętrza kościoła.

Demontaż rzeźb i snycerskich detali 
ornamentów, dekorujących 

architekturę ołtarza,  
ujawnił katastrofalny ich stan  
i potwierdził słuszność decyzji  

o konserwacji zabytku.  
Dzieło warsztatu Ernesta Brogera  

z 1721 r. zostało ocalone, 
przywrócono też jego pierwotną 

kolorystykę zmienioną podczas 
XIX-wiecznej renowacji.
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Gotyckie oratorium św. Jakuba 
Apostoła przez szereg lat 

funkcjonowało jako miejsce 
ekspozycji dzieł sztuki 

i przedmiotów zachowanych 
z wielowiekowej przeszłości 

lądzkiego opactwa.  
Dokumentuje to fotografia 

wykonana w 1982 r.  
W listopadzie 1988 r. rozpoczęto 
prace konserwatorskie wnętrza 

oratorium i jego bezcennych 
malowideł, które zakończono 

w grudniu 1998 r.  
W efekcie prac konserwatorów 

polichromia oratorium odzyskała 
swój oryginalny koloryt.  

Nastrój wnętrza podkreśla witraż 
zamontowany w 2003 r.

W 1981 r. rozpoczęto starania, aby poddać konser-
wacji przechowywane na strychu klasztoru wielkie 
płótna Adama Swacha, ocalałe z cyklu 26 jego ob-
razów. W  efekcie tych zabiegów, na zlecenie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Koninie, 
w  1986  r. rozpoczęto renowację płócien Swacha, 
które sukcesywnie powracały na swoje pierwotne 
miejsce, czyli na ściany krużganków.
W  tym samym 1981 r. rozpoczęto prace budow-
lane związane z  decyzją inspektora inspektorii  
św. Wojciecha ks. Henryka Jacenciuka o rozbudowa-
niu gmachu lądzkiego seminarium przez wzniesienie 
od strony wschodniej nowego budynku o charakte-
rze mieszkalnym i administracyjnym. Projektantami  

budowli byli poznańscy architekci H. Marzyński  
i A. Chmielewski. Ponieważ projekt przewidywał lo-
kalizację budynku po wschodniej stronie klasztoru, 
rozebrano – za zgodą konserwatora – dawny mur 
dzielący opactwo od traktu komunikacyjnego oraz 
bramę wiodącą na teren opactwa. Prace budowla-
ne i  wykończeniowe zakończono w  1992 r. Poza 
pomieszczeniami mieszkalnymi dla profesorów 
i  alumnów, nowy gmach zawierał seminaryjną ka-
plicę. Projektantem jej wyposażenia był poznański 
architekt Henryk Marcinkowski oraz ówczesny rek-
tor seminarium ks. Stanisław Jankowski.
Koniec XX i pierwsze lata XXI wieku zapisały się 
kolejnymi działaniami mającymi na celu odnowę 
zabytkowego zespołu klasztornego. W listopadzie 
1988 r., pod kierunkiem prof. Marii Roznerskiej 
z  Torunia, rozpoczęto kompleksową konserwację 
oratorium św. Jakuba Apostoła, a  przede wszyst-
kim zachowanych tam XIV-wiecznych polichromii.  
Prace zakończono w  grudniu 1998 r. W  1994 r.  
(lipiec-listopad) przeprowadzono renowację ele-
wacji zachodniego skrzydła klasztoru. W  dalszej 
kolejności, od września 1997 do listopada 1998 r., 
odnowiono elewację fasady kościoła, północnej 
ściany klasztoru oraz wirydarza. 
Podejmowane wielokrotnie starania o  przywróce-
nie pierwotnej świetności lądzkim organom w 1987 r.  
zaowocowały decyzją o ich kompleksowym remon-
cie. W  porozumieniu z  ówczesnym Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w  Koninie program  
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Wiosną 1983 r., od uprzątnięcia 
terenu i zniesienia muru 
oddzielającego plac przed 
klasztorem od sportowego boiska, 
rozpoczęto prace budowlane  
przy wznoszeniu nowego gmachu 
seminarium.  
Został zaprojektowany  
po wschodniej i południowej 
stronie historycznych zabudowań 
dawnego opactwa.

Fotografia wykonana w  czerwcu 
1986 r. dokumentuje zaawansowany 
stan budowy nowego gmachu 
seminarium. Widać na niej również  
– rozebrane na przełomie XX i XXI w. 
–  zabudowania gospodarcze  
przy kanale Warty oraz piętrowy 
budynek gospodarczy.

renowacji lądzkich organów został tak podzielony, 
że salezjanie byli odpowiedzialni za remont instru-
mentu, a  za konserwację prospektu organowego 
urząd konserwatorski. Renowację instrumentu, przy 
wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Warszawie, przeprowadziła firma organowa Chry-
stiana Schefflera z  Sieversdorfu oraz zakład Jana 
Drozdowicza z Poznania. Prace te (bez prospektu) 
zostały zakończone w listopadzie 2000 r.
W sierpniu 1998 r. rozpoczęto zakładanie w całym 
zespole klasztornym kompleksowej instalacji prze-
ciwpożarowej oraz monitoringu, co trwało – z prze-
rwami – do 2000 r. W tym czasie przeprowadzono 
kapitalny remont pomieszczeń na parterze zachod-
niego skrzydła klasztoru, gdzie ulokowano portier-

nię oraz pomieszczenia kancelarii parafialnej, biuro  
ks. ekonoma i rozmównicę. W 1999 r. (sierpień) ze-
spół pod kierunkiem dr Ewy Roznerskiej-Świerczew-
skiej z Torunia rozpoczął renowację malowideł w Sali 
Opackiej. Prace – realizowane etapami – trwały do 
sierpnia 2001 r. W odnowionym wnętrzu w 2004 r.  
zamontowano nowe okna. Nowe okno witrażowe 
z  gomółkami zamontowano również w  oratorium 
św. Jakuba Apostoła (2003).
Po blisko 30-u  latach od ostatniego remontu kon-
strukcja nośna hełmów wież kościoła uległa nad-
wątleniu, powodując ich przechylenie. Sytuacja 
była tak poważna, że Wojewódzki Konserwator  
Zabytków w  Poznaniu swoimi decyzjami przyspie-
szył kompleksowy remont obu wież, polegający  
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na całkowitej wymianie drewnianej konstrukcji wraz 
z poszyciem miedzianej blachy. Prace te trwały od 
lipca 1999 do grudnia roku 2000.
W  latach 2006-2007 studenci Wydziału Architek-
tury Politechniki Poznańskiej przeprowadzili pełną 
inwentaryzację pomiarową klasztoru i  kościoła, 
w której efekcie powstał zespół dokładnych planów 
całego obiektu. W roku następnym, na zlecenie Ad-
ministracji Obiektami Towarzystwa Salezjańskiego 
Inspektorii pw. św. Wojciecha, opracowano kom-
pleksowy projekt: Renowacja XII w. pocysterskiego 
opactwa w Lądzie i adaptacja na centrum kulturalno-

-edukacyjne. Stanowi on propozycję renowacji całe-
go zespołu dawnego opactwa wraz z rekonstrukcją 
i rewitalizacją ogrodów i przystosowanie go do no-
wych form apostolatu i formacji młodzieży.
Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w  2007 r. rozpoczęto remont latarni 
i poszycia dużej kopuły. Latarnię i jej okna uszczel-
niono, wymieniono też miedziane poszycie latarni 
i  kopuły (2008). Konserwację polichromii w  pod-
niebiu latarni przeprowadziła pracownia dr Ewy 
Roznerskiej-Świerczewskiej. W  latach 2003-2007 
rozebrano zabudowania dawnego gospodarstwa 

W 2008 r., na zlecenie 
Administracji Obiektami 

Towarzystwa Salezjańskiego 
Inspektorii pw. św. Wojciecha, 

opracowano kompleksowy 
projekt: Renowacja XII w. 

pocysterskiego opactwa w Lądzie 
i adaptacja na centrum 
kulturalno-edukacyjne.  

Stanowi on propozycję renowacji 
całego zespołu dawnego opactwa 

wraz z rekonstrukcją 
i rewitalizacją ogrodów 

i przystosowanie go do nowych 
form apostolatu  

i formacji młodzieży.  
Koordynatorem projektu był 

ekonom inspektorialny  
ks. Witold Drzyzgiewicz.  

Plansza  obok przedstawia jedną 
z koncepcji projektu usytuowania 

pawilonu obsługi ruchu 
turystycznego. Widać na niej 

również fragment koncepcyjnego 
projektu aranżacji ogrodu  

po stronie zachodniej oraz placu 
przed południowym  
skrzydłem klasztoru

W lipcu 1999 r. rozpoczął się 
remont ażurowych hełmów  

obu wież kościoła,  
wzniesionych w 1720 r.  

Dokonano wymiany drewnianej 
konstrukcji oraz poszycia 

miedzianej blachy.  
Prace zakończono  

w grudniu 2000 r.
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oraz magazynów i  garaży przy kanale Warty. W  są-
siedztwie stodoły stanął wówczas budynek gospodar-
czy z garażami.
Decyzją Kapituły Inspektorialnej, w 2008 r. został prze-
prowadzony generalny remont i zmiana wystroju semi-
naryjnej kaplicy, która od tego roku służy studiującym 
w Lądzie filozofię współbraciom postnowicjatu z czte-
rech polskich inspektorii. Kaplica została zadedykowa-
na Chrystusowi Dobremu Pasterzowi. Jej wystrój, wg 
projektu ks. Janusza Nowińskiego SDB, wykonał prof. 
Janusz Szpyt oraz Paweł Przyrowski i pracownia Witra-
że S.C. z Warszawy.
Salezjanie, zwłaszcza w ostatnich latach, podejmowa-
li szereg inicjatyw na rzecz odpowiedniej informacji 
o bezcennych zabytkach lądzkiego opactwa i ich pro-
mocji. W 1984 i 2007 r. zostały opracowane i wydane 
ilustrowane foldery popularyzujące historię i  zabytki 
pocysterskiego opactwa: Ląd, zabytkowy zespół klasz-
torny (Rzym 1984) i Ląd nad Wartą, pocysterski zespół 
klasztorny, klejnot sztuki Wielkopolski (Warszawa 2007). 
Równolegle ukazywały się kolejne edycje kart poczto-
wych ze zdjęciami z  Lądu. W  2003 r. został wydany 
pierwszy album prezentujący lądzki zabytek: Zespół 
klasztorny w Lądzie nad Wartą (autorzy: ks. M. T. Chmie-
lewski i ks. J. Nowiński, Piła 2003). W 2009 r., w ra-
mach przygotowań do obchodów jubileuszu 90-lecia 
pobytu salezjanów w Lądzie, ukazał się bogato ilustro-
wany album prezentujący najcenniejsze zabytki kościo-
ła i klasztoru – Ląd nad Wartą (autorzy: ks. J. Nowiński, 
S. Krajewski – projekt, Warszawa 2009). 
W 2007 r. została zaprojektowana przez Sławomira Kra-
jewskiego identyfikacja graficzna lądzkiego zabytku. 
W promocji Lądu nie zaniedbano również najnowszych 
technologii cyfrowych. W  2007 r. została zaprojekto-
wana i wykonana internetowa strona dawnego opac-
twa i Wyższego Seminarium Duchownego: www.lad.pl, 
gdzie – oprócz informacji historycznych – przedstawio-
no pond 200 lądzkich zabytków w oryginalnej formie 
prezentacji (autorzy: M. Maro, ks. J. Nowiński). Trzy lata 
później, w grudniu 2010 r., została opublikowana w In-
ternecie niezwykle atrakcyjna forma prezentacji Lądu 
i  jego zabytków w  najnowszej technologii panoram 
sferycznych (http://zieba.wroclaw.pl/glad/lad.html).  

Od lipca 2007 r. do lutego roku 2008 trwał remont latarni 
dużej kopuły i wymiana miedzianego poszycia na jej 

powierzchni. Prowadzone prace wymagały ustawienia 
specjalistycznego rusztowania, którego konstrukcja 

wypełniła całą przestrzeń głównej nawy kościoła. 

W grudniu 2010 r., we współpracy z Katedrą Konserwacji 
i Restauracji Tkanin Zabytkowych Wydziału Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, rozpoczęto prace badawcze i konserwację 

zespołu zabytkowych tkanin dekorujących relikwie 
w ołtarzu św. Urszuli. Wśród nich znalazła się 

średniowieczna złotolita tkanina dekorowana  
licznymi tarczami z rycerskimi herbami.
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Nowa forma wizualizacji umożliwia wirtualny spacer 
po zabytkowych wnętrzach kościoła, klasztoru oraz 
Kaplicy Dobrego Pasterza WSD w  Lądzie (autorzy:  
J. Zięba, ks. J. Nowiński).
W grudniu 2010 r., we współpracy z Katedrą Kon-
serwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Wydzia-
łu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, rozpoczęto prace ba-
dawcze i konserwację zespołu zabytkowych tkanin 
dekorujących relikwie w ołtarzu św. Urszuli. Wśród 
nich znalazła się średniowieczna tkanina złotolita 
dekorowana licznymi tarczami z rycerskimi herbami.

Ukoronowaniem pracy i ofiarnej troski wielu pokoleń 
synów ks. Bosko o  lądzki zabytek stało się wpisa-
nie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego w  dniu 17 czerwca 2009 r. zespołu 
dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą 
na listę Pomników Historii. Ten akt, stanowiący naj-
wyższą formę ochrony prawnej i  konserwatorskiej 
najcenniejszych zabytków Polski, ukazuje szczególną 
wartość gotycko-barokowego zespołu klasztornego 
w Lądzie jako świadka dziejów narodu, symbolu jego 
przeszłości i  duchowego dziedzictwa; potwierdza 
również jego niezwykłe walory historyczne, arty-
styczne, kulturowe, religijne i przestrzenne. 
Jako gospodarze Lądu od 90-u już lat mamy świa-
domość, że fakt wpisania dawnego opactwa na listę  
Pomników Historii nakłada na nas obowiązek usta-
wicznej troski o  zachowanie jego bezcennego dzie-
dzictwa oraz szerokie udostępnienie jego wartości 
społeczeństwu naszej Ojczyzny. Dziś jesteśmy dumni 
z  tego, że dzięki pełnej poświęcenia pracy naszych 
współbraci oraz hojności dobrodziejów, Ląd – niegdyś 
spustoszony – jest obecnie jednym z  najwspanial-
szych zabytków Rzeczypospolitej Polskiej. 

W 2007 r. Sławomir Krajewski 
zaprojektował identyfikację wizualną 

lądzkiego zabytku. 
Jednym z jej elementów jest logo 

Lądu, funkcjonujące od tego czasu 
w publikacjach promujących  

dawne opactwo.

Zdjęcie lotnicze wykonane  
we wrześniu 2005 r. dokumentuje 

widok dawnego opactwa w Lądzie  
wraz z jego otoczeniem  

na początku XXI w.  
Po prawej stronie, naprzeciw gmachu 

seminarium, widać zabudowania 
nowego gospodarstwa  

rolno-hodowlanego,  
funkcjonującego od 1995 r.
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17 czerwca 2009 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński wpisał zespół dawnego 
opactwa cysterskiego w Lądzie 
nad Wartą na listę Pomników 
Historii. Ten akt, stanowiący 
najwyższą formę ochrony prawnej 
i konserwatorskiej 
najcenniejszych zabytków Polski, 
ukazuje szczególną wartość 
gotycko-barokowego zespołu 
klasztornego w Lądzie  
jako świadka dziejów narodu, 
symbolu jego przeszłości 
i duchowego dziedzictwa.
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P o odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w  1918 r. przedstawiciele Kościoła włocław-
skiego rozpoczęli poszukiwania gospodarza, 

który zdołałby zapobiec dalszej dewastacji pocyster-
skiego zespołu klasztornego w  Lądzie i  podjąłby 
się jego restauracji. Powszechnie uważano, że nowy 
gospodarz mógłby w  tym miejscu rozpocząć dzia-
łalność oświatową i  wychowawczą, której tak bar-
dzo potrzebowała odrodzona Ojczyzna. Po nieuda-
nej próbie oliwetanów, którzy w 1920 r. nie zdołali 
uruchomić szkoły rolniczej, bp Stanisław Zdzitowiec-
ki, za namową dziekana słupeckiego ks. Franciszka 
Szczygłowskiego, na początku 1921 r. zapropono-
wał salezjanom przejęcie obiektu. 16 marca 1921 r.  
ks. inspektor Piotr Tirone odbył wizję lokalną zabu-
dowań pocysterskich, w której wyniku wyraził zgo-
dę na przyjęcie kościoła i klasztoru. Już 18 kwietnia 
do Lądu przybyli pierwsi salezjanie: ks. Wojciech  
Śmiłowski, mianowany proboszczem, jego pomoc-
nik ks. Jan Romanowicz i  koadiutor Józef Trącik.  

Ks. Śmiłowski, zniechęcony stanem zabudowań, 
ich ogromną dewastacją nie podjął żadnych prac 
mających na celu ich ratowanie. W związku z tym, 
w sierpniu tego samego roku, został odwołany przez 
władze zakonne z pełnionego stanowiska. Jego miej-
sce zajął ks. Piotr Wiertelak.

Utworzenie Małego Seminarium
Salezjanie rozpoczęli działalność oświatowo-wycho-
wawczą z początkiem roku szkolnego 1921/1922. Nie 
zainicjowali jednak stworzenia szkoły gospodarczej, 
jak proponował we wstępnych rozmowach bp Zdzi-
towiecki, ale w myśl wskazań ks. Tirone, utworzyli 
Małe Seminarium dla „Synów Maryi”. W tradycji sa-
lezjańskiej takim mianem określa się tych, którzy nie 
mieli wykształcenia średniego i rozeznali powołanie 
kapłańskie w starszym wieku, a z powodu zaawan-
sowania w latach nie mogli uzupełnić wykształcenia 
w szkołach publicznych. Za Małe Seminarium uwa-
ża się placówkę oświatowo-wychowawczą, w  któ-

Ma∏e Seminarium Duchowne  
Ksi´˝y Salezjanów   
w Làdzie nad Wartà 1921-1952  

Ks. Marek Chmielewski sdb

W 1921 r. salezjanie przyjęli  
pod dach lądzkiego klasztoru 

grupę 20 chłopców-sierot 
repatriowanych z Rosji  

po wojnie bolszewickiej.  
Historyczna fotografia z 1921 r. 

uwieczniła grupę 14 spośród nich 
przed portalem lądzkiej świątyni. 

Dziś, z perspektywy minionych  
90 lat, symbolicznego charakteru 
nabiera fakt, że jest to najstarsza 

fotografia zachowana  
w lądzkim archiwum.
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rej uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy na 
poziomie szkoły średniej i otrzymują równocześnie 
formację duchową ukierunkowaną na dojrzewanie 
w powołaniu kapłańskim bądź zakonnym. W przy-
padku Lądu średnia wieku wychowanków wahała się 
zwykle pomiędzy 14 a 22 rokiem życia, choć zdarzali 
się uczniowie, którzy przekroczyli nawet trzydziestkę. 
Przez cały okres istnienia Małego Seminarium w Lą-
dzie średni wiek jego wychowanków w większości 
przypadków znacznie przekraczał granice dopusz-
czane w niższych seminariach prowadzonych przez 
diecezje i inne zakony, a także w publicznych szko-
łach średnich.
W roku 1921, po wstępnych przygotowaniach, udało 
się salezjanom lądzkim przyjąć 34 małoseminarzystów, 
którzy tworzyli tzw. kurs przygotowawczy i uzupeł-
niali wiadomości z I, II i III klasy gimnazjalnej. Aby uzy-
skać poparcie Państwa dla swej działalności zarząd 

Małego Seminarium wystąpił 12 sierpnia 1922 r. do 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego z prośbą  
o  przyznanie placówce koncesji na prowadzenie 
szkoły średniej. Starania te zostały uwieńczone po-
łowicznym sukcesem. Dzieło otrzymało prawa szko-
ły prywatnej na prawach państwowych, ale kura-
torium zabroniło zarządowi wydawania świadectw.

Dzieje Małego Seminarium do roku 1952
Rozpoczęcie zajęć szkolnych w  Małym Semina-
rium nie oznaczało w  żadnym razie rozwiąza-
nia wszystkich problemów, przed jakimi stanęła  
nowa placówka. Pomimo trudności związanych 
z  jej rozruchem, salezjanie przyjęli pod swój 
dach grupę 20 sierot, repatriantów z  Rosji. Dla 
nich utworzono szkołę krawiecką pod kierownic-
twem Wincentego Rogi. Działała ona do 1927 r.  
kiedy to wyzwolono ostatnich dwóch czeladników.

W 1924 r. wyremontowano elewację 
zachodniego skrzydła klasztoru, 
gdzie znajdowało się główne 
wejście do salezjańskiego zakładu. 
Okoliczność ta pozwala oznaczyć 
w czasie archiwalną fotografię,  
na której uwieczniono grupę 
małoseminarzystów na placu  
przed odnowioną częścią 
klasztornego gmachu.  

Symboliczny wymiar ma również 
fotografia pierwszych lądzkich 
salezjanów sfotografowanych 
w 1923 r. wraz z pierwszą orkiestrą 
Małego Seminarium i godłem 
odrodzonej po rozbiorach 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
W tle widać historyczną bramę 
prowadzącą niegdyś na dziedziniec 
gospodarczy cysterskiego opactwa 
po stronie zachodniej.  
Siedzą od lewej:  
kl. Jan Migas,  
ks. Piotr Wiertelak – dyrektor,  
ks. Józef Pach – prefekt,  
koad. Feliks Mędrala.

kronika lad.indb   75 8/18/11   12:59 PM



76

Najwięcej trudności sprawiały salezjanom nieustan-
ne remonty kościoła i  klasztoru, modernizacja  
istniejącego gospodarstwa, a także prace adaptacyjne  
prowadzone w  celu dostosowania obiektu do po-
trzeb szkoły i internatu. W latach 1923-1935 między 
innymi naprawiono dach kościoła, odwodniono teren, 
wybrukowano plac przed kościołem, przygotowano 
klasy i  sypialnie, założono wodociąg, uruchomio-
no agregat prądotwórczy, przebudowano kuchnię, 
zbudowano salę teatralną, uruchomiono natryski, 
założono agencję pocztową, zmodernizowano refek-
tarz, wymalowano wszystkie pomieszczenia. W go-
spodarstwie zburzono stare drewniane zabudowa-
nia i  rozpoczęto murowanie nowych, dzięki czemu 
w szybkim tempie oddano do użytku rzeźnię, stodo-
łę i cieplarnię.
Drugim poważnym problemem były sprawy szkol-
ne, to jest dążenia zarządu seminarium do uzyska-
nia przez placówkę, będącą szkołą prywatną, praw 
szkoły państwowej. To zaś wiązało się z możliwością 
wydawania przez szkołę świadectw, które byłyby ho-
norowane we wszystkich instytucjach państwowych 
i  kościelnych. Tego typu starania podjęto po raz 
pierwszy w roku 1922, uzyskując te uprawnienia dla 
czterech klas szkoły średniej, bez prawa wydawania 
świadectw. Małe Seminarium przyjęło wtedy nazwę 
„Zakład Wychowawczy Księży Salezjanów”. 
W 1924 r. pojawiły się problemy z przedłużeniem kon-
cesji. W wyniku przeprowadzonych wizytacji władze 
oświatowe stwierdziły, że zakład w Lądzie nie może 
uzyskać praw szkoły państwowej. Nauczycielom bra-
kowało bowiem pełnych kwalifikacji uniwersyteckich, 
nie przestrzegano wieku gimnazjalnego uczniów,  

niezadowalający był też stan pomocy naukowych. 
W wyniku odwołań i ponownych starań, salezjanom 
polecono zabiegać o  koncesję na prowadzenie kur-
sów gimnazjalnych, z  zaznaczeniem, że służyć one 
mają tylko Małemu Seminarium, a nie regularnemu 
kształceniu uczniów. Jednak także działania idące 
w tym kierunku nie doprowadziły do uzyskania upra-
gnionej koncesji. Władze oświatowe, dążąc do pod-
wyższania poziomu nauczania w niepodległej Polsce, 
wciąż podkreślały, że głównym powodem wstrzymy-
wania koncesji dla seminarium był brak odpowiednio 
przygotowanego personelu nauczycielskiego. Sytu-
acja tak wyglądała także w 1925 r., kiedy znów sta-
rano się o  prawa dla szkoły, wykorzystując zmianę 
organizacji szkolnej. Pozwoliła ona na zrównanie nie-
których klas gimnazjum w Lądzie z poziomem szkoły 
powszechnej i ubieganie się o zatwierdzenie swoich 
nauczycieli właśnie dla tego typu szkoły. W  1926 r. 
zarząd zakładu, zniechęcony ciągłymi odmowami ze 
strony władz oświatowych, nie podjął starań o konce-
sję. Sporo zdziwienia wywołało więc pismo łódzkiego 
Kuratorium Oświaty, które przyznało szkole niepeł-
ne prawa gimnazjum państwowego na rok szkolny 
1926/1927. Na polecenie władz szkolnych dzieło przy-
jęło nazwę „Gimnazjum Męskie Księży Salezjanów 
w Lądzie”. Niestety już w następnym roku salezjanie – 
nie mogąc sprostać wymaganiom władz oświatowych, 
które domagały się obsadzenia stanowisk nauczyciel-
skich fachowymi siłami – zmuszeni byli zrezygnować 
z udzielonej koncesji. Dzieło przyjęło wtedy urzędową 
nazwę „Małe Seminarium Duchowne Księży Salezja-
nów w Lądzie” i zachowało ją aż do 1938 r. W tym 
okresie jego wychowankowie, chcąc uzyskać świadec-

Wychowankowie Małego 
Seminarium wraz z salezjanami 

w roku szkolnym 1925/1926.  
Siedzą od prawej:  

koad. Antoni Bizjak,  
kl. Ryszard Ligacz,  
ks. Paweł Bazgier,  

ks. Kazimierz Matuszak,  
ks. Walenty Żydek – dyrektor,  

ks. Wiktor Stefanowski,  
kl. Franciszek Tomasik,  

kl. Feliks Ganasiński,  
koad. Antoni Skwarkowski.

kronika lad.indb   76 8/18/11   12:59 PM



77

twa ukończenia gimnazjum, musieli zdawać egzaminy 
przed komisjami państwowymi. 
Rok 1939 to wybuch i początek wojny i niemieckiej 
okupacji. Małe Seminarium zawiesiło swoją dzia-
łalność, a  jego zabudowania okupant wykorzystał 
w okresie od 7 stycznia 1940 do października 1941 r.  
na obóz przejściowy dla duchownych katolickich, 
a w późniejszym okresie na szkołę dla Hitlerjugend.
Po przejściu ofensywy radzieckiej, salezjanie po-
wrócili do klasztoru. W  lutym 1945 r. przybyli tu  
ks. Marian Kamiński i ks. Czesław Urbaniak. Dołączyli 
oni do koadiutora Andrzeja Wiercigrocha, który całą 
okupację spędził w  Lądzie, nierozpoznany jako sa-
lezjanin. Sytuacja jaką zastali przypominała pionier-
skie początki czasów ks. Śmiłowskiego: dom, ogród,  
kościół i gospodarstwo były zdewastowane. W klasz-
torze do października 1945 r. mieściła się szkoła pod-
stawowa i  koszary wojskowe. Powoli jednak sale-
zjanie przygotowywali się do ponownego otwarcia 
Małego Seminarium. Jak się szybko okazało, w no-
wej sytuacji społeczno-politycznej była to jedyna 
możliwość wskrzeszenia pracy wychowawczej, gdyż 
na prowadzenie szkoły średniej salezjanie, nie ma-
jąc odpowiedniego personelu, nie mogli liczyć. Małe 
Seminarium, jako dzieło prywatne i  wewnętrzne  
Towarzystwa Salezjańskiego, nie wymagało zatwier-
dzenia władz oświatowych.
W roku szkolnym 1945/1946 przyjęto 20-u uczniów, 
z których pięciu zamieszkało w internacie, a pozo-
stali dojeżdżali z okolicy. Po dwóch latach, w roku 
szkolnym 1947/1948, gdy zabudowania klasztor-
ne doprowadzono do względnego porządku, liczba 
alumnów zwiększyła się do 70 internistów i 20 eks-

ternistów. W okresie powojennym, w związku z sy-
tuacją polityczną w  Polsce, na wyraźne polecenie 
ks. inspektora Wojciecha Balawajdra, zarząd Małe-
go Seminarium nie podjął żadnych starań o prawa 
państwowe dla szkoły. Wychowankowie, pragnący 
uzyskać świadectwa dojrzałości, musieli zdawać eg-
zaminy przed komisjami państwowymi.

Likwidacja Małego Seminarium  
przez władze PRL
Atmosfera lat 50. nie sprzyjała rozwojowi szkolnic-
twa zakonnego. 20 marca 1950 r. weszła w  życie 
Ustawa o  przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki. 
W związku z jej realizacją, 13 kwietnia 1950 r., przy-
była do Lądu komisja, która zajęła na rzecz państwa 
całe gospodarstwo seminaryjne wraz z  inwenta-
rzem żywym i martwym. Tymczasowy zarząd prze-
jętych dóbr powierzony został dyrektorowi placówki,  
ks. Stanisławowi Wilkoszowi. W  październiku tego 
roku doszło do przesłuchań salezjanów przez pra-
cowników Urzędu Bezpieczeństwa w Koninie. W ich 
rezultacie 10 stycznia 1951 r. większość inwentarza 
żywego i martwego wraz z ziemią przekazano Spół-
dzielni Produkcyjnej w Lądku. Salezjanom obiecano 
wydzielić z  zagarniętej ziemi 5-hektarowe benefi-
cjum na rzecz lądzkiego proboszcza. Zezwolono też 
seminarium na prowadzenie własnej chlewni i przy-
dzielono salezjanom i  ich wychowankom kartki na 
żywność z Powiatowego Referatu Handlu w Koninie. 
Do kolejnego ataku na Małe Seminarium doszło  
19 i 20 lutego 1952 r., kiedy do Lądu przybyła komi-
sja delegowana przez Wojewódzką Radę Narodową 
w  Poznaniu w  celu gruntownego zbadania sytuacji 

Członkowie działających  
w Małym Seminarium  
Towarzystwa Misyjnego  
i Towarzystwa  
św. Stanisława Kostki  
(ze sztandarem) w roku szkolnym 
1932/1933 oraz ich opiekunowie.  
Siedzą od lewej:  
kl. Andrzej Świda,   
ks. Jan Domino,  
kl. Jan Fortuna.

kronika lad.indb   77 8/18/11   1:00 PM



78

w  zakładzie. Wizytatorzy obejrzeli internat i  biblio-
tekę i  przysłuchiwali się prowadzonym lekcjom. 
W  wyniku wizytacji Małe Seminarium pozbawiono 
przydziałów żywności z Wydziału Handlu i  zakaza-
no uboju tuczników z  własnej chlewni. Decyzję tę, 
po osobistej interwencji ks. inspektora Stanisława 
Rokity w Urzędzie do Spraw Wyznań w Warszawie, 
cofnięto w marcu.
Ostatni etap likwidacji Małego Seminarium miał 
miejsce w lecie 1952 r. Podczas wakacji letnich, kie-
dy wychowankowie spędzali wakacje w  domach 
rodzinnych, w  Lądzie kurs katechetyczny odbywali 
klerycy salezjańscy: studenci teologii z  Wyższego 
Seminarium Duchownego w  Krakowie, asystenci 
z różnych palcówek na terenie Polski oraz studenci  
II roku filozofii z Wyższego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Salezjańskiego w Kutnie. 3 lipca 1952 r.  
przybyła do Lądu Komisja Likwidacyjna Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, z zada-
niem wprowadzenia w życie decyzji Wydziału Oświa-
ty o  likwidacji szkoły w  Lądzie, którą uznano za 
nielegalną. Mimo protestu salezjanów, komisja opie-
czętowała teczki kandydatów, dokumenty uczniow-
skie, dzienniki szkolne, katalogi główne oraz książki 
z biblioteki seminaryjnej. 
Na zaistniałą sytuację bardzo szybko zareagował  
ks. inspektor Stanisław Rokita, przełożony inspektorii 
(prowincji) Św. Stanisława Kostki z siedzibą w War-
szawie, który 4 lipca 1952 r. polecił ks. Wilkoszowi, 
dyrektorowi dzieła w  Lądzie, powiadomić uczniów 
o  zamknięciu szkoły i  zadbać o  ich przeniesienie 
do innych szkół bądź do nowicjatu salezjańskiego. Do 
swoich dyspozycji dołączył dekret, którym – wyko-
rzystując wakacyjną obecność kleryków w lądzkich 
murach – erygował z dniem 4 lipca 1952 r. w domu 
zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego w  Lądzie 
Wyższe Seminarium Duchowne – Studentat Filozofii. 
W ten sposób dom lądzki stał się oficjalnie filią semi-
narium salezjańskiego w Kutnie-Woźniakowie i jako 
taki nie potrzebował osobnego zatwierdzenia władz 
państwowych. 

Kierownictwo Małego Seminarium
Od początku istnienia za całość zarządzania  
Małym Seminarium odpowiedzialny był każdy kolejny  
dyrektor placówki. Był nim zawsze kapłan, przełożo-
ny lokalnej wspólnoty zakonnej, nazywany według 
tradycji salezjańskiej dyrektorem wspólnoty. Pomocą 
w  prowadzeniu wspólnoty zakonnej i  w  zarządza-
niu seminarium służyła mu Rada Domu, czyli zespół 
współbraci, kierujących poszczególnymi działami 
życia szkoły i  internatu. Dyrektor kierował dziełem 
w sprawach duchowych i materialnych, przyjmował 
i  wydalał chłopców, czuwał nad ich wychowaniem, 
pouczał nauczycieli i  wychowawców o  zasadach 
systemu pedagogicznego ks. Bosko, prowadził ra-
chunkowość, kronikę domową i  dbał o  archiwum. 
Obowiązki dyrektora w  Małym Seminarium w  Lą-
dzie pełnili księża: Piotr Wiertelak 1921-1924, Walenty 
Żydek 1924-1927, ponownie Piotr Wiertelak 1927-1930, 
Paweł Liszka 1930-1936, Franciszek Miśka 1936-1939, 
Stanisław Chomiuk 1945-1946, Jan Domino 1946-
1949, Stanisław Wilkosz 1949-1952.
Zarządzanie Małym Seminarium odbywało się 
w  dwóch pionach: oświatowo-wychowawczym 
i  administracyjnym. W  pierwszym z  nich dyrek-
torowi podlegali: radca szkolny i  katecheta. Radca 
szkolny był kapłanem, z  urzędu wchodził w  skład 
Rady Domu, odpowiadał za całość nauczania, kie-
rował nauczycielami, ustalał plany lekcji, starał się 
o  podręczniki i  inne pomoce szkolne oraz czuwał 
nad teatrem szkolnym i akademiami. Radcami szkol-
nymi w  Małym Seminarium w  Lądzie byli księża:  
Józef Bara 1921-1924, Kazimierz Matuszak 1924-1927, 

Na początku lat 30. XX w., nakładem 
Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu, 

ukazał się cykl kart pocztowych 
prezentujących zabytkowy Ląd.  

Jedna z nich uwieczniła 
wychowanków Małego Seminarium 

pod opieką kleryków-asystentów 
podczas nauki w Sali Opackiej,  
która funkcjonowała wówczas  

jako tzw. „wielkie studium”.

W 1930 r. na piętrze odbudowanego 
północnego skrzydła klasztoru 

urządzono sypialnię  
dla wychowanków.  

Obok rzędów łóżek z szafkami, 
widać w rogu – osłoniętą 
płóciennym parawanem  

– tzw. „celkę” kleryka-asystenta 
nocującego razem z wychowankami.
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Franciszek Malorny 1927-1929, Jan Woś 1929-1937, Ma-
rian Kubrycht 1937-1938, Józef Padurek 1938-1939, Jan 
Bartecki 1945-1947, Stanisław Wojewódzki 1947-1949,  
Roman Skrzelowski 1950-1952, Mieczysław Rodak 
w 1952 r.
Także katecheta był kapłanem, który z racji pełnionego 
urzędu wchodził w skład Rady Domu. Czuwał on nad ży-
ciem religijnym wychowanków, dbał o należyty wygląd 
kościoła i kaplicy oraz o właściwy przebieg ceremonii 
liturgicznych. Jemu też powierzana była troska o zdro-
wie mieszkańców domu. Do grupy katechetów lądzkich 
należeli księża: Jan Romanowicz 1921-1923 i 1925-1926, 
Jakub Łęgosz 1923-1925, Ludwik Golubski 1926-1927, 
Jan Kurdziel 1927-1930, Stanisław Rokita 1930-1931, 
Jan Domino 1932-1934, Jan Błaszczak 1934-1935, Woj-
ciech Krzyżanowski 1935-1937, Jan Fortuna 1937-1939, 
Edward Bańdo 1945-1946, Leon Walaszek 1946-1949,  
Jan Gabiś 1949-1951, Jan Bieńkowski 1950-1952.
Za funkcjonowanie pionu administracyjnego zarzą-
dzania seminarium odpowiedzialny był prefekt, który 
bezpośrednio podlegał dyrektorowi. W Lądzie był nim 
zawsze kapłan, któremu powierzano całość spraw finan-
sowych i socjalnych zakładu. Do jego obowiązków na-
leżało zaopatrzenie w żywność, opał oraz wyposażenie 
domu w  meble i  inne potrzebne sprzęty. Czuwał on 
także nad budowami i remontami. Z urzędu wchodził 
w skład Rady Domu. Obowiązki prefekta pełnili w Lą-
dzie księża: Józef Pach 1921-1925, Wiktor Stefanowski 
1925-1930, Paweł Liszka 1930-1931, Jan Domino 1931-1932,  
Karol Chrapla 1931-1933 i  1938-1939, Paweł Cyranek 
1934-1938, Edward Bańdo 1946-1947, Józef Jeszke 1947-
1950, Władysław Bajon 1950-1952. 

Nauczyciele i wychowawcy
W  Małym Seminarium w  Lądzie nauczycielami byli 
przede wszystkim salezjanie: księża, klerycy i  bracia 
zakonni, nazywani koadiutorami. Świeccy pracownicy 
natomiast zatrudniani byli sporadycznie. Na przestrzeni 
istnienia placówki liczba nauczycieli w ciągu roku wa-
hała się zwykle w granicach od 8 do 12 osób. Wyjątko-
wo w  pierwszym roku działalności było ich tylko 7-u. 
Podobna sytuacja miała miejsce w  trudnych chwilach 
powojennego wznawiania dzieła w Lądzie. Wtedy, z po-
wodu braku personelu i niewielkiej liczby wychowanków,  

Archiwalne fotografie z 1937 r. dokumentują 
gabinet fizyki i chemii ulokowany na piętrze 

południowego skrzydła klasztoru  
oraz pamiątkowe tableau ze zdjęciami  

i autografami uczniów klasy III,  
uczęszczających na lekcje chemii prowadzone 

przez kl. Lucjana Koźlika.
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w Lądzie było zaledwie 3, potem 5 i następnie 7 sale-
zjanów. Przez wszystkie lata działania Małego Semi-
narium w nauczanie było zaangażowanych łącznie 47 
kapłanów, 59 kleryków, 2 koadiutorów i 4 nauczycieli 
świeckich.
Większość kadry nauczycielskiej kierowanej do Lądu 
nie miała przygotowania do pracy w szkole. Księża le-
gitymowali się ukończeniem studiów filozoficzno-teo-
logicznych w seminariach duchownych. Brakowało im 
jednak wykształcenia specjalistycznego w  zakresie 
wykładanego przedmiotu. Były oczywiście wyjątki. 
Niedostateczne przygotowanie lądzkiego personelu 
spowodowało, że Małe Seminarium nigdy nie uzyska-
ło pełnych praw szkoły państwowej. Z drugiej jednak 
strony jego zarząd nie był ściśle obowiązany do prze-
strzegania wymagań ustawodawstwa państwowego, 
normującego kwestię kwalifikacji zatrudnionego per-
sonelu. Także przełożeni prowincji salezjańskiej, biorąc 
to właśnie pod uwagę, przysyłali do Lądu kadrę słabiej 
wykwalifikowaną. Nauczyciele z pełnymi kwalifikacja-
mi przeznaczani byli do szkół salezjańskich mających 
prawa państwowe, takich jak Różanystok, Aleksan-
drów Kujawski i Ostrzeszów.
Salezjanie, mimo braku dostatecznego przygotowania, 
nauczali przedmiotów przewidzianych w  programie 
Małego Seminarium, pełnili również funkcje opieku-
nów i  wychowawców klas, nazywanych w  okresie 
przed II wojną światową „gospodarzami klas”. 
Innym polem działalności wychowawczej lądzkich sa-
lezjanów były rady pedagogiczne. W ich skład wcho-
dzili wszyscy nauczyciele. Zebrania tego gremium 
odbywały się z  okazji rozpoczęcia roku szkolnego, 
w  celu dokonania podziału obowiązków i  zaplano-
wania pracy. Powodem spotkań rady pedagogicznej 
były też okresowe podsumowania wyników nauczania 
oraz omawianie lekcji pokazowych przeprowadzanych 
przez nauczycieli.
Najbliższy, codzienny kontakt z wychowankami mieli 
salezjanie-klerycy. Pełnili oni bowiem, oprócz funkcji 
nauczyciela, także obowiązki asystentów, czyli bezpo-
średnich opiekunów „Synów Maryi” podczas studium, 
praktyk pobożności, w refektarzu, w umywalni, przy 
pracy, podczas rekreacji i w sypialni.
Ważną rolę formacyjną mieli do wypełnienia spowied-
nicy. Dlatego też corocznie wśród personelu znajdował 
się jeden lub czasem było dwóch stałych spowiedników. 
Funkcję tę pełnili kolejno księża: Franciszek Haladyn 
1921-1923, Franciszek Pradella 1923-1925, Antoni Pie-
chura 1925-1926, Józef Wybraniec 1926-1928, Jan Bujar 
1928-1929, Józef Heintzel 1929-1939, Jakub Łęgosz 1936-
1939, Wojciech Krzyżanowski 1945-1952, Mieczysław 
Bujalski 1950-1951, Adam Cyronek 1951-1952.

Personel administracyjny
Nieocenioną pomocą prefektom Małego Seminarium 
na polu administracji służyli panowie koadiutorzy  

Po uporządkowaniu placu przed 
wschodnim skrzydłem klasztoru 

urządzono tam teren rekreacyjny 
dla wychowanków z boiskiem  

do siatkówki i sportową bieżnią. 
Fotograficzny reportaż  

ks. Jana Wosia udokumentował 
międzyklasowe zawody sportowe 

zorganizowane m.in.  
w tym miejscu ok. 1934 r.
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(salezjanie bracia). Na przestrzeni działalności Ma-
łego Seminarium 18 koadiutorów pełniło obowiązki 
piekarzy, ogrodników, gospodarzy, kościelnych, elek-
tromonterów, sekretarzy, krawców, introligatorów, 
mechaników i  sanitariuszy. Należeli do nich: Tade-
usz Banaś 1927-1928, Antoni Bizjak 1921-1937, Euge-
niusz Boguś 1945-1948, Bogusław Brzosko 1951-1952, 
Franciszek Bujwid 1946-1948, Feliks Cedro 1932-1935,  
Józef Czylak 1921, Franciszek Dereziński 1921-1922, Kon-
stanty Gil 1946-1947, Ignacy Janiak 1928-1931, Ignacy 
Jaroszewicz 1947-1952, Jan Kulesza 1948-1952, Paweł 
Prokopowicz 1931-1937, Antoni Skwarkowski 1923-
1929, Jan Starczewski 1950-1952, Piotr Śmietanka 1924,  
Józef Trącik 1921, Andrzej Wiercigroch 1937-1946. 
Dla sprawnego funkcjonowania sektora administra-
cyjnego prefekci angażowali do wielu prac osoby 
świeckie. Ciągłego wsparcia personelu świeckiego 
potrzebowały kuchnia, szwalnia, gospodarstwo, 

ogród i  internat. Nie zachowały się niestety pra-
wie żadne dokumenty dotyczące personelu świec-
kiego z  lat 1921-1939. Z  zachowanych materiałów 
źródłowych z okresu późniejszego wynika, że w la-
tach 1947-1952 w Małym Seminarium zatrudniano 
w różnych okresach 34 osoby.
Dopełnienie personelu Małego Seminarium w Lądzie 
stanowili lekarze. W latach 1921-1934 lekarzem zakła-
dowym był doktor Hugo Breede z Zagórowa. W 1934 r.  
obowiązki te przejął doktor Litmanowski. Po wojnie 
wychowanków leczyli doktor Sławek z  Zagórowa 
i doktor Będziński z Ciążenia.

Rekrutacja wychowanków
Od młodzieńca pragnącego przed wojną wstąpić do 
Małego Seminarium w  Lądzie wymagano, oprócz 
pragnienia poświęcenia się pracy kapłańskiej i  od-
powiedniego wieku, ukończenia przynajmniej pięciu 

W latach 30. XX w.  
w Małym Seminarium w Lądzie 
istniały trzy zespoły muzyczne: 
orkiestra dęta, orkiestra symfoniczna 
i zespół kameralny zwany  
„orkiestrą salonową”.  
Prowadził je wówczas  
koad. Arkadiusz Skrzypczak  
– nauczyciel muzyki. 
Fotografia z ok. 1935 r. prezentuje 
orkiestrę symfoniczną i trzech 
salezjanów, siedzą od lewej:  
ks. Jan Woś,  
ks. Paweł Liszka – dyrektor,  
koad. Arkadiusz Skrzypczak.

Na fotografii z 1936 r.  
wśród członków orkiestry dętej  
siedzą od lewej:  
ks. Walenty Dębski,  
ks. Paweł Liszka,  
ks. Wojciech Krzyżanowski,  
kl. Michał Winiarz.
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klas szkoły powszechnej, dobrego zdrowia i pilności. 
Kandydat musiał przedstawić też: metrykę, świa-
dectwo moralności, zdrowia i  szczepień ochron-
nych. W okresie powojennym, na wyraźne polecenie  
ks. inspektora Stanisława Rokity, dyrekcja Małego 
Seminarium wymagała od zgłaszających się kandy-
datów pisemnej deklaracji o  wstąpieniu do stanu 
duchownego po zakończeniu szkoły. Taka procedu-
ra miała stanowić formę deklaracji ich dobrowolno-
ści i  świadomości wyboru i  kontynuowania nauki 
w Lądzie, niezbędnej na wypadek interwencji władz 
państwowych, które uznawały Małe Seminarium 
w Lądzie za nielegalne. Po przedstawieniu dokumen-
tów kandydat był wzywany przez zarząd szkoły do 
złożenia egzaminów wstępnych. 
Większość kandydatów zgłaszała się do Lądu po 
ukończeniu szkoły powszechnej. Zdarzało się jednak, 
że przyjmowano chłopców, którzy ukończyli jedynie 
cztery jej oddziały. Drugą grupę stanowili młodzieńcy, 
którzy zdobyli część wykształcenia średniego w toku 
nauczania domowego, trzecią zaś ci, którzy uczęsz-
czali do średnich szkół ogólnokształcących. Specyfi-
ką Małego Seminarium w  Lądzie było przyjmowa-
nie kandydatów nie tylko do klasy pierwszej, ale do 
wszystkich działających oddziałów.
 
Pochodzenie społeczne  
i liczba wychowanków
W okresie przedwojennym największa liczba wycho-
wanków pochodziła z  rodzin chłopskich posiadają-
cych do 5 ha ziemi, drugą grupą byli chłopcy wywo-
dzący się z rodzin robotników rolnych, handlowych, 
fabrycznych, kolejowych, komunalnych i  chałupni-
ków. Trzecią co do wielkości grupę stanowili syno-
wie rzemieślników, urzędników, właścicieli majątków 

ziemskich i gospodarstw rolnych powyżej 15 ha, han-
dlowców i  przemysłowców. Najmniej liczną grupę 
tworzyli młodzieńcy z rodzin, których ojcowie praco-
wali w wolnych zawodach.
Podobnie przedstawiała się struktura pochodzenia 
społecznego „Synów Maryi” z Lądu w okresie powo-
jennym. Ze spisu hufca Służby Polsce w Lądzie z roku 
szkolnym 1949/1950 wynika, że na 73 członków 51 mia-
ło pochodzenie rolnicze, 12 rzemieślnicze, 8 robotnicze,  
1 urzędnicze i 1 był synem leśnika.
Przez 25 lat swojego istnienia Małe Seminarium 
w Lądzie przyjęło w swe mury 1839 wychowanków, 
w tym do rozpoczęcia wojny 1240, a po wznowieniu 
działalności w 1945 r. – 599. Największą liczbę wy-
chowanków, tj. 217, zakład osiągnął w roku szkolnym 
1938/1939. Najmniejszą zaś 20, lub – według innych 
źródeł – nawet 17, w 1945 roku. W okresie prospe-
rity Małego Seminarium, czyli w  latach 1925-1937, 
średnia liczba małoseminarzystów wynosiła ok. 170 
rocznie.

Byli wychowankowie
Termin „byli wychowankowie” – trwale obecny w tra-
dycji salezjańskiej – oznacza tych, którzy zetknęli się 
z  dziełem salezjańskim jako wychowankowie lub 
alumni i opuścili go jako absolwenci lub odeszli przed 
ukończeniem nauki. Odchodzących z Lądu podzielić 
można na dwie grupy: tych, którzy rezygnowali z po-
bytu w seminarium i  tych, którzy byli z niego wy-
daleni przez jego zarząd. Odejście na własną prośbę 
następowało po rozeznaniu przez młodzieńca braku 
powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego, po-
wodowane było też niemożliwością przystosowania 
się do stylu życia w  domu salezjańskim, a  w  nie-
których przypadkach, także trudnościami w  nauce. 
Wydalenie miało miejsce w  wypadku stwierdzenia 
u chłopca trwałych problemów zdrowotnych, braku 
zadowalających wyników w  nauce albo z  powodu 
niesubordynacji lub gorszącego zachowania.
Bez wątpienia najliczniejszą grupę „byłych wycho-
wanków” stanowili absolwenci, którzy pomyślnie 
ukończyli naukę. Późniejsze ich dzieje są niestety 
nieznane. Już bowiem w  1948 r. sami salezjanie 
z Lądu mieli poważne kłopoty z poznaniem ich lo-
sów. Najłatwiej jest nam dzisiaj ustalić liczbę i dane 
personalne absolwentów Małego Seminarium, któ-
rzy wstąpili do Zgromadzenia Salezjańskiego. Było 
ich łącznie 282. Według obliczeń ks. Andrzeja Świdy 
do nowicjatów salezjańskich trafiło 15,6% wycho-
wanków. Przed wojną stanowiło to 14,8%, a po woj-
nie 16,5% ogólnej liczby uczniów. 

Program nauczania i jego realizacja
Zasadniczym celem Małego Seminarium było przygo-
towanie kandydatów do stanu duchownego. W jego 
programie, obok pielęgnowania powołania i wycho-

Fotografia wykonana w 1938 r. 
upamiętnia członków działającego 

w Małym Seminarium 
Towarzystwa Misyjnego wraz  

z ks. dyrektorem  
Franciszkiem Miśką (z lewej)  

i ks. Janem Fortuną  
– opiekunem Towarzystwa.

Ks. Jan Woś (1899-1973),  
jeden z pierwszych wychowawców 

Małego Seminarium w Lądzie,  
autor licznych fotografii  

z jego działalności  
w okresie przedwojennym,   

pasjonat i badacz  
historii Lądu i jego zabytków;  

więzień obozów koncentracyjnych 
Auschwitz i Dachau; 

 jeszcze jako więzień zaczął 
gromadzić dokumentację 

martyrologii duchowieństwa 
polskiego w okresie II wojny 

światowej, pracę tę kontynuował  
do końca życia.
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wania religijnego, pierwszorzędne miejsce zajmowała 
troska o rozwój intelektualny i wykształcenie wycho-
wanków. Z tego też względu w Lądzie, mimo braku 
odpowiedniej kadry, starano się o realizację progra-
mu zajęć na poziomie szkoły średniej. Podstawą tej 
działalności były państwowe programy oświatowe, 
które w  latach 1921-1952 uległy kilku zasadniczym 
zmianom. I tak, od chwili założenia Małego Semina-
rium do roku 1932 realizowano program gimnazjum 
klasycznego, w  którym obok innych przedmiotów 
nauczano łaciny i  greki. Po reformie szkolnictwa 
w roku 1932, aż do 1939 r., w seminarium obowią-
zywał program gimnazjum nowego typu, w którym, 
oprócz innych przedmiotów, łacinę wykładano tylko 
dodatkowo. Po wojnie, aż do roku 1948, obowiązywał 
w Lądzie – podobnie jak w całej Polsce – „Tymczaso-
wy Program Nauczania”, do którego salezjanie wpro-
wadzili lekcje łaciny. W 1948 r., kiedy szkoły polskie 
zostały zobowiązane do realizacji programu 11-letniej 
szkoły ogólnokształcącej, w  Lądzie przyjęto jego 
nieco zmodyfikowaną formę: wprowadzono łacinę 
i  zrezygnowano z zajęć z nauki o społeczeństwie 
i wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
Rok szkolny rozpoczynało uroczyste triduum odpra-
wiane na początku września, a pierwszy dzień zajęć 
ubogacony był akademią, występem teatru, orkiestry 
i ślubowaniem pierwszoklasistów. Podobnie uroczy-
stą oprawę miało zakończenie roku szkolnego, odby-
wające się zwykle w drugiej połowie czerwca.
W  roku szkolnym wykorzystanie czasu i  przezna-
czenie go na poszczególne zajęcia regulowane było 
przez program dnia. Do 1930 r. zajęcia szkolne trwa-
ły od 9.00 do 16.00. Od roku szkolnego 1931/1932 
wszystkie lekcje odbywały się w godzinach rannych, 
poprzedzających obiad. Przed wojną dzień w  semi-
narium lądzkim rozpoczynano o  5.30, a  po wojnie 
o  6.00. Na spoczynek udawano się odpowiednio 
o 20.30 i o 21.00. Oprócz pięciu przedpołudniowych 
lekcji, wychowankowie mieli czas na naukę własną 
podczas tzw. „studium” porannego, popołudniowego 
i wieczornego. Mieli też czas wolny w czasie rekre-
acji poobiedniej i  wieczornej. Od rozkładu dnia co-
dziennego odbiegał program świąteczny, który prze-
widywał późniejsze wstawanie, dwie msze św., prze-
chadzkę i czas na spotkania „towarzystw religijnych”.
Lekcje odbywały się w  salach lekcyjnych na stałe 
przydzielonych konkretnej klasie. Wyjątek stanowiły 
gabinety przedmiotowe do nauczania przyrody, fizy-
ki, chemii i śpiewu, pomieszczenie przystosowane do 
lekcji gimnastyki oraz boisko szkolne.
Uczniowie i nauczyciele mogli korzystać także z za-
sobów biblioteki seminaryjnej, która w 1938 r. posia-
dała prawie 4300 woluminów.
Okresowej oceny nauczania dokonywała Rada Peda-
gogiczna na posiedzeniach w listopadzie, grudniu lub 
styczniu, w  kwietniu i  w  czerwcu. Najpoważniej-

szym sprawdzianem wiadomości zdobytych w  Ma-
łym Seminarium były egzaminy zdawane przed komi-
sjami państwowymi. Zachowane dokumenty podają 
wiadomości o dwóch takich weryfikacjach. Pierwsza 
z nich miała miejsce w maju 1937 r. w Warszawie. 
Dopuszczono wtedy do egzaminów końcowych z za-
kresu gimnazjum ogólnokształcącego 41 uczniów, 
w  charakterze eksternistów. W  rzeczywistości na 
egzamin stawiło się ich tylko 36, a jedynie 15 zdało 
egzamin z wynikiem pozytywnym. O wiele lepiej za-
prezentowali się wychowankowie powojenni, którzy 
w  maju 1948 r. przystąpili do tzw. „małej matury” 
w Rumi. Wszyscy, z 13-u zdających, uzyskali na eg-
zaminie wynik pozytywny.

Wychowanie religijne
Małe Seminarium, obok kształcenia wychowanków, 
roztaczało opiekę nad ich życiem religijnym i  nad 
rozwojem powołania, dając im – w duchu systemu 
wychowawczego ks. Bosko – podstawy solidnej for-
macji chrześcijańskiej. Opierając się na tych zasadach 
propagowano nabożeństwo do Najświętszego Sakra-

Zdjęcie górne prezentuje uczniów 
klasy VI Małego Seminarium  
wraz ze swoim opiekunem  
ks. Franciszkiem Malornym  
w roku szkolnym 1934/1935.

Fotografia przy stawie na lądzkim 
ogrodzie upamiętnia salezjański 
personel i abiturientów  
Małego Seminarium  
w roku szkolnym 1930/1931.  
W drugim rzędzie siedzą od lewej:  
kl. Andrzej Świda,  
koad. Arkadiusz Skrzypczak,  
kl. Marian Mielczarek,  
ks. Paweł Liszka – dyrektor,  
ks. Jan Woś,  
kl. Jan Fortuna,  
kl. Stanisław Karwowski.
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mentu. Świadczą o tym codzienne msze św. z moż-
liwością przystąpienia do komunii św. oraz wieczor-
ne nabożeństwa połączone z  błogosławieństwem  
eucharystycznym. Częstym komuniom św. sprzyjała 
ciągła obecność spowiedników. Początek roku szkol-
nego wiązał się z komunią św. generalną, a jego za-
kończenie z  uroczystością Bożego Ciała. Żywe były 
wśród lądzkich alumnów inne formy nabożeństwa do 
Chrystusa Pana, jak choćby obchody ku czci Chrystu-
sa Króla, nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i  No-
wenna do Bożego Narodzenia.
W Lądzie było też popularne nabożeństwo do Matki 
Bożej. W  grudniu odprawiano nowennę do Niepoka-
lanej, każdego 24-go dnia miesiąca obchodzono wspo-
mnienie Matki Bożej Wspomożycielki, a w poświęco-
nym Maryi Pannie maju organizowano akademie i spe-
cjalne modlitwy w kościele.
Wśród małoseminarzystów szerzył się także kult  
św. Józefa. Stopniowo rozwijało się nabożeństwo do 
św. Jana Bosko, zwłaszcza po jego beatyfikacji (1929) 
i  kanonizacji (1935). Wśród alumnów żywa była zna-
jomość świętych patronów młodzieży: św. Stanisława 
Kostki i św. Dominika Savio oraz św. Franciszka Sale-
zego, patrona salezjanów. Zgodnie z duchem tradycji 
salezjańskiej oddawano cześć św. Cecylii, patronce mu-
zyki kościelnej, a z racji posiadanych w Lądzie relikwii, 
czczono św. Urszulę.
Ważny wpływ na życie duchowe wychowanków miały 
praktyki pobożności i ćwiczenia duchowe, do których, 
obok codziennych modlitw, należały doroczne reko-
lekcje, odprawiane zwykle w Wielkim Poście i comie-
sięczne dni skupienia – zwane w tradycji salezjańskiej 
„ćwiczeniami dobrej śmierci” – przeprowadzane zwykle 
w pierwszy piątek miesiąca.
Formowaniu ducha wychowanków służyły także co-
tygodniowe konferencje ascetyczne, które głosili dy-
rektorzy lub katecheci. Nie brakło elementów oddzia-
ływania formacyjnego typowych dla ducha salezjań-
skiego, takich jak „słówko wieczorne” i wspomniane 
uprzednio „towarzystwa religijne”, zwane też „stowa-
rzyszeniami”. Na przestrzeni działalności Małego Se-

minarium w Lądzie działały towarzystwa: Niepokala-
nej, św. Stanisława Kostki, św. Franciszka Ksawerego 
(Misyjne), Najświętszego Sakramentu i Małego Kleru 
(ministranci). 

Organizacja wolnego czasu
Obok czasu poświęconego na naukę i  praktyki 
pobożności, wychowankom Małego Seminarium 
pozostawiano spory margines czasu wolnego. 
W  ciągu roku szkolnego do takich wolnych chwil 
należały rekreacja poobiednia i wieczorna. Oprócz 
ferii świątecznych i wakacji letnich w kalendarium 
przewidziane były także dni wolne z okazji świąt, 
wyjazdów, wycieczek i występów artystycznych. 
Salezjański system wychowawczy przewiduje wiele 
sposobów spędzania wolnego czasu. Małe Semina-
rium w  Lądzie było świetną tego ilustracją. Miej-
scem rekreacji poobiedniej i  wieczornej było bo-
isko, najpierw to przyklasztorne, a od 1933 r. inne, 
urządzone przez ks. Jana Fortunę na ziemi daro-
wanej przez lądzkiego dziedzica. Na tych boiskach 
rozgrywano coroczne olimpiady sportowe. W  dni 
deszczowe lub podczas wieczornych rekreacji, wy-
chowankowie gromadzili się w  świetlicy, gdzie 
organizowano wspólne zabawy, loterie i pogodne 
wieczory. Zimą powodzeniem cieszyły się sanki 
i łyżwy.
Inna formą wspólnego spędzania czasu były wy-
cieczki. Najpopularniejsze były te odbywane w nie-
dzielne popołudnia pod okiem asystentów. Najwię-
cej radości dawały jednak całodniowe wyprawy do 
okolicznych lasów i  miejscowości oraz wyjazdy 
do Gniezna, Poznania, Częstochowy, a  nawet do 
Oświęcimia. 
Kolejną możliwość dobrego spędzenia wolnego cza-
su dawał teatr zakładowy. Grano głównie dramaty,  
komedie i  farsy, Jasełka oraz misterium Męki  
Pańskiej. W latach 30. XX w. pokuszono się nawet 
o przygotowanie operetki. Jak wynika z dostępnych 
źródeł, w  okresie od 1923 do 1952 r. wystawiono 
około 130 różnych przedstawień.

18 maja 1952 r.  
w Małym Seminarium  

świętowano Dzień Sportu.  
Pamiątkowa fotografia wykonana 

na zakończenie sportowych 
zmagań uwieczniła wychowanków 

i zespół salezjańskich nauczycieli 
i wychowawców.  

Siedzą od lewej:  
kl. Jerzy Kowalski,  

kl. Jan Chmiel,  
ks. Zygfryd Raiter,  

ks. Jan Bieńkowski,  
ks. Stanisław Wilkosz – dyrektor, 

ks. Roman Skrzelowski,  
ks. Mieczysław Rodak,  

kl. Władysław Chełkowski,  
kl. Antoni Walder.
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Rozwojowi osobistych zainteresowań muzycznych 
służyły także orkiestry seminaryjne. Od 1923 r. ist-
niała w Lądzie orkiestra dęta, a w 1932 r. koadiu-
tor Arkadiusz Skrzypczak powołał do życia orkiestrę 
symfoniczną. Utalentowani muzycznie wychowan-
kowie uczestniczyli w  zajęciach koła pianistów 
i chóru seminaryjnego.
Wychowankom uzdolnionym literacko umożliwiano 
rozwijanie własnych talentów w Towarzystwie Polo-
nistycznym „Sława”, które w 1933 r. wydawało wła-
sne pisemko zatytułowane „Pierwiosnek”.
Alumnów, którzy przejawiali zainteresowania spor-
towe, skupiała założona w  1925 r. drużyna gim-
nastyczna „Sokół”. W  1936 r. powstała w  Lądzie 
drużyna harcerska, która już w 1938 liczyła blisko  
40 druhów. W  zakładzie istniał także Hufiec Przy-
sposobienia Wojskowego, mający opinię najlepsze-
go i najsprawniejszego w okolicy.

Zakończenie
Przejęcie przez salezjanów w  1921 r. podupadłe-
go kompleksu pocysterskiego w  Lądzie było od-
powiedzią na potrzeby Kościoła włocławskiego. 
W  lądzkich zabudowaniach duchowi synowie  
ks. Bosko utworzyli Małe Seminarium dla „Synów 
Maryi”, przyjmując na swoje barki ogromny wysi-
łek zaadaptowania starych pomieszczeń klasztor-
nych. Wśród wielu trudności, które towarzyszyły 
im w okresie początkowym, w czasie kryzysu go-
spodarczego, podczas odbudowy powojennej i na 
poszczególnych etapach likwidacji zakładu, czynili 
wszystko, by zapewnić małoseminarzystom wy-
chowanie, rozeznanie powołania, wykształcenie, 
mieszkanie i  wyżywienie oraz godziwą rozrywkę. 
Po 25 latach działalności Małe Seminarium mogło 
poszczycić się liczbą ponad 1800 wychowanków, 
spośród których prawie 300 wstąpiło do nowicja-
tów Towarzystwa Salezjańskiego. Wielu zasiliło 
szeregi kleru diecezjalnego i zakonnego, inni obrali 
drogę powołania świeckiego.

Salezjanie nie zdołali zapewnić swemu dziełu wyso-
kiego poziomu nauczania. Brak w pełni wykwalifi-
kowanego personelu stał się powodem utraty praw 
państwowych, co zmuszało absolwentów do zdawa-
nia dodatkowych egzaminów przed komisjami pań-
stwowymi. Niemniej, Małe Seminarium w  trudnej 
sytuacji Polski odrodzonej stworzyło wielu chłop-
com i  młodzieńcom, tak z  odległych dzielnic kra-
ju, jak i z Lądu i bezpośrednich okolic, możliwość 
kontynuowania nauki na poziomie szkoły średniej. 
W  ten sposób spełniło nadzieje, jakie pokładali 
w nim biskupi włocławscy, władze lokalne, miejsco-
wa ludność i sami salezjanie.
Małe Seminarium w Lądzie, jako dzieło dla „Synów 
Maryi”, przyjmowało w  swe podwoje wielu mło-
dych ludzi (nawet do 35 roku życia), którzy z racji 
wieku nie mogli uczyć się w szkołach publicznych. 
Alumni w przeważającej części pochodzili z rodzin 
chłopskich i robotniczych. O ile nie byli to chłopcy 
najubożsi, to na pewno wywodzili się z rodzin śred-
niozamożnych. Niektórzy z nich korzystali ze znacz-
nych zniżek czesnego, inni nic nie płacili. Przez kilka 
lat w Lądzie przebywała grupa repatriantów-sierot 
z ZSRR, dla których zorganizowano szkołę krawiec-
ką. Działania te stanowiły odpowiedź salezjanów 
na potrzeby młodzieży starszej, średniozamożnej 
i ubogiej. Dzięki tej otwartości charyzmat ks. Bosko 
na stałe wpisał się w rzeczywistość Kościoła w od-
rodzonej Polsce.
W warunkach ciasnoty i wielu braków powodowa-
nych zamieszkaniem w  starych pomieszczeniach 
klasztornych, udawało się salezjanom realizować 
zasady systemu prewencyjnego. Sprzyjała temu 
z całą pewnością obecność elementów właściwych 
tworzeniu chrześcijańskiego środowiska wycho-
wawczego oraz typowego dla instytucji ks. Bosko 
ducha rodzinnego: postawa asystentów, centralne 
miejsce pobożności eucharystycznej i maryjnej, sta-
ła możliwość korzystania z sakramentu pojednania 
i dobra organizacja czasu wolnego. 

Jedna z ostatnich fotografii z historii 
Małego Seminarium w Lądzie, 
wykonana na początku  
czerwca 1952 r.,  
uwieczniła członków uczniowskiego 
kółka romanistycznego  
wraz z opiekunem  
ks. Zygfrydem Raiterem   
– nauczycielem języka francuskiego. 

Dawne pieczęcie salezjańskiego 
zakładu i Małego Seminarium  
w Lądzie.
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P o zakończeniu II wojny światowej zmieniła się 
sytuacja geopolityczna w całej Europie. Polska 
pozostała w sowieckiej strefie wpływów. Mia-

ło to swoje ważkie konsekwencje dla życia Kościo-
ła katolickiego w  naszym kraju. Dotyczyło to także 
Zgromadzenia Salezjańskiego. Jego działalność po-
strzegana była przez komunistyczne władze PRL jako 
szczególnie niebezpieczna ze względu na realizowany 
przez salezjanów charyzmat pracy z  dziećmi i  mło-
dzieżą. Represyjna polityka władz PRL przejawiała się 
przede wszystkim w uniemożliwianiu salezjanom tej 
pracy. Zamykano i przejmowano w sposób bezpraw-
ny ośrodki salezjańskie o charakterze wychowawczo-
-oświatowym. 

W  tym czasie, w  powstającej ze zgliszczy wojen-
nych Polsce, jedynym salezjańskim ośrodkiem for-
macyjnym było Wyższe Seminarium Duchowne  
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Przetrwało 
ono pomyślnie czas okupacji i  w  miarę możliwości 
podtrzymywało proces formacji młodych salezjanów. 
W trudnym, wojennym czasie, miały tu miejsce nawet 
święcenia kapłańskie. Po wojnie do krakowskiego se-
minarium powracali ci spośród kleryków, których los 
skazał na wojenną poniewierkę lub męki życia w obo-
zach koncentracyjnych. Chcieli oni kontynuować na-
ukę i formację do kapłaństwa.
Na krakowskiej „Łosiówce” funkcjonowały dwa 
studentaty: filozoficzny i  teologiczny. Studiowali 

18 maja 1958 r. ordynariusz 
włocławski bp Antoni Pawłowski 

udzielił w lądzkiej świątyni 
święceń kapłańskich pierwszym 

diakonom wykształconym 
w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Lądzie.  
W dniu następnym neoprezbiterzy 
odprawili mszę świętą prymicyjną 

z udziałem seminaryjnej wspólnoty 
i gości, co dokumentuje 

zamieszczona obok fotografia.

Wy˝sze Seminarium Duchowne 
Towarzystwa Salezjaƒskiego  
w Làdzie nad Wartà
  

Ks. Jacek Brakowski sdb
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w nich klerycy zarówno z prowincji pw. św. Jacka, jak 
i z prowincji pw. św. Stanisława Kostki. Teologowie 
na ostatnich kursach wpisywani byli na listę studen-
tów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki czemu mogli 
obronić swoje prace magisterskie na funkcjonującym 
tam jeszcze wówczas Wydziale Teologicznym. Wielu 
spośród młodych salezjanów skorzystało z tej możli-
wości. Również w Krakowie odbywali wówczas swój 
nowicjat kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego. 
W  sierpniu 1946 r. nowicjat został przeniesiony do 
Kopca koło Częstochowy.
Duża liczba powołań, nowy kształt granic Polski  
po wojnie, brak odpowiednich warunków lokalowych 
oraz problemy finansowe związane z utrzymaniem 
i kształceniem kleryków sprawiały, że przełożeni pro-
wincji południowej rozważali w roku 1947 utworze-
nie własnych domów formacyjnych. Do pomysłu tego 
nieprzychylnie odniósł się ówczesny radca generalny 
ks. Piotr Tirone. Jednakże fakt bezprawnego przej-
mowania przez władze PRL dóbr kościelnych sprawił,  
że zaistniała potrzeba ochrony prawa własności dzie-
ła w Kutnie-Woźniakowie, gdzie władze zlikwidowa-
ły – prowadzone przez salezjanów – szkołę tkacką 
i dom dziecka. Jedną z możliwości wyjścia z trudnej 
sytuacji było utworzenie w tym miejscu Wyższego 
Seminarium Duchownego. Dlatego też od 1949 r. roz-
począł tam swoje funkcjonowanie studentat filozo-
ficzny. Studiował w  nim tylko jeden rocznik semi-
narzystów, gdyż na krakowskiej „Łosiówce” pozostali 
nadal słuchacze drugiego kursu. Naukę w Kutnie roz-
poczęło aż 52 kleryków, w roku następnym ich liczba 
wzrosła do 80-ciu.

Utworzenie Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lądzie
Gdy w początkach lipca 1952 r. zlikwidowano w Pol-
sce ogółem 46 niższych seminariów duchownych, zna-
lazło się wśród nich także to, które prowadzone było 
przez salezjanów w  Lądzie. Fakt ten stał się bezpo-
średnią przyczyną utworzenia Wyższego Seminarium 
Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w  Lądzie 
nad Wartą (WSD TS). Dekret erekcyjny wydany został 
w  dniu 4 lipca 1952 r. przez ówczesnego inspekto-
ra prowincji salezjańskiej pw. św. Stanisława Kostki,  
ks. Stanisława Rokitę. Dzięki tej decyzji udało się 
uratować obiekty klasztorne oraz kościół przed prze-
jęciem ich przez władze świeckie. Początkowo WSD 
TS w Lądzie otrzymało status filii studentatu filozo-
ficznego w Kutnie-Woźniakowie. We wrześniu 1952 r.  
klerycy, którzy przybyli na pierwszy rok studiów po 
ukończonym nowicjacie, rozpoczęli regularne zajęcia 
seminaryjne. W  tym czasie, oprócz niesprzyjającej 
polityki władz państwowych, występowały również 

Ks. biskup Antoni Pawłowski 
podczas ceremonii święceń 
kapłańskich 18 maja 1958 r., 
 asystuje ks. inspektor  
Stanisław Rokita (w kapie).

Pierwsi neoprezbiterzy Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lądzie 
z przełożonymi.  
Siedzą od lewej księża:  
Władysław Słowakiewicz, Zdzisław 
Pucek, Kazimierz Cichecki, Franciszek 
Wypler, Feliks Żołnowski – proboszcz, 
Józef Strus – rektor, Henryk 
Czepułkowski – administrator,  
Jacek Kochański, Henryk Jacenciuk, 
Edward Bielawski, Bernard Duszyński. 
W drugim rzędzie  
stoją od lewej księża:  
Tadeusz Rusiniak, Jerzy Łaszewski, 
Roman Rak, Janusz Tomasik,  
Izydor Parzyjagła, Lucjan Gieros, 
Marian Żuk, Leonard Rynkun,  
Jan Lewiński, Franciszek Węgiel,  
Jerzy Barganowski, Jan Styrna.  
W trzecim rzędzie  
stoją od lewej księża:  
Michał Kłoda, Ludwik Nowak,  
Jan Majewski, Stanisław Smuniewski, 
Ryszard Ptasiński, Wacław Bobel, 
Stanisław Odziemczyk, Józef Sianko, 
Antoni Walder, Mikołaj Staszkow, 
Henryk Kulaszewicz. 
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przeszkody natury organizacyjnej. Należało bowiem 
przygotować w  odpowiedni sposób obiekt, aby słu-
żył on formacji seminaryjnej w pełni. Systematycznie 
tworzono też bibliotekę służącą celom naukowym. 
Przede wszystkim jednak trzeba było zatroszczyć się 
o kadrę formacyjną oraz wykładowców, co stanowiło 
wówczas poważne wyzwanie. Z czasem jednak prze-
szkody te udało się pokonać. 
Pierwszym przełożonym Wyższego Seminarium  
Duchownego w Lądzie został ks. Henryk Czepułkowski, 
który wcześniej był dyrektorem Salezjańskiej Szkoły 
Graficznej w Warszawie. Odpowiedzialnym za organi-
zację studiów mianowano ks. Romana Skrzelowskiego, 
którego w  następnym roku zastąpił ks. Mieczysław 
Rodak. Katechetą, czyli ojcem duchownym klery-
ków, został ks. Stanisław Wilkosz, a spowiednikiem  
ks. Paweł Golla. Dwaj klerycy-asystenci prowadzili za-
jęcia językowe i orkiestrę.

Okres studentatu teologicznego
W  dniach od 30 czerwca do 6 lipca 1954 r. wła-
dze państwowe w  sposób brutalny zlikwidowały  
w Różanymstoku Niższe Seminarium Duchowne, pro-
wadzone przez salezjanów dla Administracji Apostol-
skiej w  Białymstoku i  diecezji łomżyńskiej. Księży 

i  kleryków funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa 
przewieźli pod eskortą do Lądu. W  zaistniałej sytu-
acji, na posiedzeniu Rady Inspektorialnej, w  czerw-
cu 1954 r. podjęto decyzję o  utworzeniu w  Lądzie 
studantatu teologicznego. Po raz kolejny na prze-
strzeni zaledwie kilku lat podjęto trud organizacji 
nowego rodzaju studiów o odmiennym charakterze. 
Przełożonym domu zakonnego i  zarazem rektorem 
studentatu teologicznego został wówczas ks. Józef 
Strus, który dotąd był dyrektorem studentatu filo-
zoficznego w  Kutnie-Woźniakowie. Alumnów z  dru-
giego roku filozofii w Lądzie skierowano na praktykę 
duszpastersko-pedagogiczną, tzw. asystencję. Na ich 
miejsce przybyli klerycy po odbytej asystencji, aby 
od października 1954 r. rozpocząć studia. Pierwszy 
rocznik studentów teologii liczył 30 alumnów. Aż 27 
spośród teologów rozpoczynających studia w 1954 r.  
otrzymało po czterech latach święcenia kapłańskie. 
Część z  nich przyjęła święcenia w  pobliskim Za-
górowie 22 grudnia 1957 r. – na prośbę biskupa or-
dynariusza, który widział w  tym formę działania 
na rzecz powołań w  diecezji – a  część w  lądzkim  
kościele, w dniu 18 maja 1958 r. Były to pierwsze świę-
cenia kapłańskie absolwentów Wyższego Seminarium  
Duchownego w Lądzie nad Wartą. 
Od roku 1958, nieprzerwanie do dziś, w  Wyższym 
Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskie-
go w  Lądzie odbywają się uroczystości związane 
z przyjęciem przez młodych salezjanów święceń pre-
zbiteratu. Łącznie święcenia te przyjęło 620 alumnów 
salezjańskich. Kilkunastu z  nich przyjęło święcenia 
poza Lądem. Z okazji Roku Świętego (1975) diakoni 
salezjańscy z  seminarium w  Lądzie przyjęli święce-
nia kapłańskie w Watykanie z rąk papieża Pawła VI 
w dniu 29 czerwca 1975 r.

Funkcjonowanie Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lądzie w czasach PRL-u 
WSD TS w  Lądzie, podobnie jak wiele innych se-
minariów w Polsce, nie uniknęło represji ze strony 
władz państwowych PRL. We wrześniu 1956 r. zde-
cydowanej większości alumnów przysłano karty 
mobilizacyjne w  celu wcielenia ich do zasadniczej 
służby wojskowej. Jednakże wydarzenia z paździer-
nika 1956 r. i dojście do władzy w PZPR Władysława 
Gomułki sprawiły, że alumni z  Lądu otrzymali od-
roczenie służby wojskowej. Później ta forma represji, 
stosowana wobec większości seminariów duchow-
nych w  Polsce, nie dotknęła znacząco seminarium 
w Lądzie. Ogółem w latach 1961-1972 służbę czynną 
w Ludowym Wojsku Polskim odbyło 32 salezjańskich 
kleryków i koadiutorów.
Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie usta-
wały w podejmowaniu działań utrudniających dzia-
łalność seminariów duchownych w Polsce. Premier 
ówczesnego rządu, Józef Cyrankiewicz, w  dniu  

Diakoni WSD w Lądzie 
wyświęceni przez ks. biskupa 

Antoniego Pawłowskiego  
w 1959 r.  

Obok ks. biskupa siedzą:  
ks. Józef Strus – inspektor,  

ks. kan. Lambert Ślisiński  
– proboszcz parafii w Zagórowie; 

za ks. biskupem stoi  
ks. Antoni Kołodziejczak  

– rektor.

Ks. bp Franciszek Korszyński, 
sufragan włocławski, podczas 
ceremonii udzielania tonzury 

alumnom WSD w Lądzie  
w dniu 12 lipca 1959 r.  

Asystują:  
ks. inspektor Józef Strus (w kapie) 

i ks. Kazimierz Cichecki.
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12 października 1959 r. wystosował do Episkopatu 
Polski list w  sprawie wprowadzenia nadzoru Pań-
stwa nad seminariami duchownymi. Premier Cyran-
kiewicz „komunikował” w  liście, że: Ministerstwo 
Oświaty i Urząd do spraw Wyznań sprawować będą 
odtąd nadzór nad wyższymi i  niższymi diecezjalny-
mi i zakonnymi seminariami duchownymi w zakresie 
uprawnień wynikających z powołanej ustawy z dnia 11 
marca 1932 r. Nie pomogły protesty i sprostowania 
przedstawione w  imieniu Episkopatu Polski przez 
ks. bpa Zygmunta Choromańskiego. Podobnie jak 
wiele innych seminariów w  Polsce, także semina-
rium lądzkie doświadczyło tego typu form represji.
W  latach 1960-1964 przedstawiciele Urzędu ds. Wy-
znań, Kuratorium Oświaty, Wydziału Finansowego Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu kilkakrotnie 
„wizytowali” lądzkie seminarium. Wywierano naciski 
na przełożonych seminarium, żądając od nich informa-
cji nt. programu kształcenia i danych osobowych. Jed-
nak ówczesny rektor, ks. Antoni Kołodziejczak w spo-
sób zdecydowany odmawiał udzielania informacji, któ-
re uznał za zbędne dla komisji. Kierował się przy tym 
wytycznymi Episkopatu Polski z 17 listopada 1960 r.,  
które określały zasady postępowania przełożonych 
seminariów duchownych w związku z zarządzeniem 
premiera Cyrankiewicza. Ostatecznie wizytacje te 
ustały z powodu ratyfikowania przez Polskę dnia 17 
listopada 1974 r. Konwencji w sprawie zwalczania dys-
kryminacji w  dziedzinie oświaty, którą podpisano 16 
grudnia 1965 r. w Paryżu. Na tej podstawie Episkopat 
Polski uznał, że przeprowadzane przez organa wła-
dzy PRL wizytacje są w myśl tej konwencji nielegalne. 
Stąd też, gdy 11 lutego 1965 r. do Lądu przybyła ko-
lejna wizytacja złożona z przedstawicieli Kuratorium 
Oświaty i Urzędu ds. Wyznań, ks. dyrektor Antoni Ko-

łodziejczak nie zezwolił na przeprowadzenie jakichkol-
wiek czynności wizytacyjnych.
Materiały zgromadzone w  Instytucie Pamięci Na-
rodowej poświadczają ciągłą inwigilację wspólnoty 
seminaryjnej przez agentów i tajnych współpracow-
ników służby bezpieczeństwa PRL. Konsekwencją 
ich działalności było m.in. najście seminarium przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i  przedsta-
wicieli prokuratury połączone ze szczegółową rewizją 
(2 czerwca i 10 lipca 1960). Incydent ten był związany 
z działalnością katechetyczną i powołaniową ks. Jó-
zefa Króla, który mieszkał w Lądzie w latach 1958-
1960. Kierowany przez niego zespół przygotowywał 

Klerycka orkiestra dęta kontynuuje 
tradycję obecności muzyki 
w lądzkich murach. Utwory w jej 
wykonaniu towarzyszą 
seminaryjnym i parafialnym 
uroczystościom. Muzykujący 
salezjanie z Lądu  
są szeroko znani i często byli 
zapraszani na uroczystości 
w różnych miejscach Polski.  
Fotografia prezentuje orkiestrę 
Wyższego Seminarium 
Duchownego z jego  
ówczesnym rektorem  
ks. Kazimierzem Cicheckim.

Ks. Stanisław Kosiński  
(1923-1991), historyk Kościoła, 
zasłużony badacz życia 
i działalności pasterskiej  
Sługi Bożego prymasa Polski  
kard. Augusta Hlonda.  
Związał swoje życie i naukową 
pasję z Wyższym Seminarium 
Duchownym w Lądzie,  
gdzie mieszkał i przez wiele lat 
wykładał historię Kościoła  
oraz patrologię, był również 
spowiednikiem seminaryjnej 
wspólnoty.
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materiały i pomoce katechetyczne, które drukował 
na powielaczu kl. Tadeusz Piaskowski. W  wyniku 
rewizji powielacz i materiały katechetyczne zostały 
zarekwirowane, a  obaj salezjanie, oskarżeni o  nie-
legalne kolportowanie materiałów bez państwowej 
cenzury, trafili na kilka miesięcy do aresztu śledcze-
go. Ks. Józef Król wyrokiem sądu został skazany na 
dwa lata pozbawienia wolności. Po kilku miesiącach 
przebywania w poznańskim więzieniu kara została 
zawieszona, a ks. Król zwolniony. Po tych wydarze-
niach próby oddziaływania na środowisko seminaryj-
ne nie ustawały. Szczęśliwie w późniejszych dziejach 
seminarium nie było poważniejszych represji ze stro-
ny ówczesnych władz.

Połączone studentaty, podział seminarium, 
zjednoczenie salezjańskich seminariów 
w Polsce
Charakter studentatu w  Lądzie na przestrzeni 
ostatnich 40-u  lat się przeobrażał. Do roku 1972 
alumni studiowali tu wyłącznie teologię. W 1972 r. 
przeniesiono do Lądu studentat filozoficzny z Czer-
wińska. Wspólny dom seminaryjny dla filozofii i teo-
logii funkcjonował do roku 1980. W grudniu 1979 r.  
z dwóch istniejących dotąd polskich inspektorii sa-
lezjańskich, wyłoniono kolejne dwie. Seminarium 
w  Lądzie położone było odtąd na terenie nowo 
powstałej inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą 
w Pile. W tym czasie liczba powołań stale wzrasta-
ła zarówno w inspektorii pw. św. Stanisława Kostki 
(tzw. warszawskiej), jak i w inspektorii pw. św. Woj-
ciecha (tzw. pilskiej). Dlatego w  1980 r. postano-
wiono przenieść studentat filozoficzny, wspólny dla 
obu prowincji zakonnych, do Kutna-Woźniakowa. 
W Lądzie pozostał studentat teologiczny, w którym 
kształcili się klerycy również z dwóch prowincji. Taki 
stan funkcjonowania wspólnego seminarium sale-
zjańskich prowincji północnej Polski utrzymywał 
się do roku 1996. Wtedy to, decyzją ks. inspektora  
Zbigniewa Malinowskiego, dla alumnów z prowincji  
św. Stanisława Kostki utworzono seminarium 
w Łodzi, dokąd przeniesiono kleryków z prowincji 
warszawskiej studiujących dotąd teologię w  Lą-
dzie. Alumni z  terenu prowincji pilskiej odbywali 

W ramach jubileuszowych 
uroczystości wspólnota  

WSD w Lądzie odbyła  
pielgrzymkę na Jasną Górę,  

gdzie przed cudownym obrazem 
Matki Bożej zostało złożone 

dziękczynne wotum z dedykacją:  
Niepokalanej Wspomożycielce 

Jasnogórskiej Królowej Polski 
wdzięczni za 25 lat opieki Przełożeni, 

Profesorowie, Alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego 

Towarzystwa Salezjańskiego 
w Lądzie.

W dniach 3-4 kwietnia 1978 r.  
Wyższe Seminarium Duchowne w Lądzie 
świętowało jubileusz 25-lecia swego istnienia. 
Uroczystościom towarzyszyła 
okolicznościowa wystawa na krużgankach 
klasztoru, prezentująca najważniejsze 
wydarzenia i osoby z mijającego ćwierćwiecza 
działalności WSD w Lądzie.  
Twórcą ekspozycji był ks. Stanisław Kosiński. 
W przygotowaniu plansz pomagali mu stojący 
z nim na zdjęciu klerycy, od lewej:  
Walerian Święcicki, Jan Jermak,  
Stanisław Hajkowski.
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od tego momentu studia filozoficzne i teologiczne 
w Lądzie. 
W 2002 r. Wyższe Seminarium Duchowne w Lądzie 
świętowało jubileusz 50-lecia swego istnienia. Głów-
na uroczystość z tej okazji miała miejsce 29 września 
2002 r. i była połączona z inauguracją nowego roku 
akademickiego. Uroczystość zaszczycił swą obecno-
ścią Generał Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascual 
Chavez Villanueva. Z okazji jubileuszu została wyda-
na Księga Jubileuszowa: 50 lat Wyższego Seminarium 
Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad 
Wartą 1952-2002, Ląd 2002. Przedstawiono w niej hi-
storię, personel, osiągnięcia i  wieloaspektową dzia-
łalność WSD w Lądzie na przestrzeni 50-ciu lat jego 
istnienia.
Tendencje spadkowe w  liczbie powołań, jakie zaist-
niały na przełomie XX i  XXI w., skłoniły salezjanów 
do podjęcia inicjatywy, mającej na celu połączenie 
poszczególnych studentatów z  wszystkich czterech 
prowincji salezjańskich w  Polsce. Ostatecznie, decy-
zją konsulty inspektorów polskich prowincji, od roku 
2008 w Lądzie przeżywają swoją formację duchową 
i intelektualną salezjańscy alumni studiujący filozofię. 
Seminarium w Krakowie jest miejscem studiów i for-
macji studentów teologii.

Rektorzy WSD TS w Lądzie
Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie semina-
rium oraz całość formacji jest dyrektor wspólnoty 
zakonnej. W tradycji salezjańskiej funkcja dyrektora 
łączona jest zazwyczaj z obowiązkami rektora semi-
narium. W dotychczasowej historii lądzkiego semina-
rium było ich łącznie dwunastu: ks. Henryk Czepuł-
kowski (1952-1954), ks. Józef Strus (1954-1959), ks. An-
toni Kołodziejczak (1959-1965), ks. Kazimierz Cichecki 
(1965-1968), ks. dr Stanisław Styrna (1968-1976),  
ks. dr Jan Chmiel (1976-1979), ks. Władysław Kołysz-
ko (1979-1985), ks. Stanisław Skopiak (1985-1986), 
ks. Stanisław Jankowski (1986-1995), ks. dr hab. Zbi-
gniew Łepko (1995-2001), ks. dr Marek Chmielewski 
(2001-2004), ks. dr Zenon Klawikowski (2004-2010).  
Obecnie (2011) dyrektorem wspólnoty zakonnej i za-
razem rektorem WSD TS w Lądzie jest ks. dr Ryszard 
Sadowski. 

Od początku salezjańskiej obecności 
w Lądzie przestronna i jasna Sala Opacka 
służyła jako miejsce studium i wykładów. 

Fotografie z 1964 r. i 2003 r.  
dokumentują jej wygląd jako  

głównej sali wykładowej seminarium.  
Obecnie, gdy studia kleryckie przeniesiono 
do nowego gmachu, jej zabytkowe wnętrze 

służy jako aula seminarium i czytelnia 
seminaryjnej biblioteki.
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Pierwsi wykładowcy
W  sposób bezpośredni za formację intelektualną 
alumnów odpowiedzialni są wykładowcy. Na prze-
strzeni prawie sześćdziesięcioletnich dziejów WSD TS 
w Lądzie zajęcia dydaktyczne z poszczególnych dys-
cyplin prowadziło około 200 wykładowców. W tej licz-
bie zdecydowaną większość stanowią salezjanie. Choć 
nie sposób w  tym miejscu wymienić wszystkich, to 
jednak warto wspomnieć przynajmniej część z nich.
U początków działalności seminarium odczuwalny był 
brak kadry wykładowczej. Trud organizacji studiów 
i  realizowania programu nauczania spoczął przede 
wszystkim na tych współbraciach, którzy zamieszki-
wali w Lądzie.
Zajęcia prowadzili wówczas między innymi: ks. mgr 
Henryk Czepułkowski – rektor seminarium, wykła-
dowca historii Kościoła, historii sztuki kościelnej, 
katolickiej nauki społecznej i patrologii (1952-1954),  

ks. Roman Skrzelowski – nauczyciel matematyki (1952-
1953), ks. mgr Idzi Ogierman-Mański – prowadzący 
zajęcia z  Pisma świętego, muzyki kościelnej oraz 
lektorat języka greckiego i hebrajskiego (1954-1955),  
ks. Leon Kotłowski – prowadził lektorat języka łaciń-
skiego (1953-1954), ks. Mieczysław Rodak – wykła-
dowca filozofii (1953-1954), ks. Jan Bieńkowski – wy-
kładowca filozofii (1953-1954, 1956-1957), ks. mgr Fe-
liks Cieplik – wykładowca historii Kościoła, kateche-
tyki i liturgiki (1952-1960), ks. mgr Józef Strus – rek-
tor seminarium, wykładowca teologii dogmatycznej 
i teologii pastoralnej (1954-1959), ks. mgr Kazimierz 
Cichecki – wykładowca apologetyki, ceremonii litur-
gicznych, teologii dogmatycznej i śpiewu kościelne-
go (1957-1968, 1980-1981), ks. mgr Marian Błoński – 
wykładowca katechetyki (1959-1960), ks. Paweł Golla 
– spowiednik, prowadził lektorat z języka włoskiego, 
zajęcia z teologii ascetycznej i mistycznej (1959-1960),  
ks. Józef Gregorkiewicz – wykładał homiletykę, teolo-
gię ascetyczną (1960-1962), ks. mgr Antoni Kołodziej-
czak – rektor seminarium, wykładowca historii Ko-
ścioła, języka łacińskiego i teologii pastoralnej (1959-
1965), ks. mgr Wacław Nowaczyk – wykładowca historii  
Kościoła, katechetyki (1962-1964), ks. mgr Apoloniusz 
Domański – wykładał teologię moralną, prowadził  
seminarium naukowe i lektorat z języka łacińskiego 
(1965-2002). 

Rozwój kadry salezjańskich wykładowców
Wielu salezjanów, którzy ukończyli WSD TS w Lądzie, 
podjęło kolejne studia na różnych uczelniach w kraju  

Sprawność drużyny piłki nożnej WSD 
w Lądzie mogli poznać alumni innych 

salezjańskich seminariów podczas 
turnieju zorganizowanego w 1998 r. 

w słowackim studentacie 
filozoficznym w Žilinie.  

Oprócz gospodarzy w turniejowe 
szranki stanęły drużyny 

salezjańskich seminariów 
z Krakowa, Lądu i Łodzi.  

Opiekunem lądzkiego zespołu 
(w zielonych strojach) był  
ks. prof. Henryk Stawniak  

– stoi pierwszy z lewej.

W latach 60. XX w. podczas rekreacji 
największą popularnością cieszyła 

się piłka siatkowa.  
Fotografia z 1964 r. prezentuje  

na boisku dwa seminaryjne zespoły, 
od lewej stoją klerycy:  

Kazimierz Stolarek,  
Jan Granatowski, Bogumił Chruściel, 

koad. Józef Cetera, Benedykt 
Andrzejuk, Henryk Szydlik, Stanisław 

Koronkiewicz, Marian Jutkiewicz, 
Tadeusz Żebrowski,  
Telesfor Krajewski,  
Wojciech Blicharz,  

Ludwik Kaliński, Jan Szmurło.
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i  zagranicą. Poszerzali przez to swoje kompetencje, 
aby coraz lepiej realizować w swoim życiu posłannic-
two w duchu charyzmatu swojego Założyciela. W ten 
sposób pozostają wierni myśli ks. Jana Bosko, skiero-
wanej do młodych: Dla was studiuję, dla was pracuję, 
dla was gotów jestem poświęcić życie. W  latach 60., 
a  szczególnie w  latach 70. i  80. XX w., wielu sale-
zjanów z obu inspektorii północnych uzyskało tytuły 
magistra, kilkudziesięciu zrobiło doktorat, kilkunastu 
uzyskało habilitacje. Pozwoliło to przede wszystkim 
na wyłonienie spośród salezjanów własnej kadry wy-
kładowców, a także na znaczne podniesienie poziomu 
nauczania w seminarium.
Wśród wykładowców-salezjanów lądzkiego semina-
rium odnaleźć można wiele znaczących nazwisk za-
równo w Zgromadzeniu Salezjańskim, jak i w świecie 
nauki. Są to między innymi: ks. mgr Stanisław Kosiński 
(†1991) – wykładowca historii Kościoła, historii Zgro-
madzenia Salezjańskiego, homiletyki, języka francu-
skiego i łacińskiego oraz patrologii (1970-1991); ks. dr 
Jan Chmiel (†2007) – wykładowca prawa kanonicznego 
(1970-1997); ks. prof. dr hab. Roman Murawski – wykła-
dowca katechetyki, prowadzący seminarium naukowe 
(1971-2000); ks. mgr Ignacy Chodźko – wykładowca 
homiletyki, teologii ascetycznej i  teologii życia we-
wnętrznego, ks. mgr Stanisław Szmidt – wykładowca 
języka łacińskiego, greckiego i  niemieckiego (1972-
1979); ks. dr Henryk Brunka (†2004) – wykładowca 
filozofii religii i  teologii fundamentalnej (1972-1990);  
ks. mgr Józef Belniak – wykładowca pedagogiki, psy-
chologii pastoralnej i  liturgiki (1972-1980); ks. mgr 
Stanisław Bogdański – wykładowca historii filozofii 
i metafizyki (1972-1980); ks. dr Ryszard Ukleja (†2009) 
– wykładowca teologii dogmatycznej (1972-1980);  
ks. dr Ludwik Kaliński – wykładowca prawa kanoniczne-
go (1973-1987); ks. prof. dr hab. Marian Lewko (†2002) 
– prowadził konwersatorium z języka polskiego (1973-
1974); ks. dr Ludwik Nowak (†1992) – wykładowca logiki, 
metodologii nauk i teorii poznania (1974-1980); ks. prof. 

dr hab. Marian Graczyk – wykładowca teologii moral-
nej, propedeutyki teologii, promotor prac magisterskich 
i doktorskich na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie 
UKSW) w Warszawie (1975-1982, 1991-2002); ks. dr An-
drzej Strus (†2005) – wykładowca Pisma świętego (1976-
1986); ks. lic. Aleksander Janeczek – wykładowca teolo-
gii dogmatycznej (1977-1983); ks. lic. Wojciech Blicharz 
(†2006) – wykładowca katechetyki i fonetyki pastoral-
nej (1977-1983); ks. prof. dr hab. Jan Gliściński (†1998) 
– wykładowca patrologii, nauczyciel języka łacińskiego 
i włoskiego, promotor prac magisterskich i doktorskich 
na ATK w Warszawie (1978-1997); ks. mgr Władysław 
Kołyszko – rektor seminarium, wykładowca (1974-1992); 
ks. prof. dr hab. Marian Ciszewski – wykładowca historii  
filozofii (1975-1980, 1996-2002); ks. mgr Bolesław  
Leciej – wykładowca historii filozofii i  teodycei (1977-
1983, 1996-2002); ks. dr Stanisław Jankowski – rektor 
seminarium, wykładowca Pisma Świętego, nauczyciel 

Skute lodem rozlewiska Warty 
pozostają we wspomnieniach 
lądzkich alumnów jako miejsce 
rekreacyjnych przechadzek 
i hokejowych zmagań,  
co dokumentują fotografie  
z 1960 i 1976 r.

Rekreacyjna polana w ogrodzie 
jest dziś częstym miejscem 
wypoczynku seminaryjnej 
wspólnoty. Pogodnym wieczorom  
przy ognisku zawsze towarzyszą 
śpiew i dobry humor.
Na fotografii wykonanej  
we wrześniu 2010 r.  
widnieją od lewej: 
ks. Jacek Żurawski, Andrzej Waś, 
Patryk Szostkowski, Paweł Bróż, 
Łukasz Torbicki, Paweł Figura, 
Michał Świder.
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języka greckiego, prowadzący seminarium naukowe 
(1980-2002); ks. mgr Kazimierz Kurek – lekarz medy-
cyny, wykładowca medycyny pastoralnej (1979-1984);  
ks. lic. Stanisław Skopiak – rektor seminarium, wykła-
dowca teologii moralnej, liturgiki, dyrygent chóru, pro-
wadzący lektorat z języka włoskiego (1974-1982, 1985-
1986, 1992-1993); ks. dr Maciej Szczepankiewicz – wykła-
dowca muzyki kościelnej i dyrygent chóru (1981-1996); 
ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – wykładowca historii Ko-
ścioła, promotor prac magisterskich i doktorskich (1980-
1981, 1984-2002); ks. prof. dr hab. Adam Durak (†2005) 
– wykładowca liturgiki, języka włoskiego, promotor prac 
magisterskich i  doktorskich (1982-2002); ks. prof. dr 
hab. Henryk Skorowski – wykładowca teologii moralnej, 
prowadzący seminarium naukowe, promotor prac ma-
gisterskich i doktorskich na ATK (UKSW) w Warszawie,  
ks. mgr Jerzy Worek – wykładowca medycyny pasto-
ralnej i psychologii (1983-1989, 1991-1998); ks. mgr Le-
szek Smagliński – wykładowca historii sztuki kościelnej 
i  konserwacji zabytków (1984-1992); ks. prof. dr hab. 
Henryk Stawniak – wykładowca prawa kanonicznego 
(1987-2002); ks. dr Zenon Klawikowski – wykładowca 
teologii życia wewnętrznego (1989-2002); ks. dr Zenon 
Hnatczak – wykładowca teologii moralnej (1991-2002); 
ks. mgr Sławomir Niemczewski – wykładowca liturgiki 
(1991-2002); ks. dr Janusz Nowiński – wykładowca histo-
rii sztuki sakralnej i konserwacji zabytków (1992-2002); 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Kołosowski – wykładowca 
patrologii, prowadzący lektoraty z  języka łacińskiego 
i  greckiego oraz seminaria magisterskie (1993-2002); 
ks. dr Janusz Sikora – wykładowca teologii dogma-
tycznej (1993-2002); ks. prof. dr hab. Zbigniew Łepko 
– rektor seminarium, wykładowca antropologii filozo-
ficznej, filozofii przyrody, teorii poznania, wstępu do 
filozofii, filozofii współczesnej, prowadzący prosemi-
narium (1995-2002); ks. dr Krzysztof Niegowski – dyry-
gent chóru, wykładowca muzyki kościelnej i fonetyki 
(1995-2002); ks. dr Marek Chmielewski – rektor semi-
narium, wykładowca teologii dogmatycznej, zagadnień 
salezjańskich, prowadzący lektorat z  języka włoskie-
go oraz proseminarium (1995-2002); ks. dr Kazimierz  
Gryżenia – wykładowca metafizyki (1996-2002);  
ks. prof. dr hab. Jarosław Koral – wykładowca etyki i ka-
tolickiej nauki społecznej (1996-2002); ks. mgr Waldemar 
Łachut – wykładowca ceremonii liturgicznych i homile-
tyki (1997-2002); ks. dr Dariusz Buksik – wykładowca 
psychologii (1997-2002); ks. dr Dariusz Sztuk – prorektor 
do spraw studiów, wykładowca Pisma Świętego (2002-
2007); ks. dr Arkadiusz Domaszk – wykładowca prawa 
kanonicznego (1998-2001).
Wielu spośród wymienionych salezjanów na stałe 
związanych jest ze środowiskami naukowymi w Pol-
sce i  zagranicą. Do najważniejszych zaliczyć należy 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie (wcześniej Akademia Teologii Katolickiej), Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, Università Pontifice Salesia-
na (Papieski Uniwersytet Salezjański) w Rzymie, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Muzyczna 
w Poznaniu, Papieski Wydział Teologiczny w Warsza-
wie – oddział w Koninie. 
Z  dumą podkreślić trzeba, że obecnie dwaj wycho-
wankowie lądzkiej Alma Mater, a  jednocześnie jej 
wykładowcy, piastują funkcję rektorów dwóch naj-
ważniejszych uczelni katolickich w  Polsce. Są nimi:  
ks. prof. Stanisław Wilk, rektor KUL w Lublinie i ks. 
prof. Henryk Skorowski, rektor UKSW w Warszawie.

Wykładowcy z innych seminariów 
i ośrodków naukowych
WSD TS w  Lądzie współpracowało i  współpracu-
je z  innymi seminariami duchownymi, korzystając 
z kompetencji ich wykładowców. Stąd też w gronie 
profesorskim znaleźli się księża diecezji włocławskiej, 
gnieźnieńskiej, poznańskiej, częstochowskiej, jak i za-
konnicy: chrystusowcy, sercanie, misjonarze św. Rodzi-
ny czy franciszkanie. 
Wśród duchownych wymienić należy: ks. dra Witolda 
Gronkowskiego – wykładowcę Pisma Świętego (1956-
1962); ks. dra Władysław Biedrzyckiego MSF – wykła-
dowcę Pisma Świętego (1971-1977); o. prof. dra hab.  
Celestyna Napiórkowskiego OFMConv – wykładow-
cę teologii dogmatycznej i  pastoralnej (1970-1972);  

Do tradycji Wyższego 
Seminarium Duchownego 

w Lądzie należy coroczny rytuał 
wyboru władz kleryckich  

– dziekana i wicedziekanów. 
Ceremonia wyboru i przekazania 

władzy ma zawsze 
humorystyczny charakter, 

wpisując się w radosny klimat 
salezjańskiej wspólnoty 

i seminaryjnej atmosfery. 
Fotografie przypominają wybory 

z roku 1976 – władzę przekazują 
diak. Henryk Skorowski  

i diak. Tadeusz Kierbedź 
(z kluczami) 

oraz pracę komisji skrutatorów 
podczas wyborów w 1986 r.,  

od lewej stoją klerycy:  
Zdzisław Lepper, Lech Idźkowski, 

Łukasz Woźniak.
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ks. dra Michała Tschuschke (archIdiecezja poznańska) 
– wykładowcę liturgiki (1977-1982); ks. dra Edwarda 
Szymanka TChr – wykładowcę Pisma Świętego (1976-
1983, 1991-2002); ks. dra Antoniego Tomalę TChr – wy-
kładowcę teologii dogmatycznej (1983-1994); ks. dra 
Edwarda Strycharza TChr – wykładowcę Pisma Świę-
tego (1986-1990); ks. dra Józefa Zielonkę (diec. czę-
stochowska) – wykładowcę teologii życia wewnętrz-
nego (1987-1991), ks. mgr Michała Kamińskiego TChr 
– wykładowcę homiletyki (1988-1998); ks. dra Edwarda 
Janikowskiego TChr – wykładowcę teologii fundamen-
talnej, eklezjologii i  religiologii (1993-2002); ks. dra 
Wojciecha Hanca (diec. włocławska) – wykładowcę za-
gadnień ekumenicznych (1992-2002); ks. dra Dariusza 
Kalińskiego (diec. włocławska) – wykładowcę teologii 
dogmatycznej (1996-2002). 
Wśród wykładowców były także osoby świeckie, które 
prowadziły zajęcia z  muzyki i  nauki gry na instru-
mentach, lektoraty, przybliżały wybrane problemy 
z  zakresu medycyny pastoralnej i  psychiatrii. Byli 
nimi między innymi: mgr Barbara Dąbrowska – wy-
kładowca fonetyki pastoralnej (1952-1956); mgr Irene-
usz Graczyk – prowadził lektorat języka angielskiego 
(1981-1986); prof. Paweł Marcinkowski – wykładał mu-
zykę kościelną i nauczał gry na instrumentach (1987-
1988, 1994-2002); dr Andrzej Durski – lekarz medycyny, 
wykładowca medycyny pastoralnej (1988-2002); mgr 
Mirosław Glazik – prowadzący zajęcia z  wybranych 
zagadnień z  literatury chrześcijańskiej (1997-2002); 
Robert Lewicki – lekarz psychiatrii, zajmujący się pod-
stawami płciowości człowieka (1997-2002).

Wykładowcy WSD TS w Lądzie dzisiaj
W obecnym czasie w WSD TS w Lądzie funkcjonuje 
wyłącznie studentat filozoficzny dla alumnów pocho-
dzących z terenów wszystkich czterech prowincji sale-
zjańskich w Polsce. 
W skład kadry wykładowców wchodzą: ks. dr Ryszard 
Sadowski – obecny rektor, wykładowca logiki i meto-
dologii nauk (1997-2001, 2010-); ks. dr Dariusz Buksik, 
zajmujący się psychologią ogólną i rozwojową; ks. dr 
Krzysztof Butowski – wykłada etykę, teorię poznania; 
ks. dr Wojciech Gretka – prowadzi zajęcia ze wstępu 
do filozofii, metafizyki, historii filozofii, filozofii Boga; 
ks. dr Kazimierz Gryżenia z historii filozofii; ks. mgr 
Stanisław Hajkowski – prowadzi zajęcia nt. środków 
społecznego przekazu; ks. dr Edward Janikowski TChr 
wykłada filozofię religii; ks. prof. dr hab. Tadeusz Ko-
łosowski prowadzi lektorat języka łacińskiego; ks. mgr 
Mariusz Kowalski zajmuje się muzyką kościelną, śpie-
wem, chórem i orkiestrą; ks. prof. dr hab. Zbigniew 
Łepko antropologią filozoficzną; ks. mgr lic. Dariusz 
Łużyński prowadzi lektorat języka włoskiego; ks. prof. 
dr hab. Janusz Mączka (UPJPII) wykłada filozofię przy-
rody; ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski – historię Ko-
ścioła; ks. dr Dariusz Sztuk prowadzi zajęcia ze wstępu  

ogólnego do Pisma Świętego i lektorat z języka grec-
kiego; ks. dr Jan Niewęgłowski z pedagogiki ogólnej; 
ks. mgr Mariusz Słomiński z pedagogiki specjalnej 
i  dydaktyki; ks. dr Andrzej Wujek z historii filozofii; 
ks. mgr Jacek Żurawski zajęcia z urbanitas sacerdotalis. 
Wykłady prowadzą także osoby świeckie: mgr Miro-
sław Glazik – konwersatorium z  literatury chrześci-
jańskiej, zajęcia z teatru; mgr Przemysław Kuchowicz 
– wychowanie fizyczne; mgr Zbigniew Łuczak – lektorat 
języka angielskiego; mgr Halina Ścięgaj – fonetyka. 

Personel wychowawczy i administracyjny
W WSD TS w Lądzie młodzi salezjanie przygotowują 
się do przyszłej pracy duszpasterskiej w duchu swoje-
go założyciela św. Jana Bosko. Praca z dziećmi i mło-

Alumni WSD w Lądzie zawsze 
uczestniczyli w różnorodnych 
inicjatywach duszpastersko-
wychowawczych na rzecz dzieci 
i młodzieży, sami byli też inicjatorami 
wielu z nich. Dzięki alumnom z Lądu 
powstały prężnie działające dziś ruchy 

„Salezjańskiej Pielgrzymki 
Ewangelizacyjnej” i „Pustyni Miast”.  
Od 1987 r. datować można powstanie 
w Lądzie pierwszego kleryckiego kręgu 
harcerskiego, który dał podwaliny  
pod Salezjański Ruch Programowo-
Metodyczny „Dęby”. Alumni 
seminarium czynnie uczestniczą 
w spotkaniach młodzieży 
organizowanych w Lądzie  
pod hasłem: „Weekend z ks. Bosko”.
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dzieżą nieustannie stawia przed nimi ogromne wyzwa-
nia. Nie ulega wątpliwości, że podstawowym elemen-
tem przygotowującym młodych salezjanów do pracy 
jest formacja duchowa. Przede wszystkim alumni, po-
przez regularne życie sakramentalne, które swoją kul-
minację znajduje w codziennej Eucharystii, umacniają 
osobistą więź z Jezusem Chrystusem. W procesie tym 
wspierają ich w  sposób szczególny spowiednicy. To 
właśnie oni odpowiedzialni są za kształtowanie wraż-
liwości sumienia i nadanie odpowiedniego kierunku 
w pracy duchowej młodych salezjanów – kandydatów 
do kapłaństwa. Wśród nich na szczególne wyróżnienie 
zasługują: ks. Paweł Golla (1952-1974); ks. Józef Gre-
gorkiewicz (1962-1968); ks. Jan Kapusta (1962-1964); ks. 
Stefan Pawlaczyk (1954-1956, 1968-1986); ks. Włady-
sław Fidurski (1974-1981); ks. Bolesław Leciej (1981-1983, 
2006-); ks. Stanisław Jezierski (od 1986); ks. Wacław  
Nowaczyk (1986-2001); ks. Tadeusz Piaskowski (1986-
1988, od 1991); ks. Marian Graczyk (1991-1997); ks. Ja-
cek Jaszewski (1993-1999).
O dobro materialne seminarium duchownego trosz-
czyli się współbracia-salezjanie, pełniący w  domu 
zakonnym funkcje administratorów lub ekonomów. 
Pełnili je między innymi: ks. Stanisław Jezierski 
(1952-1954); ks. Antoni Niebrzydowski (1956-1957); 
ks. Stanisław Borzęcki (1960-1961); ks. Tadeusz  
Rzeźnicki (1962-1963); ks. Józef Draugialis (1963-

1964); ks. Benedykt Andrzejuk (1965-1966, 1993-
1996); ks. Władysław Słowakiewicz (1964-1968);  
ks. Edward Kołek (1966-1967); ks. Franciszek Maziarz 
(1968-1970); ks. Stanisław Politowicz (1970-1972);  
ks. Kazimierz Gałaj (1970-1974); ks. Albin Frącek (1972-
1974); ks. Józef Belniak (1972-1980); ks. Tadeusz Kru-
pa (1980-1982); ks. Andrzej Przybyła (1982-1991); ks. 
Józef Balawander (1984-1985); ks. Sławomir Niem-
czewski (1996-1998); ks. Jerzy Czaja (1998-2001);  
ks. Andrzej Borowiec (2001-2003); ks. Wojciech Lech 
(od 2001), ks. Jacek Żurawski (od 2009). 
Administratorów i  ekonomów w  pracy wspie-
rali bracia zakonni – koadiutorzy, którzy często 
przez wiele lat z  ogromnym oddaniem pracowa-
li na rzecz seminarium. Byli to między innymi:  
Antoni Bizjak – ogrodnik (1952-1979), Bogusław 
Brzosko – kościelny (1952-1954), Mirosław Zajkowski 
– kościelny (1954-1956), Stanisław Boruch – kościelny 
(1956-1959), Wincenty Wełna – kierowca (1962-1968), 
Jan Ślepowroński (1954-1957) i  Sylwester Walla 
(1957-1958, 1966-1968) – piekarze; Kazimierz Tekień –  
gospodarz (1952-1958), Zygmunt Seredziński – kie-
rowca (1957-1970), Michał Afek – pomocnik ekonoma 
i kierowca (1968-1979), Józef Słowakiewicz – ogrodnik 
i hodowca drobiu (1962-2006), Józef Czubak – gospo-
darz (1962-2009), Józef Cetera – krawiec (1964-2006), 
Antoni Pleśniak – ogrodnik i sadownik (1970-2004), 

Pamiątkowa fotografia 
wspólnoty alumnów 

i wykładowców WSD w Lądzie 
z prymasem Polski  

ks. kard. Józefem Glempem 
podczas jego pierwszej wizyty 

w Lądzie w dniu 2 czerwca 1984 r.
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Jan Skowroński – gospodarz (1989-1998), Tomasz  
Kędzierski – ogrodnik.
W historii lądzkiego seminarium nie brakowało także 
postaci, które poprzez swoje zainteresowania i pasję 
przyczyniły się do zgromadzenia dużej ilości mate-
riałów opisujących działalność salezjanów w  Polsce 
i na świecie. Ks. Paweł Golla, wieloletni spowiednik 
współbraci w WSD TS w Lądzie, zebrał i częściowo 
opracował spuściznę po wielkim salezjańskim kompo-
zytorze ks. Antonim Hlondzie (Chlondowskim). Z kolei 
długoletni wykładowca historii Kościoła w lądzkim se-
minarium, ks. Stanisław Kosiński, zebrał i opracował 
w  ponad stutomowym dziele, zatytułowanym Acta 
Hlondiana, działalność prymasa Polski kard. Augusta 
Hlonda, który był salezjaninem, bratem wspomniane-
go wcześniej ks. Antoniego Hlonda. Od 1969 r. bibliote-
ką seminaryjną kierował przez prawie czterdzieści lat  
ks. Władysław Grochal. Dzięki jego systematycznej pra-
cy i osobistemu zaangażowaniu oraz wsparciu wielu 
współbrac-salezjanów stan lądzkiej biblioteki jest dziś 
imponujący. Ponad 134 000 pozycji książkowych, po-
nad 130 kompletnych tytułów czasopism zarówno kra-
jowych jak i zagranicznych oraz elektroniczny system 
katalogowy, obejmujący większość zasobów biblio-
tecznych, pozwala zaliczyć lądzką bibliotekę do naj-
lepszych w regionie. Obecnie kierownikiem biblioteki 
jest ks. Marek Babicz, który od 1993 r. pracował razem  
z ks. Władysławem Grochalem.

Współpraca Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lądzie  
z innymi ośrodkami naukowymi 
Wyższe Seminarium Duchowne w Lądzie czyniło tak-
że starania mające na celu jego afiliację do wyższych 
uczelni uniwersyteckich. Oprócz podniesienia prestiżu 
seminarium, głównym celem tych starań było stworze-
nie dla alumnów możliwości uzyskania tytułu magistra 
i ewentualnego kontynuowania studiów specjalistycz-

nych w szerszym niż dotąd zakresie. Pierwsze próby 
afiliowania WSD TS w  Lądzie do Papieskiego Uni-
wersytetu Salezjańskiego w Rzymie podjął w czasie 
pełnienia funkcji rektora seminarium ks. dr Stanisław 
Styrna. Zakończyły się one jednak niepowodzeniem ze 
względu na odmienne wytyczne Komisji ds. Studiów 
przy Episkopacie Polski. W związku z tym, na począt-
ku lat 70., ks. Styrna zdecydował o związaniu lądzkie-
go seminarium z Wydziałem Teologicznym KUL. Klery-
cy ostatnich dwóch roczników stawali się teraz słucha-
czami studium zaocznego na Wydziale Teologicznym 

Muzyczną oprawę uroczystości 
i liturgii w lądzkim seminarium 
tworzyły zawsze seminaryjny chór, 
orkiestra i zespoły muzyczne.  
Od 1999 r. liturgii szczególnych 
uroczystości, a zwłaszcza ceremonii 
święceń kapłańskich, towarzyszy  

„Orkiestra Przyjaciół WSD w Lądzie”, 
której organizatorem i dyrygentem 
jest ks. Mariusz Kowalski.  
Orkiestrę tworzą młodzi ludzie  

– absolwenci, studenci i uczniowie 
szkół muzycznych z północno-
zachodniej Polski.
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KUL. Pod koniec lat 80. XX w. nawiązano współpracę 
z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, której 
pracownikami naukowymi było w tym czasie już 8 sa-
lezjanów. W marcu 1994 r. ks. prof. Adam Durak wy-
stąpił z prośbą o wpisanie alumnów studiujących teo-
logię na listę studentów studiów dziennych Wydziału 
Teologicznego ATK. Nastąpiło to w  trzy lata później. 
W roku akademickim 2001/2001 wszyscy teologowie 
WSD TS w Lądzie zostali studentami Wydziału Teolo-
gicznego UKSW. Po przekształceniach, związanych ze 
zmianą charakteru studentatu w WSD TS w Lądzie, 
nadal istnieje potrzeba poszukiwania rozwiązań, które 
umożliwiłyby studentom filozofii korzystanie z praw 
studentów UKSW. Krokiem w  tym kierunku stał się 
projekt otwarcia przy Wyższym Seminarium Duchow-

nym w Lądzie specjalizacji pedagogicznej, realizowa-
ny obecnie we współpracy z Wydziałem Pedagogiki 
UKSW. Stosowną umowę podpisano 21 czerwca 2011 r.

Sympozja i inicjatywy naukowe 
realizowane w ramach działalności  
WSD TS w Lądzie
Seminarium duchowne jest nie tylko miejscem roz-
woju duchowego i  intelektualnego przebywających 
w nim alumnów. Dzięki różnorodnym inicjatywom po-
dejmowanym przez kleryków i wykładowców semina-
rium staje się ośrodkiem zarówno naukowym, duszpa-
sterskim, jak i kulturotwórczym. Od początku swoje-
go istnienia, aż po czasy obecne, Wyższe Seminarium 
Duchowne w  Lądzie jest takim miejscem. W  ciągu 

Uroczystość 50-lecia istnienia 
Wyższego Seminarium 

Duchownego w Lądzie, połączona 
z inauguracją nowego roku 

akademickiego, zgromadziła   
28 września 2002 r.  

liczne grono współbraci  
– absolwentów Almae Matris 

Landensis.  
Uroczystość zaszczycił swoją 

obecnością ks. Generał 
Towarzystwa Salezjańskiego  

Pascual Chàvez Villanueva, 
asystują  mu diakoni: 

Jarosław Kobiałka (z lewej) 
i Maciej Sarbinowski.

Z okazji jubileuszu ukazała się 
okolicznościowa publikacja:  
50 lat Wyższego Seminarium 

Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie  

nad Wartą 1952-2002.
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60 lat istnienia WSD TS w Lądzie zorganizowano tu 
między innymi ponad trzydzieści sesji oraz sympozjów 
naukowych z  zakresu dyscyplin teologicznych, kate-
chetycznych i historycznych. Wymienić należy choćby 
kilka z nich.
W dniach 4-5 kwietnia 1978 r. odbyło się pierwsze sym-
pozjum odnotowane w kronikach WSD TS w Lądzie.  
Zorganizowano je pod hasłem: Wierni św. Janowi  
Bosko niesiemy Chrystusa młodzieży poprzez katechezę. 
Sympozjum to było związane z obchodami jubileuszu 
25-lecia istnienia seminarium. Gośćmi honorowymi 
byli wówczas: ks. bp Kazimierz Majdański, który wy-
głosił także jeden z odczytów oraz ordynariusz wło-
cławski ks. bp Jan Zaręba.
W  dniach od 11 do 12 lutego 1983 r. odbywało się 
pierwsze w  WSD TS w  Lądzie sympozjum kateche-
tyczne, które poświęcone zostało w  całości różno-
rodnym formom oddziaływania katechetycznego na 
dzieci i młodzież. Dwa tygodnie później, w dniach od  
28 lutego do 1 marca 1983 r., w lądzkim seminarium 
odbyło się V Sympozjum Misyjne pod hasłem: Inkultu-
racja chrześcijaństwa w  krajach misyjnych. Wykładow-
cami byli misjonarze i misjonarki, za całość organizacji 
odpowiedzialny był ks. Stanisław Szmidt, wspierał go 
ks. Bronisław Kant.
W roku 1988 przypadała rocznica śmierci wielkiego 
salezjanina, ks. prymasa Augusta Hlonda. W  dniu  
30 listopada 1988 r.  sympozjum historyczne z tej okazji 
zorganizował wybitny badacz jego życia i działalności, 
ks. Stanisław Kosiński. Referaty wygłosili wówczas:  
ks. prof. Marian Banaszak, ks. dr Stanisław Wilk  
i  dr hab. Jan Pietrzak. Natomiast gośćmi honoro-
wymi byli: ks. prymas Józef Glemp, ks. bp Roman 
Andrzejewski, ks. bp Bogdan Wojtuś, ks. dr Edward 
Szymanek – ówczesny przełożony generalny Towa-
rzystwa Chrystusowego. Wydarzeniem artystycznym 
i zarazem uświetnieniem liturgii podczas uroczystej 
celebry w kościele, był występ chóru „Słowiki” pod 
dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza.
W  1990 r. zorganizowane zostało w  WSD TS sym-
pozjum, dotyczące duchowej spuścizny św. Bernarda 
z  Clairvaux. Inicjatorem tego naukowego spotkania 
był ówczesny rektor seminarium ks. Stanisław Jan-
kowski. Gościem i prelegentem sympozjum był m.in. 
o. dr Korneliusz Jackiewicz, cysters, autor opracowań  
o  św. Bernardzie. Referaty wygłosili także salezjań-
scy historycy sztuki: ks. dr Janusz Nowiński i ks. mgr  
Leszek Smagliński. 
Dnia 9 kwietnia 1994 r. odbyło się sympozjum na-
ukowe zatytułowane System prewencyjny ks. Bosko 
w  świetle nowej ewangelizacji. Referaty wygłosili 
między innymi: ks. dr hab. Henryk Skorowski, ks. dr 
Mieczysław Woźniak, ks. lic. Stanisław Jankowski,  
ks. dr Henryk Stawniak. Dyskusję poprowadził ks. mgr  
Antoni Balcerzak. Naturalną kontynuacją tego sympo-
zjum było kolejne spotkanie zorganizowane w WSD 

TS w  Lądzie w  dniu 13 kwietnia 1996 r. Odbyło się 
ono pod hasłem Aktualności doświadczenia duchowo-

-wychowawczego św. Jana Bosko. Wykłady wygłosili:  
ks. dr Kazimierz Misiaszek, ks. mgr Kazimierz Kuc,  
ks. mgr Stefan Makuracki, ks. dr Marian Lewko,  
ks. mgr Mariusz Słomiński, Marta i Dorota Lubczyńskie,  
mgr Zofia Nieć.
W  dniach od 24 do 26 kwietnia 1998 r. odbyło się 
w  Lądzie sympozjum Wychowanie religijne w  Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Uczestnikami tego 
sympozjum byli przede wszystkim harcerze i klerycy 
zaangażowani w ZHR. Referentami byli: hm. Andrzej 
Glass – członek naczelnictwa ZHR, inżynier lotnictwa, 
wybitny działacz harcerski, ks. hm. Zbigniew Formella 
oraz ks. dr Marek Chmielewski.
W  dniu 9 listopada 2001 r. odbyła się w  WSD TS 
w Lądzie sesja naukowa Z kart historii regionalnej. Do-
tyczyła ona przede wszystkim historii Lądu i  ziemi 
słupeckiej. Referaty wygłosili: ks. dr Marek Chmielew-
ski, prof. dr hab. Zbigniew Karpus (UMK), mgr Piotr 
Gołdyn. Natomiast komunikaty naukowe odczytali: ks. 
mgr Jarosław Wąsowicz, mgr inż. Marian Jarecki, hi-
storyk-regionalista ze Słupcy, ks. mgr Jacek Brakowski,  
mgr Krzysztof Kolasa i Tomasz Kukulski (student hi-
storii WSP w  Bydgoszczy). Zorganizowana została 
przy tej okazji wystawa obrazów Kazimierza Białkow-
skiego, malarza-regionalisty z Konina.
Spośród sympozjów organizowanych w WSD TS w Lą-
dzie, na szczególne wyróżnienie zasługują Lądzkie 
Sympozja Liturgiczne. Od początku animowane były 

Od wielu lat historię Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lądzie 
dokumentował w Kronice  
ks. Apoloniusz Domański  

– długoletni wykładowca teologii 
moralnej i języka łacińskiego  
a także dyrygent orkiestry oraz 
seminaryjnego i parafialnrgo chóru.
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przez ks. prof. Adama Duraka SDB (†2005), wykładow-
cę UKSW. Sympozja te zyskały formę cykliczną i od 
1986 r. były organizowane aż do roku 2009.
Niezwykle cenną inicjatywą naukową, powstałą w sa-
lezjańskich środowiskach seminaryjnych, która prze-
trwała próbę czasu i  nadal prężnie się rozwija, jest 
pismo naukowe „Seminare”. Periodyk ten powstał 
w  1975 r. w  wyniku ustaleń prowincjałów obydwu 
polskich prowincji salezjańskich. W  skład zespołu 
redakcyjnego wchodzili początkowo ks. dr Stanisław 
Styrna – rektor WSD TS w Lądzie i dyrektor, ks. dr 
Jan Chmiel oraz ks. dr Adam Śmigielski – rektor WSD 
TS w Krakowie. W redakcję pisma zaangażowani byli 
także pracownicy naukowi KUL pochodzący z obydwu 
prowincji salezjańskich: ks. dr Marian Lewko, ks. dr 
Roman Pomianowski, ks. dr Remigiusz Popowski, ks. 
Mieczysław Kaczmarzyk, ks. dr Bolesław Bratkow-
ski i  ks. dr Mieczysław Majewski. Sprawami formal-
nymi, związanymi z  uzyskaniem wszelkiego rodzaju 
pozwoleń dotyczących wydawania pisma, zajął się 
ks. Franciszek Pytel z  Czerwińska, który wówczas 
sprawował funkcję wiceprezesa Towarzystwa Polo-
nia. W  pierwszym okresie (1975-1993) redakcja „Se-
minare” znajdowała się w  Lublinie, jej prace koor-
dynował ks. Marian Lewko. W  1993 r., z  inicjatywy  
ks.  Jana Gliścińskiego, redakcję przeniesiono do sale-
zjańskiego domu w Łomiankach. Od tego czasu czaso-
pismo systematycznie podnosiło swój poziom meryto-
ryczny i edytorski.

„Seminare” było początkowo pismem, w którym swo-
je publikacje zamieszczali przede wszystkim salezjanie 
i  siostry salezjanki. Stanowiło ono niejako naukowy 
periodyk salezjański pod patronatem WSD TS w Kra-
kowie i Lądzie. Z każdym rokiem pismo rozwijało się 
i otwierało swoje łamy na inne niż salezjańskie środo-
wiska naukowe. Dzięki temu stało się pismem o cha-
rakterze ogólnopolskim. 
Obecnie „Seminare” jest periodykiem dla wszystkich 
ludzi nauki, zarówno duchownych, jak i  świeckich. 
Swoje publikacje zamieszczają w nim specjaliści z róż-
nych dziedzin. Poza bibliotekami, od 2002 r. periodyk 

ten jest dostępny również w wersji elektronicznej na 
internetowej stronie „Seminare” – www.seminare.pl. 
Wokół „Seminare” powstało w 2007 r. prężnie rozwi-
jające się Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 
(TNFS). Ma ono za zadanie zintegrowanie środowiska 
naukowego, skupiającego członków i przyjaciół Zgro-
madzenia Salezjańskiego. Głównym celem statutowym 
TNFS jest działalność naukowo-badawcza i  wycho-
wawczo-edukacyjna w duchu św. Franciszka Salezego – 
patrona uczonych i wychowawców. Od 2007 r. wydawcą  
„Seminare” jest Towarzystwo Naukowe Franciszka Sa-
lezego.

Kleryckie inicjatywy pastoralne 
W  ciągu prawie sześćdziesięciu lat istnienia semina-
rium na różnych płaszczyznach zaznaczyła się działal-
ność samych alumnów. Tworzyli oni koła i stowarzy-
szenia wewnątrz seminarium, a także animowali gru-
py poszczególnych ruchów formacyjnych w Kościele. 
Opiekowali się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Ruchem 
Światło-Życie czy drużynami Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. W ramach działalności grupy „Świa-
dectwo i Twórczość” zainicjowali cykl spotkań forma-
cyjnych dla środowiska nauczycieli i  służby zdrowia. 
Tworzyli także sami ruchy związane z nurtem Nowej 
Ewangelizacji, jak było to w przypadku Salezjańskich 
Wspólnot Ewangelizacyjnych („Salezjańska Pielgrzym-
ka Ewangelizacyjna” i „Pustynia Miast”). 
Od 20 marca 1979 r. rozpoczęło swoją działalność 
Koło Misyjne przy WSD TS w Lądzie. Inicjatorem jego 
powstania był wielki entuzjasta misji ks. Stanisław 
Szmidt. Klerycy działający w tym kole postawili so-
bie za cel krzewienie idei dzieła misyjnego w duchu  
św. Jana Bosko. Prowadzili ożywioną korespon-
dencję z  misjonarzami salezjańskimi, zbierano 
eksponaty misyjne, przygotowywano wysta-
wy o  misjach oraz zapraszano do seminarium 
przy różnych okazjach misjonarzy salezjań-
skich. Gośćmi w  WSD TS byli między innymi:  
ks. Kazimierz Cichecki (Zambia), ks. Klemens Deja  
(Brazylia), ks. Bernard Duszyński (Libia), ks. Tadeusz  

Fotografia wykonana w dniu  
3 kwietnia 2011 r. upamiętnia 

spotkanie w Lądzie nowicjuszów 
z salezjańskich nowicjatów 

w Kopcu i Swobnicy. W dniu tym, 
pod przewodnictwem mistrzów 

nowicjatu ks. Adama Homoncika 
(Swobnica) i ks. Jerzego Mikuły 

(Kopiec), w seminaryjnych murach 
gościło 25 nowicjuszy, którzy od 

września rozpoczną studia 
w lądzkiej Alma Mater.
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Kierbiedź (Zair, Libia), ks. bp Sastr z  Dahomeju,  
ks. inspektor Katsumi Yamamoto i  ks. Michał Mo-
skwa oraz ks. Jan Bury z Japonii. Klerycy ożywiali też 
ducha modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Prowa-
dzono nabożeństwa misyjne, podawano intencje mo-
dlitewne. Zbierano także przy różnych okazjach datki 
pieniężne przeznaczone na wsparcie dla misji. Orga-
nizowano także konkursy wiedzy o  misjach. W  la-
tach 1982-1987 Koło Misyjne przy WSD TS w Lądzie 
zorganizowało łącznie pięć sympozjów o  tematyce 
misyjnej. Wielu kleryków zaangażowanych w  dzia-
łalność koła wyjechało na misje. Należą do nich 
między innymi: ks. Bronisław Samselski (Brazylia),  
ks. Józef Bogusz (Brazylia), ks. Michał Wziętek (Zambia),  
ks. Paweł Skolasiński (Malawi), ks. Jarosław Dobkow-
ski (Liban), ks. Kazimierz Gajowy (Liban), ks. Adam  
Kłosowski (Sri Lanka), ks. Józef Kamza (Peru). Dzia-
łalność koła zamknął okres zmian charakteru działań 
WSD TS i  przekształceniem go w  studentat filozo-
ficzny w 2008 r.
Od 1987 r. datować można powstanie w  Lądzie 
pierwszego kleryckiego kręgu harcerskiego, który dał 
podwaliny pod Salezjański Ruch Programowo-Me-
todyczny „Dęby”. Tworzyli go: kl. Zbigniew Formella,  
kl. Tadeusz Stromski, kl. Jarosław Klusak, kl. Zbigniew 
Baran, a później kl. Tomasz Kościelny. W lipcu 1987 r.  
tej nielicznej grupie alumnów udało się zorganizować 
w  pobliżu Nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego 
w  Swobnicy pierwszy obóz harcerski pod komen-

dą Zbigniewa Formelli. Kapelanem tego obozu był  
ks. Tadeusz Balicki.
Przez dwa lata harcerski krąg klerycki nie miał for-
malnych struktur, a  tworzyli go wspomniani wyżej 
klerycy WSD TS w  Lądzie oraz dwaj nowicjusze sa-
lezjańscy ze Swobnicy: Tomasz Kościelny i  Wiesław 
Nickel. W  trudnej rzeczywistości związanej z  prze-
mianami roku 1989 udało się już formalnie utworzyć 
w Lądzie pierwszy klerycki krąg harcerski. Stało się to 
25 października 1989 r. Z  czasem powstawały kolej-
ne drużyny harcerskie w Lądku, Ciążeniu i Zagórowie, 
wyłonione z zastępów powstałej wcześniej 4 Lądzkiej 
Drużyny Harcerzy. 
Działalność harcerska w  ramach WSD TS w  Lądzie 
prowadzona była przez kilkanaście lat. Niestety, po 
przeniesieniu studentatu teologicznego do Krako-
wa, osłabła. Obecnie wysiłki w  kierunku jej reakty-
wowania czyni ks. phm. Piotr Przyborski, który jest 
proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja w Lądzie.
Z czasem, przy seminarium, rozwinęło się oratorium 
służące dzieciom i młodzieży, które przybrało stabilne 
formalne struktury i ma bardzo dobre zaplecze perso-
nalne i materialne. 
W sposób szczególny na polu organizowania zajęć re-
kreacyjnych i sportowych odznaczyło się – istniejące 
przy seminarium od 1993 r. – Stowarzyszenie Lokal-
ne Salezjańskiej Organizacji Sportowej (SALOS). Przed 
powołaniem formalnych struktur tej organizacji przy  

Poszukiwania naukowe
2009

Seminare
1

Sem
inare

2009

26

ISSN: 1232-8766
www.seminare.pl

Seminare_2009.indd   1 16-05-09   8:09:08

Inauguracji roku akademickiego 
towarzyszy zawsze ceremonia 
immatrykulacji studentów 
pierwszego roku.  
Na zdjęciu ks. inspektor Alfred Leja 
wręcza indeksy alumnom 
rozpoczynającym studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Lądzie 
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Cenną inicjatywą naukową, powstałą 
w salezjańskich środowiskach 
seminaryjnych, jest pismo naukowe 

„Seminare”, ukazujące się od 1975 r.  
Od roku 2007 wydawcą „Seminare” 
jest Towarzystwo Naukowe 
Franciszka Salezego.
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lądzkim seminarium alumni prowadzili zajęcia sportowe 
młodzieży w Lądzie i Lądku. Utworzyli między innymi 
Salezjańską Ligę Piłkarską oraz ligę koszykówki. Zebra-
nie założycielskie SL SALOS odbyło się 6 czerwca 1993 r.  
Pierwszym przewodniczącym został mgr Stanisław 
Młodożeniec – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ląd-
ku. Wiceprzewodniczącymi zostali klerycy: Dariusz 
Presnal, Leszek Zioła i  Krzysztof Bziom oraz ks. Ze-
non Klawikowski – jako opiekun koła sportowego przy 
WSD TS. 
Dnia 9 czerwca 1993 r. SL SALOS w Lądzie zostało za-
rejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Koninie, a 19 
czerwca tego samego roku wpisane do rejestru Sto-
warzyszeń Lokalnych SALOS RP. W  ciągu kilkunastu 
lat swojego istnienia SL SALOS w Lądzie organizowało 
obozy sportowe dla dzieci i młodzieży między innymi 
w: Ełku, Debrznie, Starym Sączu, Zakopanem i Draw-
sku Pomorskim. W  latach 1994-1995 rozwinęła się 
także działalność sekcji koszykówki i piłki siatkowej 
w Słupcy. W 1997 r. powołano do istnienia sekcję teni-
sa stołowego. W działalność SL SALOS w Lądzie w an-
gażowali się między innymi klerycy: Ryszard Kowal-

ski, Dariusz Jóźwik, Jerzy Gabrych, Andrzej Hołownia,  
Marek Olechnowicz, Andrzej Jaczewski, Andrzej Sulej, 
Jacek Trykoszko, Andrzej Lebiedź, Mirosław Dukiewicz, 
Piotr Kowalkowski, Dariusz Gojko, Krzysztof Nestoruk, 
Dariusz Dynak-Michalski, Jacek Pływacz, Józef Kamza, 
Grzegorz Gruba, Mirosław Kurkiewicz, Dominik Chmie-
lewski.
Środowisko kleryckie WSD TS w Lądzie spowodowa-
ło powstanie ruchów działających w  duchu Nowej 
Ewangelizacji. To właśnie dzięki salezjańskim alum-
nom z  Lądu powstały prężnie działające do dziś 
ruchy „Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej” 
i  „Pustyni Miast” (tzw. SWE – Salezjańskie Wspól-
noty Ewangelizacyjne). Działalność tych ostatnich za-
początkowali klerycy lądzkiego seminarium: Dariusz 
Presnal i Leszek Zioła. Jesienią 1991 r. zwrócili się oni 
do ks. inspektora Stanisława Skopiaka o  zezwole-
nie na zorganizowanie w  roku 1992 „Salezjańskiej 
Pielgrzymki Ewangelizacyjnej” ze Szczańca na Jasną 
Górę. Przewodnikami tej pielgrzymki zostali ks. Wie-
sław Prądzyński i ks. Tadeusz Balicki. Bardzo ciekawa 
forma pielgrzymowania młodzieży i  ewangelizowa-
nia w drodze poprzez śpiew, krótkie formy teatralne, 
prezentowane przez młodzież podczas postojów i na 
miejscach noclegowych sprawiły, że pielgrzymka zy-
skała sobie nowych sympatyków. Powstawały grupy 
młodzieży, które przeprowadzały regularne spotka-
nia formacyjne, przygotowując się do kolejnej piel-
grzymki. W roku następnym (1994) diakoni: Dariusz 
Presnal, Leszek Zioła i  Marian Kowalski zaprosili li-
derów poszczególnych grup młodzieży na rekolekcje. 
Przybyło na nie ok. 30 osób. Po trzydniowych rekolek-
cjach młodzież wyruszyła wraz z salezjanami kolejno 
do Chojnic, Szczecinka i Działdowa. Na ulicach tych 
miast, w  domach dziecka, szpitalach i  pomiędzy 
blokami na osiedlach, młodzież przeprowadzała spo-
tkania ewangelizacyjne. Powstawały kolejne grupy 
młodzieży, które chciały się aktywniej włączyć w ży-
cie Kościoła w  duchu Nowej Ewangelizacji. W  ten 
sposób narodził się kolejny ruch ewangelizacyjny 
„Pustynia Miast”. Stwierdzić można z całą pewnością, 
że w ciągu prawie dwudziestu lat swojego istnienia, 

Zwieńczeniem roku seminaryjnego są 
święcenia kapłańskie alumnów 

kończących studia i formację  
w seminarium. Przez blisko 60 lat 

istnienia WSD w Lądzie w tutejszej  
świątyni sakrament kapłaństwa 

otrzymało 620 salezjanów.  
Fotografia na górze po lewej,  
z 29 maja 2010 r.,  prezentuje 

kandydatów do święceń leżących na 
posadzce świątyni podczas modlitwy 

Litanii do Wszystkich Świętych. Święceń 
udzielał ks. bp Bogdan Wojtuś.  
Fotografia na górze po prawej,   
z 25 maja 1992 r., dokumentuje  

najistotniejszą część ceremonii święceń 
– przekazanie władzy kapłańskiej  

przez nałożenie rąk biskupa.  
Święceń udzielał  

ks. bp Bronisław Dembowski.  
Fotografia na dole po lewej,  

z 28 maja 2011 r.,  ukazuje ceremonię  
wręczenia kielicha i pateny.  

Święceń udzielał prymas Polski  
ks. abp Józef Kowalczyk. 
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przez te ruchy tysiące młodych osób doświadczyło 
bliższego spotkania z Bogiem.
Działalność SWE opierała się głównie na zaangażowa-
niu w nią alumnów WSD TS w Lądzie. Łącznie kilku-
dziesięciu kleryków uczestniczyło w życiu tych wspól-
not. Byli to między innymi: Wojciech Pettke, Sławomir 
Walczak, Jarosław Wąsowicz, Grzegorz Stępniak, Jacek 
Brakowski, Dariusz Dynak-Michalski, Leszek Głów-
czyński, Tadeusz Kiciński, Adam Kiziuk, Błażej Idczak, 
Miroslaw Kurkiewicz, Rafał Krysiak, Józef Jasion, Grze-
gorz Gruba, Przemysław Cholewa, Dominik Chmielew-
ski, Adam Kierszka, Artur Szyfer, Arkadiusz Witwicki, 
Maciej Pietraszak, Michał Sabada, Marcin Możejko,  
Michał Malek, Michał Mejer, Krzysztof Rudziński, 
Krzysztof Tylutki.
Nadmienić należy, że w latach 1998-2001 alumni WSD 
w Lądzie wraz z młodzieżą „Pustyni Miast” zapocząt-
kowali ogólnopolską akcję ewangelizacyjną „Przysta-
nek Jezus”, w  ramach festiwalu „Przystanek Wood-
stock”. Z  inicjatywy kleryków działających w  SWE 
powstał w 1996 „Biuletyn Pustyni Miast”, przekształ-
cony później w  „Biuletyn Salezjańskich Wspólnot 
Ewangelizacyjnych”. W jego tworzenie zaangażowani 
byli szczególnie: ks. Dariusz Presnal, ks. Leszek Zioła, 
kl. Jarosław Wąsowicz, kl. Jacek Brakowski, kl. Maciej 
Sarbinowski i kl. Sławomir Walczak.
Opisując działalność WSD TS w  Lądzie nie sposób 
nie wspomnieć o  „Ministranckim Święcie Dominika  
Savio”. Ma ono swój początek w  organizowanych 
przez salezjanów na początku lat 80. XX wieku „Świę-
cie Młodości”. Z  czasem straciło ono charakter ty-
powego święta dla ministrantów. Stąd też w 1992 r., 
z inicjatywy ówczesnego sekretarza inspektorialnego 
ks. Tadeusz Wojcieszaka, przy udziale lądzkich alum-
nów, zorganizowano pierwszy raz w Lądzie i Słupcy 

„Ministranckie Święto Dominika Savio”. Impreza ta 
objęła swym zasięgiem całą inspektorię pw. św. Woj-
ciecha. Do roku 2007 do Słupcy i  Lądu przybywało 
kilkuset ministrantów wraz z  opiekunami. Uczestni-
czyli oni we wspólnej modlitwie, rywalizacji sportowej, 
a  kończyli całe świętowanie wspólną pielgrzymką  
do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w  Kawni-
cach. Obecnie święto to organizowane jest w Szczeci-
nie, w salezjańskim ośrodku przy ul. Ku Słońcu, który 
ma lepszą infrastrukturę do przeprowadzenia tego 
typu masowych imprez . 
Wśród wielu inicjatyw, podejmowanych przez klery-
ków WSD TS w  Lądzie, na szczególne wyróżnienie 
zasługuje powołanie w  1998 r. Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK. Działalność tego klubu zapoczątko-
wali: kl. Józef Bożek, kl. Dariusz Łokietek, kl. Grzegorz 
Gruba. W działalność KHDK zaangażowani byli także 
klerycy: Paweł Barylak, Artur Dylewski, Piotr Przybor-
ski, Ryszard Szczygielski. Później liczba honorowych 
dawców krwi spośród kleryków lądzkiego seminarium 
systematycznie wzrastała. W latach 1998-2002 klery-
cy oddawali rocznie łącznie ponad trzydzieści litrów 
krwi. Wielu spośród alumnów WSD TS w Lądzie otrzy-
mała odznaczenia HDK PCK różnego stopnia. Obecnie  
Prezesem Klubu HDK PCK przy WSD TS w Lądzie jest 
ks. proboszcz Piotr Przyborski.
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Lądzie to miejsce niezwykłe. Nie spo-
sób adekwatnie do rzeczywistości oddać słowami 
atmosferę tu panującą i streścić jego bogatą histo-
rię. Każdy jednak, kto miał możliwość przebywania 
w tym pięknym zakątku Wielkopolski i doświadczył 
spotkania z salezjanami i Wyższym Seminarium Du-
chownym Towarzystwa Salezjańskiego, chętnie po-
wraca sercem i myślą do Lądu. 

Neoprezbiterzy przed portalem 
lądzkiej świątyni po otrzymaniu 
święceń kapłańskich z rąk  
ks. bpa Bogdana Wojtusia  
w dniu 14 maja 2005 r.  
Stoją od lewej:  
ks. Paweł Drążyk,  
ks. Kamil Pozorski,  
ks. Dominik Chmielewski,  
ks. Zenon Klawikowski – rektor,  
ks. bp Bogdan Wojtuś,  
ks. Andrzej Mimier,  
ks. Zbigniew Łepko – inspektor,  
ks. Sebastian Połoński. 
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Historia parafii w Lądzie sięga korzeniami XIX w.,  
kiedy to w 1850 r. oo. kapucyni objęli kościół 
i klasztor w Lądzie jako pozostałości skaso-

wanego cysterskiego opactwa. W odrestaurowanym 
kościele zaczęli prowadzić regularne duszpasterstwo 
dla okolicznej ludności. Po zamknięciu klasztoru 
kapucynów przez zaborcę rosyjskiego, w  odwecie 
za wspieranie przez nich powstania styczniowe-
go, w 1864 r. kościół w Lądzie został oddany pod 
kuratelę biskupa kujawsko-kaliskiego. Początkowo  
kościołem zarządzał proboszcz Goliny ks. Tomasz 
Białkowski. 14 marca 1865 r. biskup diecezji mianował 
administratorem kościoła lądzkiego ks. Rajmunda  

Kamińskiego. W  1869 r. na jego miejsce przybył  
ks. Franciszek Zając. Kolejnym administratorem ko-
ścioła był ks. Franciszek Mrokowski, który przybył do 
Lądu 7 sierpnia 1871 r. Po jego śmierci, 4 listopada 1875 r.,  
świątynia lądzka przez dłuższy czas pozostawała bez 
kapłana. Nabożeństwa odprawiał ks. Kegel z  Ląd-
ka. Po kilku latach administratorem kościoła został  
ks. Michał Myśliński i pełnił tę funkcję do 1885 r., kie-
dy to jego miejsce zajął ks. Albert Gołębiowski. 

Erygowanie parafii i jej proboszczowie
Biskup kujawsko-kaliski od dawna nosił się z zamia-
rem utworzenia przy kościele klasztornym w Lądzie 
parafii, pragnąc w ten sposób uchronić tę wspaniałą 
świątynię od ruiny. Prowadził w tej sprawie pertrak-
tacje z rządem, które zostały uwieńczone sukcesem. 
14 lutego 1890 r. bp Aleksander Kazimierz Bereśnie-
wicz erygował w  Lądzie samodzielną parafię pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Jest ona jed-
ną z siedmiu parafii leżących w granicach dekanatu 
zagórowskiego.
Pierwszym proboszczem nowej parafii został ka-
płan diecezji kujawsko-kaliskiej ks. Ignacy Kasprzy-
kowski. Od 1892 r. urząd proboszcza Lądu pełnił 
przez 5 lat ks. Bronisław Kowalewicz. 28 maja 1897 r.  
proboszczem parafii i  kustoszem lądzkiego ko-
ścioła został ks. Teodor Antoni Fibich, były fran-
ciszkanin-reformata. Ten kapłan rzadkiej zacności 
i  szlachetności nie szczędził starań i  środków dla 
ratowania bezcennych zabytków lądzkiej świątyni. 
Gdy zmarł 5 lutego 1917 r. zostawił po sobie ogólny 
żal, a  Świątynia Lądzka straciła w  Nim niezmordo-
wanego Opiekuna, dbającego o każdy kącik, o każdą 
najdrobniejszą pamiątkę (fragment inskrypcji na re-
wersie portretu ks. Fibicha). Jego następcą został 

Parafia NajÊwi´tszej Maryi Panny  
i Êw. Miko∏aja w Làdzie  

Ks. Jarosław Wąsowicz sdb

Ks. biskup Aleksander Kazimierz 
Bereśniewicz (1823-1902), 

ordynariusz diecezji kujawsko-
kaliskiej, 14 lutego 1890 r.  

erygował w Lądzie parafię  
pw. Najświętszej Maryi Panny.  

Reprodukowany portret, 
autorstwa M. Skabowskiego,  
został namalowany w 1908 r.  

z fundacji ks. Teodora Fibicha.
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ks. Cezary Pęcherski, który kierował parafią w  la-
tach 1917-1918.
Po smutnym dla lądzkiej świątyni okresie I wojny 
światowej podejmowano próbę powierzenia klasz-
toru i  parafii w  Lądzie zakonowi oo. oliwetanów. 
W  związku z  tym od 1919 do 1921 r. przebywał 
tu o. Maur Świeczkowski, kierując też duszpaster-
stwem parafii. Ponieważ oliwetanie nie mogli spro-
stać ogromowi prac remontowych, jakich wymagał 
lądzki zabytek, zrezygnowali z propozycji biskupa 
i opuścili Ląd.
Decyzją biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława 
Zdzitowieckiego od 18 kwietnia 1921 r. klasztor i ko-
ściół w  Lądzie wraz z  parafią zostały powierzone  
Towarzystwu Salezjańskiemu. Pierwszym salezjań-
skim proboszczem był ks. Wojciech Śmiłowski, któ-
rego w sierpniu 1921 r. zastąpił ks. Piotr Wiertelak, 
kierujący zakładem i parafią do 1925 r. Należy nad-
mienić, że do 1952 r. funkcję proboszcza parafii pełnił 
zawsze dyrektor salezjańskiego zakładu w  Lądzie. 

Kolejnymi proboszczami lądzkiej parafii z  ramienia 
Towarzystwa Salezjańskiego byli: ks. Walenty Żydek 
1925-1927; ks. Piotr Wiertelak 1927-1930; ks. Paweł 
Liszka 1930-1936; Sługa Boży ks. Franciszek Miśka 
1936-1940; ks. Stanisław Chomiuk 1945-1946; ks. Jan 
Domino 1946-1949; ks. Stanisław Wilkosz 1949-1957; 
ks. Feliks Żołnowski 1957-1959; ks. Marian Błoński 
1959-1963; ks. Jan Bieńkowski 1963-1967; ks. Jan Laś-
kiewicz 1967-1970; ks. Ludwik Kaliński 1970-1972; 
ks. Antoni Niebrzydowski 1972-1981; ks. Wojciech 
Blicharz 1981-1983; ks. Ignacy Czarnota 1983-1996; 
ks. Tomasz Seń 1996-1999; ks. Bolesław Woźny 1999-
2010. W lipcu 2010 r. proboszczem parafii w Lądzie 
został ks. Piotr Przyborski, pozostający obecnie na 
urzędzie.

Charakterystyka parafii w Lądzie
Lądzka świątynia parafialna została wzniesiona 
w  latach 1651-1743 staraniem cysterskich opatów: 
Jana Zapolskiego i Mikołaja Antoniego Łukomskiego, 

Archiwalna fotografia z ok. 1900 r., 
wykonana przez atelier 
fotograficzne „Nemo” z Kalisza, 
uwieczniła – nieistniejący dziś  
– kredens zakrystii oraz cenne 
paramenty liturgiczne lądzkiej 
świątyni: monstrancję wykonaną 
przez Wojciecha Budzyniewicza  
ok. 1660 r. i krzyż z połowy XIX w. 
z relikwiami Drzewa Krzyża 
Świętego, a także dwa ornaty,  
do dziś niezachowane.

Na jednym z dokumentów 
w lądzkiej Kronice zachował się 
wygląd pierwszej pieczęci parafii 
w Lądzie wraz z autografem  
ks. Piotra Wiertelaka  
– proboszcza parafii i dyrektora  
Małego Seminarium.  
Pieczęć ta zaginęła podczas  
II wojny światowej.
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mecenasa nauki i sztuki, filozofa, za którego rządów 
(1697-1750) cysterski klasztor i  opactwo przeżywa-
ły szczytowy okres rozwoju. Kościół został konse-
krowany 21 lipca 1743 r. przez arcybiskupa gnieź-
nieńskiego, prymasa Polski Krzysztofa Antoniego  
Szembeka,. 
Do parafii należą wierni z  miejscowości Ląd, Jaro-
szyn, Jaroszyn Kolonia oraz Policko. Liczba wiernych 

na przestrzeni minionych lat była stała i oscylowała  
wokół 1200 osób. Przed wojną na terenie parafii 
mieszkało 24 protestantów i  14 wyznawców juda-
izmu, obecnie mieszka tu tylko jedna rodzina ewan-
gelicka. 
W odległości 0, 5 km od kościoła znajduje się cmen-
tarz parafialny, erygowany wraz z parafią w 1890 r.  
Odpusty są w  Lądzie obchodzone we wspomnie-
nie św. Mikołaja, św. Bernarda z  Clairvaux (nie-
dziela), św. Urszuli (niedziela) oraz w  uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Należy podkreślić, że kult  
św. Urszuli sięga w Lądzie połowy XIII w., kiedy to do 
cysterskiego opactwa trafiły jej relikwie i  jej towa-
rzyszek, i trwa po dziś dzień.
Zaznaczyć trzeba, że w posługę duszpasterską w pa-
rafii włączali się regularnie kapłani ze wspólnoty se-
minaryjnej, a także klerycy, którzy często troszczyli 
się o  wystrój świątyni i  oprawę liturgiczną prze-
żywanych w kościele uroczystości. Przez szereg lat 
alumni Wyższego Seminarium Duchownego sprawo-
wali opiekę nad zakrystią, a także pełnili obowiązki 
organisty.
Wyrazem pasterskiej troski o parafian, a równocze-
śnie ich zaangażowania w  życie parafii, są działa-
jące na przestrzeni prawie 100 lat stowarzyszenia,  
bractwa i grupy religijne, takie jak: Salezjanie Współ-
pracownicy (wcześniej Stowarzyszenie Pomocników 
Salezjańskich), Żywy Różaniec, Katolickie Stowarzy-
szenie Mężów i  Niewiast, Bractwo Straży Hono-
rowej (sięgające początkami połowy XIX w.), Koło  

Fotografia z lat 20. XX w. 
dokumentuje wygląd zakrystii 

w momencie objęcia parafii przez 
salezjanów. Gruntowny remont 
w 1975 r., połączony z wymianą 

mebli, zmienił jej wnętrze, 
w którym zachowano zabytkowe 

elementy dawnego wyposażenia.

Ks. Teodor Antoni Fibich  
(1838-1917)  

Przez 20 lat rządził par.[afią] 
Lądzką, wiele zasług położył dla 

kościoła i klasztoru. Kapłan 
rzadkiej zacności i szlachetności, 

ostatni grosz łożył na 
przyozdobienie tej świątyni. Wiele 

rzeczy nowych posprawiał, dwa 
ołtarze odświeżyć i wyzłocić 

kazał, ogrodzenie żelazne przed 
kościołem dał. Zostawił po sobie 

ogólny żal, a Świątynia Lądzka 
straciła w Nim niezmordowanego 

Opiekuna, dbającego o każdy 
kącik, o każdą najdrobniejszą 

pamiątkę. Oby pamięć o Nim 
trwała jak najdłużej  

(inskrypcja na rewersie portretu).
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Ministrantów, Trzeci Zakon św. Franciszka, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży, Krucjata Eucharystyczna, 
Ruch Światło-Życie, chór parafialny. Dziś aktywnie 
działają przy parafii: chór parafialny, Żywy Różaniec, 
Salezjanie Współpracownicy, Ministranci oraz Stowa-
rzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki. Księża 
i  klerycy z  seminarium są czynnie zaangażowani 
w  działalność oratorium, które jest dostępne dla 
dzieci i młodzieży nie tylko parafii lądzkiej, ale także 
z całej okolicy.
O duchowym stanie parafii świadczą m.in. powołania. 
Mimo że wspólnota parafialna w Lądzie nie należy do 
dużych liczebnie, to jednak może się poszczycić kil-
koma powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Z lądz-
kiej parafii pochodzą księża diecezjalni: ks. Maciej  
Brykowski (wyświęcony w  1886), ks. Bernard Gło-
skowski (wyświęcony w  1930), ks. Tadeusz Przy-
bylski (wyświęcony w  1954), ks. Stanisław Nowak 
(wyświęcony w  1954) oraz salezjanie: ks. Marian 
Łaszewski (wyświęcony w 1935), ks. Kazimierz Ja-
rząbek (wyświęcony w  1962), ks. Henryk Stawniak  
(wyświęcony w  1979), ks. Maciej Szczepankiewicz 
(wyświęcony w  1979), ks. Michał Wziętek (wyświę-
cony w 1988).

Kościół parafialny w Lądzie miejscem 
pamięci i kultu kapłanów-męczenników  
II wojny światowej
Podczas II wojny światowej, w okresie od stycznia 
1940 do października 1941 r., na terenie klasztoru 

Niemcy utworzyli obóz przejściowy dla duchownych 
diecezjalnych i  zakonnych. Świątynia parafialna zo-
stała zamknięta i włączona w teren obozu. Więzieni 
byli tu m.in. bł. bp Michał Kozal, bł. ks. Henryk Kaczo-
rowski, bł. ks. Józef Straszewski, bł. al. Tadeusz Dulny, 
bł. al. Bronisław Jerzy Kostkowski, bł. ks. Franciszek 
Drzewiecki  – orionista, bł. ks. Michał Oziębłowski, 
bł. ks. Michał Woźniak. Warto wspomnieć, że na be-
atyfikację oczekuje Sługa Boży ks. Franciszek Miśka, 
proboszcz lądzkiej parafii i dyrektor Małego Semina-
rium, który w czasie okupacji w obozie internowa-
nia pełnił funkcję odpowiedzialnego przed Niemcami  

9 czerwca 1930 r., w dniu 
sprowadzenia do Lądu relikwii  
ks. Bosko,  biskup włocławski  
Karol Radoński konsekrował dwa 
dzwony, odlane w zakładzie  
Braci Felczyńskich w Kałuszu  
k. Przemyśla. Na wieży kościoła zawisł 
duży dzwon (355 kg) dedykowany 
Maryi Wspomożycielce Wiernych 
i mniejszy (177,5 kg) poświęcony  
bł. Janowi Bosko.
Ojcami chrzestnymi dzwonów byli: 
Edward Grabski – szambelan papieski  
oraz Bronisław Wojnowski. 

Fotografia wykonana w 1935 r. 
w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego uwieczniła 
niepowtarzalny klimat dawnych 
odpustów parafialnych,  
którym towarzyszyły liczne kramy 
rozłożone przy drodze i na placu 
przed przykościelnym parkiem.
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Grupa dzieci przystępujących  
do I Komunii św. w maju 1949 r., 

z goszczącym wówczas w parafii 
Ląd ks. biskupem Franciszkiem 

Korszyńskim i ks. Janem Domino – 
proboszczem parafii i dyrektorem 

Małego Seminarium.

Fotografia wykonana 1 lipca 1961 r. 
dokumentuje śniadanie dzieci 

z parafii Ląd, które przystąpiły 
w tym dniu do I Komunii św. Zgodnie 
z obowiązującą wówczas praktyką, 

przed przyjęciem komunii św. 
należało zachować 3-godzinny  

post eucharystyczny.  
Z tego powodu, bezpośrednio  

po mszy św., rodzice organizowali  
dla dzieci  pierwszokomunijne 

śniadanie. Urządzano je zwykle 
w zachodnim krużganku klasztoru. 

Na fotografii widać w głębi 
wejście do sali teatralnej.

Ministranci lądzkiej parafii  
oraz ich opiekun kl. Adam Bociek  
na fotografii wykonanej w 1966 r.
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za karność więzionych tu duchownych. Poniósł śmierć 
męczeńską 30 maja 1942 r. w  obozie koncentracyj-
nym w Dachau. 
Więzieni w Lądzie kapłani pełnili potajemnie posługę 
duszpasterską dla ludności w  całej okolicy. Do lądz-
kiej świątyni przybywali wierni z miejsc odległych na-
wet o sto kilometrów, aby skorzystać z sakramentów 
świętych. Wspominając obóz dla duchownych warto 
wspomnieć także o ofiarnej postawie okolicznej lud-
ności, która wspomagała w  tych dniach więzionych 
księży, organizując dla nich żywność i inne potrzebne 
rzeczy. Charytatywną wrażliwością zasłużyli się wierni 
parafii Ląd i parafii okolicznych, wspierając przez lata 
także Małe Seminarium oraz  – zwłaszcza w  latach 
50.  – Wyższe Seminarium Duchowne.
Po likwidacji obozu, w  latach 1941-1945, w  Lądzie 
zorganizowano szkołę dla Hitlerjugend, w  tym cza-
sie życie parafialne przy kościele zamarło. Świątynia 
pozostała zamknięta, a  na jej południowej wieży 
urządzono przeciwlotniczą stację obserwacyjną.  
Nazistowska młodzież dopuściła się w tym okresie 
licznych profanacji kościoła i  klasztoru. Po wyzwo-
leniu Lądu w  lutym 1945 r. powrócili tu salezjanie 
i reaktywowali życie parafialne.
W  kościele parafialnym w  Lądzie w  minionych la-
tach odbywało się wiele uroczystości na skalę ogól-
nopolską lub diecezjalną, związanych zwłaszcza 
z  upamiętnieniem polskich duchownych  – ofiar  
II wojny światowej. 23 maja 1967 r. w ramach obcho-
dów Sacrum Poloniae Millenium, w  uroczystościach 
zorganizowanych dla uczczenia martyrologii polskie-
go duchowieństwa wziął udział prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński oraz jedenastu biskupów, spośród 
których sześciu było więźniami obozu koncentra-
cyjnego w  Dachau. Byli to: bp Franciszek Jedwab-
ski z  Poznania, bp Bernard Czapliński z  Pelplina,  
bp Tadeusz Etter z Poznania, bp Jan Fondaliński z Ło-
dzi, bp Ignacy Jeż z  Gorzowa i  bp Kazimierz Maj-
dański z  Włocławka. Z  tej okazji, w  pokoju zajmo-
wanym podczas wojny przez bpa Michała Kozala, zo-
stała wmurowana i poświęcona tablica pamiątkowa.  
Natomiast w  kościele parafialnym poświęcono  

pomnikową tablicę z wyrytymi nazwiskami lądzkich 
więźniów, którzy ponieśli męczeńską śmierć w  nie-
mieckich obozach zagłady. 
Od tego momentu świątynia w Lądzie stała się miej-
scem pamięci o kapłanach zamordowanych w hitle-
rowskich obozach oraz miejscem kultu męczenników 
II wojny światowej. Z tego powodu w 1989 r. odbyło 
się tutaj zakończenie uroczystości dziękczynnych za 
beatyfikację bpa Michała Kozala. 27 listopada 1999 r.,  
pod przewodnictwem ks. bpa Bronisława Dembow-
skiego, w Lądzie miały miejsce diecezjalne uroczy-
stości dziękczynne za beatyfikację 108 męczenników 
ostatniej wojny, a wśród nich siedmiu więźniów lądz-
kiego obozu. Obecnie trwają przygotowania do po-
święcenia jednego z bocznych ołtarzy kościoła kapła-
nom-męczennikom więzionym w Lądzie.
Z  racji jubileuszu 20 wieków chrześcijaństwa świą-
tynia parafialna stała się jednym z kościołów stacyj-
nych Roku Świętego 2000, do której pielgrzymowali 
wierni nie tylko diecezji włocławskiej, ale także z ca-
łej Wielkopolski. 

Procesja eucharystyczna 
w uroczystość Bożego Ciała 
w lądzkiej parafii ma zawsze 
bogatą oprawę.  
Wraz z parafianami uczestniczą 
w niej profesorowie i alumni  
Wyższego Seminarium  
oraz seminaryjna orkiestra. 
Uroczystości parafialne uświetnia 
od lat chór parafialny, któremu 
często towarzyszą głosy alumnów. 
Chórem kieruje obecnie  
ks. Mariusz Kowalski. 
Prezentowane fotografie 
wykonano w kwietniu  
i w czerwcu 2009 r. 
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K ościół poczuwa się do odpowiedzialności za 
sprawy dotyczące wychowania. Wymaga to 
prawdziwej miłości, szczególnie wobec mło-

dzieży. Jej chrześcijańskie ujęcie stało się funda-
mentem istnienia salezjańskiego oratorium, dzieła 
otwartego na wszystkich potrzebujących. Św. Jan 
Bosko nie stworzył nowego systemu wychowania, 
ale adaptował dawne i zapomniane chrześcijańskie 
metody wychowawcze do konkretnych warunków 
życia. Wprowadził do wychowania istotne wartości, 
które zdecydowały o  nowym stylu oddziaływania 
pedagogicznego, zwanego powszechnie systemem 
prewencyjnym. System ten charakteryzują: obec-
ność wychowawcy w  życiu młodego człowieka 
poprzez częsty i osobisty kontakt oraz dążenie do 

duszpasterstwa integralnego, które wychodzi na-
przeciw potrzebom i zaspokaja różne formy ekspre-
sji ludzi młodych. Jego system pedagogiczny to wy-
chowanie, które zostało oparte na trzech zasadach: 
rozumie, religii i dobroci. 

Przedwojenne początki 
Oratorium im. Poznańskiej Piątki w  Lądzie konty-
nuuje tradycję oratorium działającego tu już w  la-
tach 20. XX w., u  samego początku obecności sa-
lezjanów w tej nadwarciańskiej parafii. Archiwalna 
fotografia z  1927 r. uwieczniła ks. Józefa Wybrań-
ca z  grupą czterdziestu oratorian zgromadzonych 
przed lądzkim klasztorem przy sztandarze odrodzo-
nej Polski. Działalność oratorium w latach 30. XX w. 

Oratorium im. Poznaƒskiej Piàtki  

Ks. Mariusz Kowalski sdb
Kierownik oratorium

Archiwalna fotografia z 1927 r. 
uwieczniła ks. Józefa Wybrańca 

z grupą czterdziestu oratorian 
z Lądu ze sztandarem odrodzonej 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgromadzonych na placu przed 

zachodnim skrzydłem klasztoru.
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dobrze charakteryzuje relacja jednego z członków, 
zamieszczona na łamach „Pokłosia Salezjańskie-
go” z 1933 r. Warto ją przytoczyć tu w całości jako 
cenny dokument stylu pracy i oratoryjnego ducha 
z  tamtych lat: Skoro tylko ks. ks. salezjanie otrzy-
mali zakład pocysterski, zaraz na okolice powiał duch  
ks. Bosko. Pracuje się nie tylko dla wychowan ków, lecz 
także i  dla parafji, a  to szczególnie nad przyszłością 
narodu – młodzieżą. Ta właśnie od najmłodszych lat 
łączy się w  kółka pod protektoratem ks. Dyrektora 
Pawła Liszki. Mamy Oratorjum w dość pokaźnej licz bie, 
bo aż 40 członków. Idąc za hasłem ,,W zdrowym ciele, 
zdrowy duch” – młodzież ta ćwi czy się nie tylko w cno-
cie, czego dowodem, „Kółko Św. Stanisława Kostki”, 
lecz także i ciało stara się uczynić silnem i odpornem, 
czego wyrazem kółko sportowe, oraz tłumne zebrania 
na dziedzińcu zakładowym w  piękne słoneczne dni 
wiosenne, a jeżeli czasami słota i niepogoda utrudnia 
naszą pracę, wtedy zbieramy się w  osobnym lokalu, 
gdzie przy pożytecznych rozrywkach staramy się roz-
jaśnić sobie zwykłą szarzyznę życia. Aby jednak pod-
trzymać żywot ność naszych organizacyj sprawiliśmy 
sobie nie tylko mundurki, a także zewnętrzną oznakę 
naszego Oratorjum – sztandar Ks. Bosko. Prócz tego 
staramy się uszlachetnić naszą myśl, a to przez czyta-
nie książek z naszej bibljoteki. Kwia tem wysiłków na 
polu scenicznem są odegrane dwie sztuki na scenie za-
kładowej pt. „Orlęta” i „Lokatorzy”.
Nasze Oratojum dzieli się zasadniczo na dwa koła: „Orator-
jum właściwe” i „Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej”. Kilka 
słów o  Stowarzyszeniu. – Ponieważ nasza uboga parafja 
nie ma własnej sali, przeto musimy korzystać z hojności 
ks. Dyrektora i  zbieramy się codziennie wieczorami, 
a w nie dzielę prawie cały dzień w „Ognisku” w lokalu 
zakładowym. Tutaj odbywają się nasze zebra nia; ko-
rzystamy z  licznej bibljoteczki. Z mło dzieńczą werwą 
okazuje nasze kółko „Scenicz ne” swe zdolności, nie 
tylko na sali zakładowej, lecz i  w  innych parafjach. 
Mamy także kółka „religijne”, oraz bardzo dobrze 
rozwijającą się orkiestrę smyczkową i  mandolinową.  

W  ten sposób naprawdę staramy się służyć Bogu 
w wesołości. Członków liczy nasze Stowarzyszenie 22. 
Ląd w duchu kulturalnym i oświatowym przewodzi ca-
łej okolicy. 
Do powyższej relacji na temat działalności lądzkiego 
oratorium dodajmy jeszcze informację zamieszczoną 
w „Pokłosiu Salezjańskim” w czerwcu 1938 r.: Przy 
zakładzie istnieje również oratorium dla miejscowych 

Wychowankowie oratorium 
w Lądzie z ufundowanym w 1933 r. 
sztandarem ks. Bosko.  
Siedzą od lewej:  
kl. Wincenty Zaleski  
– opiekun oratorium,  
ks. Paweł Liszka – dyrektor.

Fotografia z 1933 r. prezentuje 
chłopców z lądzkiego oratorium 
wraz z salezjanami.  
Siedzą od lewej:  
ks. Paweł Liszka – dyrektor 
(w birecie),  
ks. Tomasz Kopa – inspektor,  
kl. Jan Fortuna – opiekun 
oratorium.

Członkowie działającego 
w oratorium Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej ze swoim 
opiekunem kl. Janem Fortuną, 
fotografia z 1933 r.
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chłopców wiejskich, którzy w  popołudnia niedzielne 
i świąteczne, a zimą codziennie, gromadzą się w licz-
bie 60, aby po odrobieniu lekcji w ciepłej i wygodnej 
sali oddać się pożytecznej i miłej rozrywce. Wygłoszo-
no do nich cały szereg pogadanek na tematy religij-
ne, historyczne, przyrodnicze, posługując się epidia-
skopem lub lampą projekcyjną. W oratorium pracują, 
jako asystenci, czterej wychowankowie w  sekcjach: 
kulturalnej, higienicznej, małego kleru i  śpiewaczej, 
a obowiązkom swoim oddają się z prawdziwym zami-
łowaniem. Przy udziale oratorianów zyskały dużo na 
pięknie nasze polskie nieszpory, które ściągają coraz 
liczniejszych parafian na tę powszechną „modlitwę 
wieczorną” Kościoła.
Zajęcie Lądu przez niemieckiego okupanta we wrze-
śniu 1939 r. przetrwało na czas wojny salezjańskie 
duszpasterstwo w  lądzkiej parafii, w  tym także 
działalność oratorium. W powojennej rzeczywisto-
ści formalne istnienie oratorium było niemożliwe. 
Za pewną jego namiastkę uznać należy zajęcia or-
ganizowane dla ministrantów i bielanek oraz spek-
takle parafialnych Jasełek, w których większość ak-
torów to dzieci i młodzież z Lądu.

Powstanie i rozwój  
Oratorium im. Poznańskiej Piątki
W  procesie powstawania współcześnie działają-
cego oratorium w  Lądzie możemy wyróżnić dwa 

okresy: czas nieformalnej działalności młodzie-
żowej oraz jego właściwą, zinstytucjonalizowaną 
formę. Na pierwszym miejscu jawi się całokształt 
pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz formacji i or-
ganizacji czasu wolnego. Ta aktywność ograniczała 
się najczęściej do okazjonalnych akcji związanych 
z ważnymi obchodami kościelno-salezjańskimi.
Nowy etap pracy oratoryjnej rozpoczął się w 1996 r.,  
kiedy zawiązała się grupa inicjatywna młodych sa-
lezjanów, którzy postanowili rozważyć możliwości 
stworzenia nowej formy oddziaływania duszpaster-
skiego na terenie Lądu i okolic. Zorganizowano tzw. 
„oratorium świąteczne”, które odbywało się w  nie-
dzielne popołudnia. Zaczęto tworzyć nową wspólno-
tę oratoryjną, która gromadziła się w sali gimnastycz-
nej, przyległym holu oraz kaplicy seminaryjnej. Aby 
zapewnić dzieciom odpowiednie warunki rozwoju, 
przystąpiono do adaptacji seminaryjnych pomiesz-
czeń magazynowych. Na przełomie 1999/2000 r.  
przygotowano kawiarenkę i  salę bilardową, a  na 
przełomie 2001/2002 r. kilka salek wykładowych. 
Obecnie bazę materialną stanowią: sala audiowizu-
alna, sala muzyki, 3 salki wykładowe, pomieszczenie 
kawiarenkowo-bilardowe, biuro, sanitariaty i prysz-
nice, pomieszczenie magazynowe oraz sala gimna-
styczna. Wraz z  zaistnieniem nowych możliwości 
lokalowych, oratorium od 2000 r. rozszerzyło swoją 
działalność na wszystkie dni tygodnia. Podjęto kroki, 
aby nadać działalności oratorium osobowość praw-
ną. Powstało stowarzyszenie zarejestrowane naj-
pierw w Sądzie Okręgowym w Koninie, a następnie, 
w  lipcu 2001 r., w  Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod nazwą: Oratorium im. Poznańskiej Piątki. Pa-
tronami dzieła lądzkiego zostali błogosławieni mę-
czennicy z  oratorium poznańskiego, którzy zostali 
zamordowani przez nazistów w więzieniu w Dreźnie  
24 sierpnia 1942 r., a  byli nimi: Czesław Jóźwiak, 
Edward Klinik, Franciszek Kęsy, Jarogniew Wojcie-
chowski, Edward Kaźmierski. 
Każde dzieło jest oparte na działalności ludzi, któ-
rych determinacja i  ciężka praca przynosi zamie-
rzone owoce na niwie Pańskiej. Wielce zasłużony 
w  tym względzie jest ks. Marek Chmielewski. To 
on w  1996 r., jako opiekun postnowicjatu w  Wyż-
szym Seminarium Duchownym, zorganizował  
w  Lądzie klerycką grupę inicjatywną, później stwo-
rzył Radę Oratorium, a  następnie założył Stowa-
rzyszenie. Jako kierownik oratorium stał na czele 
młodzieżowego dzieła do czasu objęcia funkcji wi-
kariusza inspektorialnego Inspektorii pw. św. Woj-
ciecha. W roku szkolnym 2002/2003 kierownikiem 
został mianowany ks. Wojciech Lech, któremu prze-
łożeni dość szybko powierzyli sprawy ekonomiczne 
w seminarium. Dlatego w 2003 r. został zastąpiony 
przez ks. Piotra Grzymałę, który od maja roku 2004 
został wybrany także prezesem Stowarzyszenia.  

Oratorium im. Poznańskiej Piątki 

tworzy dziś środowisko 

aktywizujące i integrujące dzieci 

i młodzież lądzkiej parafii. 

Organizowane corocznie 

półkolonie letnie  

dla dzieci dają im możliwość 

czynnego wypoczynku 

połączonego z krajoznawczymi 

wycieczkami.
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We wrześniu 2007 r. kierownikiem oratorium oraz 
prezesem Stowarzyszenia został ks. Mariusz Kowalski. 
W  kierowaniu oratorium służy pomocą – powołana 
w 2000 r. – Rada Oratorium, przekształcona z czasem 
w Radę Wychowawczo-Duszpasterską. Należą do niej 
salezjanie-profesorowie i studenci Wyższego Semina-
rium Duchownego, wychowawcy i świeccy opiekuno-
wie, rodzice i przedstawiciele młodzieży. 

Charakterystyka działalności
W lądzkim oratorium stworzono wspaniałe warunki 
rozwoju duchowego, intelektualnego i rekreacji dla 
dzieci i młodzieży z Lądu i Gminy Lądek, a z cza-
sem z całego powiatu słupeckiego. Oratorium, jako 
wyjątkowa placówka wychowawcza, od kilku lat jest 
otwarta dla wszystkich przez cały tydzień w godzi-
nach popołudniowych, a wyjątkiem są tylko święta 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz Nowego Roku. 
Oratorianom towarzyszą przede wszystkim studen-
ci Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego, którzy odbywają swoje praktyki pod 
kierunkiem kierownika oratorium oraz wykładowców 
seminaryjnych. Dzieciom i młodzieży, która znalazła 
tu miejsce i osoby służące w ramach wolontariatu 
swoimi zdolnościami i wiedzą, oratorium proponuje: 
pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje z przedmio-
tów ścisłych, naukę języków obcych, naukę gry na 
instrumentach muzycznych, zajęcia z  wychowania 
fizycznego, zespoły muzyczne, scholę dziecięcą, za-
jęcia taneczne i socjoterapeutyczne, nade wszystko 
spotkania formacyjne i modlitewne. Należy podkre-
ślić, że kadra wychowawcza ciągle podwyższa swoje 
kwalifikacje przez kursy dla wychowawców, kierow-
ników placówek wypoczynku, wycieczek i  obozów 
wędrownych dla dzieci i młodzieży, kursy socjotera-
pii oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologii.
Kwalifikacje i zaangażowanie personelu pozwoliły 
już w  pierwszym roku funkcjonowania oratorium 

zorganizować dla dzieci i  młodzieży trzydniowe 
ferie zimowe i  tygodniowy wypoczynek wakacyj-
ny. W  1997 r. powrócono do wystawiania trady-
cyjnych Jasełek, które były odgrywane przez kilka 
lat w  okresie Bożego Narodzenia. W  kalendarz 
oratorium na stałe zostały wpisane tygodniowe 
półkolonie zimowe i  dwutygodniowe półkolonie 
letnie, które za każdym razem gromadzą około sie-
demdziesięciu osób. Zaczęto organizować festyny 
i  zabawy nie tylko dla młodzieży, ale dla całych 
rodzin. Zorganizowano także grupę osób starszych, 
która w cotygodniowych spotkaniach oratoryjnych 
wiosną i jesienią stanowi zaplecze modlitewne dla 
wszelkich poczynań w Lądzie.
Kierownicy oratorium, korzystając z  możliwo-
ści ustawowych, zaczęli opracowywać konkretne 
projekty, które wzięły udział w  konkursach ofert 
organizowanych przez Starostwo Słupeckie, Wo-
jewództwo Wielkopolskie oraz Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego oraz Pracy i  Po-
lityki Społecznej. Bardzo wiele z  tych projektów 
było nagradzanych dofinansowaniem. Dzięki tak 
pozyskanym środkom oratorianie zaczęli jeździć 
na profesjonalnie przygotowane wycieczki i  piel-
grzymki. Przez ostatnich 14 lat zwiedzili najważ-
niejsze miasta i regiony Polski, z wyjątkiem Biesz-
czad. W 2010 r. odwiedzili miejsce narodzin i pracy  
św. Jana Bosko oraz północne Włochy. Od 3 lat or-
ganizowane są obozy narciarskie w  Zakopanem, 
na których instruktorami są przyjaciele dzieła sa-
lezjańskiego.
Oratorium im. Poznańskiej Piątki stanowi dziś pręż-
ny ośrodek wychowawczy. Przewodnim hasłem 
są słowa św. Jana Bosko: wychowanie jest sprawą 
serca. Salezjanie oraz świeccy współpracownicy 
z Lądu i okolic mają nie tylko serce, ale także wiel-
ką radość asystowania młodym ludziom na drodze 
do świętości. 

Uczestnicy letnich półkolonii  
wraz z salezjanami pracującymi 
w oratorium podczas wycieczki  
do Torunia 30 czerwca 2009 r. 
W rzędzie z tyłu stoją od lewej:  
kl. Jakub Ruszniak,  
ks. Mariusz Kowalski – kierownik 
oratorium (w kapeluszu),  
kl. Arkadiusz Orzechowski.

kronika lad.indb   113 8/18/11   1:01 PM



Salezjanie z Làdu  
dla KoÊcio∏a  
i spo∏ecznoÊci lokalnych

kronika lad.indb   114 8/18/11   1:01 PM



Salezjanie z Làdu  
dla KoÊcio∏a  
i spo∏ecznoÊci lokalnych

kronika lad.indb   115 8/18/11   1:02 PM



116

Powołanie salezjańskie – jak to potwierdza swo-
im autorytetem Kościół (LG 43) – jest charyzma-
tem, darem darmo danym, udzielonym Ludowi 

Bożemu dla jego wzrostu duchowego i rozwoju. Ist-
nienie wspólnoty salezjańskiej ma sens, o  ile służy 
ona wiernym, społeczności ludzkiej, a  zwłaszcza 
młodzieży ubogiej i  opuszczonej, która jest pierw-
szym odbiorcą salezjańskiego posłannictwa. 
Od początków obecności salezjanów w  Lądzie nad 
Wartą, duchowym synom św. Jana Bosko przyświe-
cało pragnienie służby na rzecz Kościoła lokalnego, 
w sposób szczególny dla młodzieży – tej najbardziej 
delikatnej i  drogiej cząstki ludzkiej społeczności, do 
której Bóg ich powołuje.
Salezjanie pracujący w  Lądzie, oprócz podstawo-
wych działań związanych z prowadzonymi dziełami 
– Małym Seminarium Duchownym (1921-1939 i 1945-
1952) i Wyższym Seminarium Duchownym (od 1952), 

a także parafią pw. Najświętszej Maryi Panny i św. 
Mikołaja, podejmowali wiele rodzajów posług i  in-
nych form działalności apostolskiej. W  niniejszym 
tomie zostały wyodrębnione i  omówione w  osob-
nych artykułach najbardziej znaczące formy posłu-
gi na rzecz lokalnej społeczności: oratorium, grupa 
„Świadectwo i Twórczość”, misterium Męki Pańskiej, 
biblioteka, stąd tutaj pragnę omówić pokrótce po-
zostałe aspekty, tam nieuwzględnione.
Próbując usystematyzować rozmaite formy pracy 
apostolskiej salezjanów lądzkich można wyróżnić kil-
ka ich kategorii: inicjatywy na rzecz Kościoła całego 
regionu, a  zwłaszcza diecezji włocławskiej i  archi-
diecezji gnieźnieńskiej, działania duszpasterskie na 
rzecz okolicznych parafii, następnie posługa kapłań-
ska wobec zgromadzeń zakonnych i osób konsekro-
wanych, inicjatywy służące animacji ludzi świeckich 
i grup formacyjnych, i w końcu działania na rzecz 
społeczności lokalnej i całego regionu Wielkopolski. 

Ląd miejscem uroczystości 
i jubileuszowych obchodów
Kościół i klasztor lądzki, będące wielowiekowym cen-
trum życia chrześcijańskiego i szerzenia kultury pol-
skiej, stanowiły miejsce celebracji wielu uroczystości 
i jubileuszy diecezji włocławskiej, a po reorganizacji 
granic, także archidiecezji gnieźnieńskiej i Kościoła 
w Polsce. Oto niektóre z nich. 
Wielkim wydarzeniem dla Lądu i  Ziemi Słupeckiej 
było sprowadzenie do Lądu relikwii bł. Jana Bosko. 
W  dniu 8 czerwca 1930  r. przywiózł je pociągiem 
z Warszawy do Słupcy ks. Jan Romanowicz. W uro-
czystej procesji, której przewodniczył ks. prałat Fran-
ciszek Szczygłowski, przywitano je na kolejowym 
dworcu i wprowadzono do słupeckiej fary, skąd dnia 
następnego procesjonalnie przeniesiono do kościoła 
w Lądzie. Tu relikwie Założyciela salezjanów przywi-
tał kard. August Hlond i bp ordynariusz Karol Radoń-
ski oraz lądzka wspólnota wraz z tłumnie zebranymi 
wiernymi okolicznych parafii – przybyło ok. 10 tysięcy 
pielgrzymów. Relikwie te kościół w  Lądzie posiada 
po dziś dzień. Uroczyście obchodzono też w Lądzie 

Na uroczystość sprowadzenia  
do Lądu relikwii bł. Jana Bosko  

w dniu 9 czerwca 1930 r.  
przybyła wielotysięczna rzesza 
pielgrzymów oraz liczne grono  

zaproszonych gości  
na czele z prymasem Polski 

kardynałem Augustem Hlondem 
i ordynariuszem diecezji 

włocławskiej  
biskupem Karolem Radońskim.  

Na fotografii ukazany jest moment 
powitania ks. kardynała Augusta 

Hlonda na placu przed zachodnim 
skrzydłem klasztoru.

Pos∏uga salezjanów z Làdu  
na rzecz KoÊcio∏a  
i spo∏ecznoÊci lokalnych  

Ks. Zenon Klawikowski sdb
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beatyfikację Dominika Savio w Jubileuszowym Roku 
Świętym 1950. Bardzo liczna obecność wiernych na 
tej uroczystości w dniu 18 czerwca sprawiła, że oko-
licznościową akademię przeniesiono na plac przed 
wschodnim skrzydłem klasztoru. 
W 1962 r. obchodzono w diecezji włocławskiej „Dni 
Maryjne”, mające przygotować wiernych do odda-
nia diecezji pod opiekę Matki Bożej. Główna uroczy-
stość dla regionu zagórowsko-słupeckiego w dniu  
9 czerwca zgromadziła w Lądzie ok. 7.000 wiernych 
pod przewodnictwem bpa ordynariusza Antoniego 
Pawłowskiego. W tym samym 1962 r. wspólnota 
w Lądzie była gospodarzem spotkania 50-u prowin-
cjałów i innych przedstawicieli zakonów męskich 
w Polsce. Z tej okazji przybyli do Lądu ks. prymas 
kard. Stefan Wyszyński, ks. abp Antoni Baraniak,  
ks. bp Antoni Pawłowski i  ks. bp Bronisław  
Dąbrowski. 
23 maja 1967 r., w ramach obchodów Sacrum Polo-
niae Millenium, odbyła się w  Lądzie centralna uro-
czystość uczczenia martyrologii duchowieństwa pol-
skiego podczas II wojny światowej. Przewodniczył 
jej prymas Polski kard. Stefan Wyszyński w asyście 
11 biskupów i ok. 250 kapłanów, w obecności kilku-
tysięcznej rzeszy wiernych. 
W  Jubileuszowym Roku Świętym 1975 i  2000 ko-
ściół w Lądzie był jedną z tych świątyń, w których 
można było uzyskać łaskę odpustu z  okazji Roku 
Świętego. Skorzystało z tej możliwości wielu miesz-
kańców okolicznych dekanatów, którym lądzcy ka-
płani służyli sakramentalną posługą. 
18 września 2005 r. wspólnota salezjanów w Lądzie 
pełniła funkcję gospodarza Dożynek Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Na uroczystość przybyli: ks. bp Bog-
dan Wojtuś, liczne delegacje z całej diecezji, władze 
samorządowe oraz liczna grupa wiernych. 
W dniu 17 września 2006 r. klasztor w Lądzie był 
miejscem liturgicznych i cywilnych obchodów Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa Archeologicznego. Uroczy-
stej celebracji przewodniczył ks. bp Wojciech Polak. 
W  tym dniu swoją obecnością uroczyste obchody  
zaszczycili znani parlamentarzyści: senator Ma-

W Jubileuszowym Roku Świętym 1950, 
w dniu 18 czerwca, świętowano w Lądzie 

beatyfikację Dominika Savio.  
Obecność wielkiej liczby wiernych na tej 

uroczystości sprawiła, że okolicznościową 
akademię przeniesiono na plac przed 

wschodnim skrzydłem klasztoru.
Podczas peregrynacji relikwii  

św. Dominika Savio w Polsce jesienią 2007 r.  
Ląd był jedną z 50-ciu miejscowości,  
które nawiedziły relikwie świętego.  

1 października świątynię lądzką wypełniła 
rzesza pielgrzymów, głównie dzieci 

i młodzieży, przybyłych, aby oddać cześć 
świętemu wychowankowi ks. Bosko.

Ks. Piotr Tirone (1875-1962),  
pierwszy inspektor utworzonej 
w 1919 r. polsko-słoweńskiej  
prowincji św. Stanisława Kostki. 
16 marca 1921 r. podjął decyzję 
o przybyciu salezjanów do Lądu.
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rek Waszkowiak i poseł Eugeniusz Grzeszczak oraz 
przedstawiciele władz lokalnych. 
W niedzielę, 8 listopada 2009 r. w kościele parafial-
nym w  Lądzie ks. abp Henryk Muszyński odprawił 
uroczystą Eucharystię transmitowaną przez Telewizję 
Polonia dla rodaków w kraju i za granicami Polski, 
podczas której wygłosił także homilię. Telewizyjne 
kamery, dokumentując liturgiczną celebrację, prezen-
towały także widzom Telewizji Polonia piękno dzieł 
sztuki lądzkiej świątyni i klasztoru.
17 stycznia 2010 r. miały miejsce liturgiczne obchody 
70. rocznicy osadzenia w lądzkim klasztorze – miej-

scu internowania duchowieństwa pobliskich diecezji 
w okresie II wojny światowej – bł. bpa Michała Koza-
la i wielu jego towarzyszy. W obchodach uczestni-
czyli prymas Polski ks. abp Henryk Muszyński, ks. bp 
Jan Tyrawa – pasterz diecezji bydgoskiej, ks. biskup-
-senior Bronisław Dembowski z  Włocławka, biskupi 
pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej oraz licznie 
przybyli księża i osoby konsekrowane gnieźnieńskiej 
archidiecezji.
Od wielu już lat salezjanie lądzcy aktywnie włączają 
się w styczniowe obchody Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan. Zwyczajem stało się uczestnictwo 
przedstawicieli seminarium w nabożeństwie ekume-
nicznym w kalwińskiej parafii w Żychlinie koło Ko-
nina. Salezjanie z Lądu animują muzycznie wspólną 
liturgię Słowa Bożego.

Miejsce rekolekcji, duchowej odnowy  
i spotkań formacyjnych
Klasztor lądzki od ośmiu wieków stanowi ośrodek 
promieniujący duchowością chrześcijańską i  zakon-
ną, stąd jest on bardzo cenionym miejscem przepro-
wadzania rekolekcji, dni skupienia, dni odnowy du-
chowej, kursów formacji ciągłej, zjazdów kwinkweni-
stów, zjazdów dyrektorów i proboszczów. 
Przez wiele lat w Lądzie gromadzili się – i groma-
dzą po dziś dzień – salezjanie na swoje doroczne 
rekolekcje. Pierwsze takie rekolekcje odbyły sie już 
w 1923 r. w dniach od 20 do 26 lipca. Uczestniczyło 
w  nich 22 współbraci. Na ich rozpoczęcie przybył 
do Lądu ks. Luigi Piscetta, radca generalny z Rzymu 
w towarzystwie ks. inspektora Piotra Tirone. Reko-
lekcje te wygłosili ks. Piotr Wójcik, dyrektor wspól-
noty z Antoniewa oraz ks. Alojzy Ciechorski, radca 
szkolny z Daszawy. Pierwsze rekolekcje wychowan-
ków Małego Seminarium Duchownego odbyły się 
w okresie Wielkiego Postu 1923 r. w dniach od 22 
do 24 marca. 
W latach 60. XX w. w Lądzie odprawiali również swo-
je doroczne rekolekcje księża z diecezji włocławskiej. 

Po nabożeństwie na ścianie 
północnego filaru kościoła 

odsłonięto marmurową tablicę, 
na której upamiętnione  

zostały imiona i nazwiska  
58 salezjanów – księży, 

koadiutorów i kleryków, 
zamordowanych przez 

niemieckiego okupanta.

Podczas dorocznych rekolekcji 
współbraci w sierpniu 1955 r. 

sprawowano w Lądzie uroczyste 
nabożeństwo żałobne w intencji 

polskich salezjanów zamordowanych 
podczas II wojny światowej.  

Liturgii przewodniczył  
inspektor prowincji  

św. Stanisława Kostki  
ks. Stanisław Rokita. 
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Kilkakrotnie gościli tu, jako rekolektanci, kapłani 
z  archidiecezji poznańskiej i  gnieźnieńskiej. Każdo-
razowo grupa liczyła od 70 do 90 kapłanów.
Klasztor lądzki w  pierwszej dekadzie XXI w. służył 
archidiecezji gnieźnieńskiej jako miejsce organizacji 
dorocznych rekolekcji dla katechetów. A 28 listopada 
2009 r. stał się miejscem spotkania nadzwyczajnych 
szafarzy komunii św. Wówczas przybyło do Lądu oko-
ło 60-u szafarzy na swój adwentowy dzień skupienia. 
Uczestnicy wzięli udział w  konferencji ascetycznej 
wygłoszonej przez miejscowego dyrektora, wielu od-
było swoją spowiedź adwentową, a następnie wszy-
scy uczestniczyli w uroczystej Eucharystii. W sobotę, 
18 września 2010 r. w Lądzie odbył się dzień skupie-
nia dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Semina-
riów Archidiecezji Gnieźnieńskiej i  Diecezji Bydgo-
skiej. W spotkaniu tym wzięło udział około 500 osób. 
Zabytkowy pocysterski zespół klasztorny w  Lądzie 
nad Wartą stanowił również miejsce obrad kapituł 
inspektorialnych Towarzystwa Salezjańskiego, które 
w ostatnich dziesięcioleciach odbywały się w nastę-
pujących terminach: Kapituła Inspektorialna Specjalna 
1. sesja 17-19 kwietnia 1969 r., 2. sesja 24-26 czerwca 
1970 r.; 3-11 lutego 1973 r.; 31 stycznia-3 lutego 1977 r.;  
8-11 września 1982 r. (pierwsza sesja), 5-8 kwietnia 
1983 r. (druga sesja), 7-11 kwietnia 1986 r.; 3-6 kwietnia 
1989 r.; 21-23 kwietnia 1992 r.; 18-20 kwietnia 1995 r.;  
14-17 kwietnia 1998 r.; 17-20 kwietnia 2001 r.; 14-17 
kwietnia 2004 r.; 10-14 kwietnia 2007 r.; 6-10 kwietnia 
2010 r. 

Posługa duszpasterska w parafiach 
i wspólnotach zakonnych
Wspólnota salezjańska, czując się ściśle zjednoczona 
ze wspólnotą Kościoła lokalnego, od początku swo-
jej obecności w  Lądzie chętnie służyła okolicznym 
parafiom poprzez niedzielną i  świąteczną pomoc 
duszpasterską, głoszenie słowa Bożego z okazji uro-
czystości odpustowych, jubileuszy czy okazjonalnych 
celebracji. Utarł się zwyczaj, iż salezjanie lądzcy gło-
szą rekolekcje parafialne w  Wielkim Poście w  My-

śliborzu koło Goliny, Ciążeniu, Kowalewie, a  także 
wielokrotnie byli zapraszani do Zagórowa, Trąbczyna, 
Słupcy, Kawnic i innych parafii. Innym rodzajem po-
sługi duchowych synów ks. Bosko z Lądu był czynny 
udział w ekipach prowadzących misje przygotowaw-
cze do peregrynacji Najświętszej Maryi Panny w ko-
pii obrazu jasnogórskiego w parafiach całej Polski. 
Kolejną formą służby podejmowanej przez salezja-
nów lądzkich na rzecz Kościoła lokalnego są prowa-
dzone w  okresie Wielkiego Postu przez kapłanów 
i alumnów rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży. 
Ekipy rekolekcyjne posługiwały w  wielu salezjań-
skich parafiach w Polsce i w okolicznych parafiach 
diecezjalnych.
W  okresie kolędowym kapłani wspólnoty lądzkiej 
służyli pomocą w wizycie duszpasterskiej w domach 
wiernych między innymi w  parafii pw. św. Fausty-
ny Kowalskiej w  Koninie, także w  salezjańskich  
parafiach w Gdańsku, Pile, Rumi, Szczecinie i innych 

10 maja 1962 r. Ląd gościł uczestników 
dorocznego zjazdu prowincjałów 
i przedstawicieli zakonów męskich 
w Polsce. Spotkaniu przewodniczył 
prymas Polski ks. kard. Stefan 
Wyszyński. Pamiątkowa fotografia 
uwieczniła grupę obradujących 
w Lądzie gości.  
W pierwszym rzędzie siedzą od prawej: 
ks. ignacy Posadzy TChr,  
o. Ludwik Nowak OSPPE,  
ks. bp Zdzisław Goliński ordynariusz 
częstochowski, prymas Polski  
ks. kard. Stefan Wyszyński,  
ks. bp Antoni Pawłowski ordynariusz 
włocławski, ks. bp Bronisław 
Dąbrowski – asystent prymasa  
ds. zakonnych; na końcu rzędu stoi  
ks. Antoni Kołodziejczak – ówczesny 
dyrektor lądzkiej wspólnoty.

23 maja 1967 r. podczas celebrowanej 
w Lądzie centralnej uroczystości 
upamiętniającej martyrologię 
duchowieństwa polskiego w czasie  
II wojny światowej, prymas Polski  
kard. Stefan Wyszyński poświęcił 
tablicę pamiątkową dedykowaną  
Tym, którzy w latach 1940-1941 przed 
wywiezieniem do obozów śmierci 
więzieni byli w tutejszym klasztorze 
przez nieprzyjaciół wiary i Ojczyzny.  
Tablica upamiętnia nazwiska  
84 więźniów lądzkiego obozu 
zamordowanych w niemieckich 
obozach zagłady.
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Na zaproszenie przeora Jasnej 
Góry, podczas pobytu  

Ojca Świętego Jana Pawła II 
w jasnogórskim klasztorze 

w dniach 4–6 czerwca 1979 r. 
i 18-20 czerwca 1983 r., grupa 

alumnów z Lądu pełniła wraz 
z oficerami Biura Ochrony Rządu 

służbę porządkową przy 
bramach i traktach 

komunikacyjnych jasnogórskiego 
sanktuarium. Cenną pamiątką tej 

posługi pozostała wspólna 
fotografia lądzkich alumnów 
z Janem Pawłem II wykonana 

w Sali Rycerskiej jasnogórskiego 
klasztoru 20 czerwca 1983 r.  

Od lewej stoją:  
Henryk Bonkowski, Ryszard 

Bajtek, Krzysztof Oleszkiewicz, 
Andrzej Grochowski, Czesław 

Miszczyk, Ryszard Jóźwiak, 
Tadeusz Lewicki, Krzysztof 
Kowalik, Józef Balawander, 

Andrzej Mazewski, Krzysztof Lis, 
Andrzej Makarewicz, Jan 

Sawczyński, Marek Kędzierski, 
Mirosław Dmochowski, Janusz 

Nowiński, Piotr Pudłowski, 
Stanisław Żytko, Mirosław 

Wierzchowski, Kazimierz Kurek; 
klęczą od lewej: Józef Konwerski, 

Wiesław Dąbrowski, Jan 
Bujnowicz, Janusz Sikora, Roman 

Dąbrowski, Benedykt Wisiński,  
Mirosław Culepa.

Alumni z Lądu pełniący posługę  
na Jasnej Górze podczas  
II pielgrzymki Jana Pawła II w dniach 
18-20 czerwca 1983 r. Fotografia  
została wykonana na tle fragmentu 
papieskiego ołtarza ustawionego  
na jasnogórskich wałach.

Chciałem powiedzieć, na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń, 
prowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy 
słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie 
rozstawałem się przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym 
tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych drogach 
Kościoła (...) Dziękuję ci, pieśni oazowa.  
– Jan Paweł II o Barce, Kraków 18 sierpnia 2002 r.

W 1976 r. ukazał się śpiewnik 
Radośni przed Panem, 

opracowany w WSD w Lądzie 
przez ks. Stanisława Skopiaka 

i ks. Stanisława Szmidta, a w nim 
utwór Pójdź za mną – znany 

powszechnie jako Barka.
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miejscowościach. Gdy w Lądzie odbywały formację 
roczniki diakonów, wówczas – realizując swoją prak-
tykę duszpasterską w okresie od Bożego Narodzenia 
aż do uroczystości św. Jana Bosko – diakoni lądzcy 
służyli pomocą w  placówkach salezjańskich, gdzie 
również uczestniczyli w parafialnej kolędzie.
Od momentu przejęcia przez salezjanów sanktu-
arium Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Stra-
pionych w Kawnicach, czyli od 1982 r., kapłani oraz 
klerycy lądzkiej wspólnoty udzielają się przy organi-
zacji uroczystości odpustowych pod koniec sierpnia 
każdego roku.
Zgromadzenia zakonne i osoby konsekrowane w ka-
płanach z  Lądu znajdują cenionych spowiedników, 
kierowników duchowych oraz konferencjonistów na 
dni skupienia. Salezjanie obecnie służą swoją posłu-
gą w sakramencie pojednania i głoszonym słowem 
Bożym siostrom zakonnym w  Dobieszczyźnie, Gra-
bowie, Mielżynie, Ostrowie Wielkopolskim, w  Pile, 
Pleszewie, Pyzdrach, Słupcy, a  wcześniej w  Lądku, 
Lądzie, Poznaniu i  Zagórowie. Kaznodzieje z  Lądu 
prowadzą też doroczne rekolekcje dla zgromadzeń 
i wspólnot zakonnych:  salezjanów polskich inspek-
torii, członków Towarzystwa Chrystusowego, sióstr 
salezjanek, ochotniczek księdza Bosko, sióstr alber-
tynek, sióstr elżbietanek. 

Inicjatywy edukacyjne i formacyjne
Liczne inicjatywy salezjanów z Lądu sięgają swoim 
oddziaływaniem poza granice powiatu, diecezji czy 
nawet regionu Wielkopolski. W 1992 r. przy lądzkim 
seminarium powołano do życia Ośrodek Duchowości 
Salezjańskiej, którego zadaniem jest podejmowanie 
inicjatyw formacyjnych i animacja na rzecz Rodziny 
Salezjańskiej – ruchu duchowo-apostolskiego osób 
konsekrowanych i  świeckich, zainicjowanego przez 
św. Jana Bosko, istniejących na terenie Polski i kra-
jów byłego Związku Radzieckiego.
Cenną inicjatywą duszpasterską salezjanów z Lądu 
na rzecz pobliskich diecezji był Ośrodek Szkolenia 
Organistów działający w  latach 1981-2000 na pod-
stawie umowy ks. biskupa Jana Zaręby z Włocławka 
i władz seminaryjnych. Ośrodek skupiał rocznie od 
50 do 100 słuchaczy, a  czas szkolenia trwał około 
5 lat. Funkcję kierownika ośrodka pełnili kolejno: 

ks. Władysław Kołyszko, ks. Apoloniusz Domański,  
ks. Maciej Szczepankiewicz i  ks. Jarosław Klusak. 
Dyplomowani absolwenci tego kursu podjęli pracę 
organistów w wielu parafiach diecezji włocławskiej 
i diecezji sąsiednich.
Salezjanie wspólnoty lądzkiej podejmowali i podej-
mują liczne inicjatywy na rzecz animacji ludzi świec-
kich i  grup formacyjnych. Podjęli współpracę ze 
Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej w Ciążeniu, 
Lądku, Zagórowie, Ratyniu; animowali grupy Ruchu 
Światło-Życie w Lądzie, Kowalewie i Kawnicach; za-
łożyli ośrodki lokalne Salezjańskiej Organizacji Spor-
towej (SALOS) w Ciążeniu, Lądku i Lądzie. Alumni 
seminarium z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz 
Wielkanocy organizują spotkania dla dzieci z Domu 
Dziecka w  Kosewie oraz dla mieszkańców Dom  
Pomocy Społecznej w Strzałkowie. 

Orkiestra lądzka
Nie można pominąć w  tym opracowaniu lądzkiej 
orkiestry dętej, która kontynuuje nieprzerwaną tra-
dycję obecności muzyki w salezjańskich zakładach.  
Historia orkiestry w  Lądzie sięga początków  

Klasztor w Lądzie od blisko półwiecza jest miejscem 
obrad kapituł inspektorialnych (prowincjalnych). 

Kapitulne gremium gromadzi  
zawsze przestronne wnętrze Sali Opackiej.  

Fotografie obok dokumentują obrady Kapituły 
Inspektorialnej Specjalnej (24-26 czerwca 1970) 

i Kapituły Inspektorii pw. Św. Wojciecha  
(10-14 kwietnia 2007). 

Na fotografii poniżej widać fragment stołu 
prezydialnego Kapituły Inspektorialnej Specjalnej 
w 1970 r., przemawia ks. inspektor Andrzej Świda,  

obok niego za stołem ks. Stanisław Styrna.
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salezjańskiej obecności w tym miejscu. To, że na jed-
nej z  najstarszych zachowanych fotografii w  lądz-
kim archiwum, z 1923 r., uwieczniono ks. dyrektora 
Piotra Wiertelaka i ks. prefekta Józefa Pacha oraz kl. 
Jana Migasa wśród członków pierwszej zakładowej 
orkiestry, należy traktować w tym kontekście jako 
fakt o  symbolicznym znaczeniu. W  Małym Semi-
narium Duchownym funkcjonowały dwie orkiestry: 
orkiestra dęta i orkiestra symfoniczna; istniał także 
zespół kameralny zwany „orkiestrą salonową”. 
Podniosłe marsze witały dostojnych gości Małe-
go, a  następnie Wyższego Seminarium Duchow-
nego. Orkiestra seminaryjna stanowi niezmienny 
element liturgicznych uroczystości w  kościele, 
z  procesją Bożego Ciała na czele. Często zapra-
szano muzykujących salezjanów na uroczystości 
w  okolicznych parafiach, a  nawet w  Poznaniu. 
10 sierpnia 1960 r. orkiestra lądzka akompanio-
wała połączonym chórom (ok. 420 osób) podczas 
Kongresu Maryjnego na Jasnej Górze. W  tym  

samym roku chór i orkiestra z Lądu uczestniczyły 
w uroczystości ingresu abpa Antoniego Baraniaka 
do katedry poznańskiej. Lądzka orkiestra klerycka 
uświetniała również uroczystości koronacyjne cu-
downych wizerunków Matki Bożej: w 1963 r. w Le-
śnej Podlaskiej; w 1965 r. w Żegocinie; w 1967 r.  
w Toruniu i Leśniowie; w 1970 r. w Czerwińsku nad 
Wisłą; w 1976 r. w Biechowie; w 1981 r. w Różanym-
stoku. Chór i  seminaryjna orkiestra uczestniczyły 
także w Salezjańskim Kongresie Misyjnym w Łodzi, 
zorganizowanym jesienią 1975 r. z okazji 100-lecia 
misji salezjańskich. Nieprzerwana obecność muzy-
ki w lądzkiej wspólnocie jest potwierdzeniem słów  
św. Jana Bosko: Dom salezjański bez muzyki jest jak 
dusza bez ciała. 
W 1976 r. w WSD w Lądzie został opracowany śpiew-
nik Radośni przed Panem, a  w  nim zbiór ponad 80 
pieśni i  piosenek, których włoskie i  hiszpańskie 
melodie opracował muzycznie ks. Stanisław Skopiak 
a polskie teksty ks. Stanisław Szmidt. Wśród zapre-
zentowanych w  śpiewniku kompozycji znalazł się 
słynny utwór Pójdź za mną znany powszechnie jako 
Barka. Śpiewnik został wydany nakładem poligrafii In-
spektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, 
jednak z uwagi na trudności stawiane przez cenzurę 
PRL wydawnictwom kościelnym, publikacja ta ukaza-
ła się poza oficjalnym obiegiem, bez podania miejsca 
i roku wydania.

W posłudze Ojcu Świętemu i młodzieży
W historii życia i działania lądzkiej wspólnoty waż-
nym wydarzeniem był udział alumnów Seminarium 
w  organizacji I  i  II pielgrzymki papieża Jana Paw-
ła II do Ojczyzny. Na zaproszenie przeora Jasnej 
Góry, podczas pobytu Ojca Świętego w klasztorze 
w dniach 4-6 czerwca 1979 r. i 18-20 czerwca 1983 r., 
grupa młodych salezjanów z  Lądu pełniła wraz 
z oficerami Biura Ochrony Rządu służbę porządkową 
przy bramach i traktach komunikacyjnych jasnogór-
skiego klasztoru. Cenną pamiątką tej posługi pozo-
stała wspólna fotografia lądzkich alumnów z Janem  
Pawłem II wykonana 20 czerwca 1983 r.

Z inicjatywy alumnów WSD 
w maju 1978 r. zorganizowano 

w Lądzie pierwszy festiwal 
muzyki maryjnej i sakralnej 

„Maria-Song”.  
Festiwale, organizowane przez 

kilka sezonów, gromadziły 
młodzieżowe amatorskie 

zespoły muzyczne i chóry z całej 
Polski oraz liczne grono młodych 

słuchaczy. Na fotografii zespół 
„Pasal” z Lądu – laureat  

I nagrody „Maria-Songu” 
zorganizowanego  

w dniach 29-30 maja 1982 r.

Orkiestra i chór WSD w Lądzie 
gościły wielokrotnie  

na uroczystościach w różnych 
miejscach Polski. Nieprzerwana 

obecność muzyki w lądzkiej 
wspólnocie jest potwierdzeniem 

słów św. Jana Bosko:  
Dom salezjański bez muzyki  

jest jak dusza bez ciała.
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28 września 2008 r.  
odbył się pierwszy z cyklicznych 
koncertów „Muzyczny Ląd”, 
gromadzących w lądzkiej 
świątyni liczne grono 
wielkopolskich melomanów. 
Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Poznańskiej, 
Poznański Chór Kameralny 
i sześcioro solistów pod batutą 
Marcina Sompolińskiego 
zaprezentowało wówczas  
Missa pro Don Giovanni 
w inscenizacji Ryszarda Peryta. 
Na koncert złożyły się:  
scena finałowa II aktu opery  
Don Giovanni Wolfganga 
Amadeusza Mozarta  
oraz Missa in D anonimowego 
kompozytora tworzącego  
na Świętej Górze w Gostyniu.
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Ciekawą inicjatywą młodych salezjanów w  Lądzie 
(pomysłodawcą był kl. Grzegorz Jaskot) był festiwal 
muzyki maryjnej i sakralnej – „Maria-Song”. Był or-
ganizowany przez kilka sezonów od maja 1978 r., gro-
madząc młodzieżowe amatorskie zespoły muzyczne 
i chóry z całej Polski oraz liczne grono młodych słu-
chaczy.
Z  wielkim rozmachem i  entuzjazmem, począwszy 
od 1981 do 2006 r., odbywały się w Lądzie, Słupcy 
i  Kawnicach „Salezjańskie Dni Młodości”, organi-
zowane dla ministrantów i  chłopców salezjańskich 

oratoriów, które później otrzymały nazwę „Święta 
Dominika Savio”. Inicjatorami i  pierwszymi organi-
zatorami tych spotkań byli klerycy Antoni Balcerzak 
i  Tadeusz Balicki. Uczestniczyło w  nich około 600-
700 chłopców z placówek salezjańskich oraz młodzi 
wolontariusze na różne sposoby wspomagający or-
ganizatorów. Świętowaniu, celebracjom liturgicznym 
i modlitwom, towarzyszyły rozgrywki sportowe, tur-
nieje i zabawy. 

W służbie kultury
Opactwo w Lądzie było przez wieki centrum kultu-
ry materialnej i duchowej, i takim pozostaje przez 
90 lat pobytu w nim salezjanów. Od 2005 r. w Lą-
dzie nad Wartą, wraz ze Starostwem Powiatowym 
w  Słupcy, Muzeum Archeologicznym w  Poznaniu, 
Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich 
Oddział w Poznaniu, Urzędem Gminy w Lądku, Urzę-
dem Miasta i Gminy w Zagórowie oraz Wyższym Se-
minarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego 
w Lądzie, jest organizowany „Ogólnopolski Festiwal 
Kultury Słowiańskiej i  Cysterskiej”. Celem festiwa-
lu jest przybliżenie współczesnemu społeczeństwu 
tradycji i  zwyczajów kultury słowiańskiej jednego 
z kluczowych ośrodków kształtowania się państwo-
wości piastowskiej w Lądzie nad Wartą oraz wielo-
wiekowego dziedzictwa wartości materialnych i du-
chowych lądzkich mnichów. Festiwal, organizowany 
każdego roku w jeden z czerwcowych weekendów, 
gromadzi zazwyczaj kilka tysięcy osób. Bogaty pro-
gram poszczególnych edycji festiwalu w  zasadni-
czych ramach jest związany z przyjętą tematyką na 
dany rok: Budujemy gród i klasztor w Lądzie (2005), 
Mnisi, wojownicy i  rolnicy (2006), Pielgrzymki i  po-
dróże (2007), Ludzie, las i wilki (2008), Miłość, damy 
i rycerze (2009), Misje, kościoły i klasztory (2010), Zie-
mia, dom i goście (2011). Uczestnicy festiwalu mogą 
korzystać z bloku wykładów na dany temat, z prze-
wodnikiem-salezjaninem zwiedzić dawny cysterski 
klasztor i pomodlić się w świątyni, oglądać pracę 
średniowiecznych warsztatów rzemieślniczych, brać 
udział w  przygotowanych spektaklach teatralnych 
i  muzycznych, kosztować wypieków i  produktów 
żywnościowych wyrabianych recepturą średnio-
wieczną.
We wrześniu 2005 r. dawne opactwo w Lądzie za-
mieniło się w plan filmowy. Ekipa filmowców pod 
przewodnictwem reżysera Andrzeja Seweryna re-
alizowała w  lądzkim klasztorze zdjęcia do filmu 
pod tytułem: Kto nigdy nie żył .... Statystami w fil-
mie byli również lądzcy salezjanie. 
Gotyckie krużganki lądzkiego klasztoru stawały się 
wielokrotnie przestrzenią ekspozycyjną różnorod-
nych wystaw. W  latach 80. XX w. ich organizato-
rem była klerycka grupa „Świadectwo i Twórczość”, 
o czym informuje w tej publikacji osobny artykuł. 

We wrześniu 2005 r. Ląd stał się 
planem zdjęciowym 

reżyserowanego przez Andrzeja 
Seweryna fabularnego filmu:  

Kto nigdy nie żył.... 
Powyżej okładka  
wersji DVD filmu.

Gotyckie krużganki lądzkiego 
klasztoru stawały się 

wielokrotnie przestrzenią 
ekspozycyjną różnorodnych 

wystaw. Wiele z nich 
prezentowało prace artystów 

zainspirowanych pięknem dzieł 
sztuki zgromadzonych w Lądzie. 

Na fotografii obok Andrzej 
Wiśniewski podczas pracy nad 

cyklem pasteli (5 lipca 2005).
 

Na fotografii poniżej jeden  
z lądzkich przewodników 

przebrany w cysterski habit 
oprowadza grupę turystów  

po wystawie fotografii z Lądu 
Impresje (czerwiec 2006).
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W 2005 i 2006 r, z  inicjatywy i pod kuratelą ku-
stosza lądzkich zabytków ks. Janusza Nowińskiego, 
swoje prace prezentowali w  Lądzie następujący 
twórcy: Andrzej Masianis – Grafika i  rysunek (lu-
ty-marzec 2005); Józef Panfil – Malarstwo i  rysu-
nek. Motywy z architekturą sakralną (maj-czerwiec 
2005); Andrzej Wiśniewski – Ląd-pastele (lipiec 
2005); Karolina Prymlewicz – Sekwencje, fotografie 
z  warszawskich Powązek (listopad 2005); Sławo-
mir Krajewski, Jacek Kusiński, ks. Waldemar Łachut,  
ks. Janusz Nowiński – Impresje, Ląd na fotografii 
(czerwiec-lipiec 2006). Od września do listopada 
2007 r. na krużgankach gościła wystawa Anny Ja-
błońskiej i  Doroty Matyaszczyk Dziedzictwo wiel-
kopolskich cystersów. W  maju i  czerwcu 2008 r. 
eksponowane były fotografie Franciszka Kupczyka 
z cyklu Kameduli. W kwietniu 2009 r., w sali obok 
refektarza, prezentowana była wystawa ikon au-
torstwa diak. Rafała Szwedowicza i Andrzeja Bin-
kowskiego. W czerwcu 2009 r. prace poznańskiego 
fotografika Karola Budzińskiego z  cyklu Kościoły 
i klasztory Wielkopolski. 
Dzięki inicjatywie Wojciecha Nentwiga – dyrektora 
Filharmonii Poznańskiej i Wojciecha Pluty-Plutow-
skiego – prezesa firmy Konimpex z Konina, od 2008 
do 2010 r., w ostatnie niedziele września w świą-
tyni lądzkiej odbywały się koncerty Filharmonii  
Poznańskiej, Poznańskiego Chóru Kameralnego 
oraz wybitnych solistów. Koncerty te gromadziły 
licznych miłośników muzyki poważnej. Od wrze-
śnia 2011 r. organizatorem koncertów „Muzyczny 
Ląd” jest Filharmonia Poznańska i Wyższe Semina-
rium Duchowne w Lądzie. 
Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć o dzia-
łalności koła lądzkich przewodników, które istnieje 
przy Wyższym Seminarium od lat 80. XX w. i służy 
przybywającym do Lądu turystom i pielgrzymom. 
Członkowie koła – alumni seminarium, oprowa-
dzając turystów i gości po pocysterskim opactwie 
lądzkim, prezentują nie tylko jego historię i  za-
bytki, ale również prowadzą – szeroko rozumianą 
– katechezę na temat historii Kościoła i  kultury 
chrześcijańskiej. Rocznie zabytek lądzki nawiedza 
kilkanaście tysięcy osób. 

Od 2005 r. w Lądzie nad Wartą jest organizowany 
„Ogólnopolski Festiwal Kultury  

Słowiańskiej i Cysterskiej”.  
Celem festiwalu jest przybliżenie współczesnemu 

społeczeństwu tradycji i zwyczajów kultury 
słowiańskiej – czemu sprzyja rekonstrukcja  

grodu Lenda i archeologiczny festyn w parku 
dworskim obok klasztoru – oraz wielowiekowego 

dziedzictwa wartości materialnych i duchowych 
cysterskich mnichów. Tej idei służą specjalistyczne 

wykłady, prezentowane filmy, a także piknik 
naukowy na terenie klasztoru i w jego otoczeniu.
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Biblioteki funkcjonujące w Lądzie mają bogatą 
historię. W  przeszłości istniały tu biblioteki 
cystersów, kapucynów i księży diecezjalnych. 

Kiedy w roku 1921 do Lądu przybyli salezjanie, za-
stali jedynie szczątki ich zbiorów. Z  tego powodu 
zaczęli tworzyć od podstaw nową bibliotekę.

Biblioteka Małego Seminarium 
Duchownego (1922-1952)
Bezpośrednią przyczyną utworzenia w  Lądzie bi-
blioteki było otwarcie przez salezjanów Małego 
Seminarium Duchownego. Gromadzony księgozbiór 
stanowił niezbędną pomoc w  realizacji programu 
nauczania. Biblioteka była prowadzona w  dwóch 

równoległych działach: nauczycielskim i  uczniow-
skim. W latach 1922-1938 księgozbiór nauczycielski, 
który znajdował się w  jednym z pokoi na piętrze 
zachodniego skrzydła klasztoru (tzw. klauzurze), 
wzrósł od 106 do 2700 woluminów, a  uczniow-
ski, który umieszczono w pomieszczeniu przy Sali 
Opackiej, od 82 do 1504 woluminów. W strukturze 
całego księgozbioru dominowały podręczniki szkol-
ne, powieści, opowiadania, książki metodyczne dla 
nauczycieli. Jednym z opiekunów księgozbioru był 
w okresie międzywojennym ks. Jan Woś, z zamiło-
wania historyk-zbieracz.
We wrześniu 1939 r., aby uchronić książki przed gra-
bieżą, dyrektor Małego Seminarium ks. Franciszek 

Biblioteka w Làdzie  
w latach 1921-2011 
 

Ks. Marek Babicz sdb 

Jednym z najstarszych 
starodruków w zbiorach lądzkiej 

biblioteki jest inkunabuł  
Liber de homine  

Martiusa Galeottusa – włoskiego 
humanisty i historyka na dworze  

króla Mateusza Korwina.  
Dzieło, dedykowane 

arcybiskupowi Ostrzyhomia 
Janowi, zostało wydane  

w Bolonii w 1474 r.  
W egzemplarzu przechowywanym 

w Lądzie poprzedza je  
rękopiśmienny indeks.
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Miśka wydał polecenie zamurowania cenniejszych 
egzemplarzy. Dzięki tej decyzji biblioteka częściowo 
ocalała. Kilkanaście tytułów przynieśli do klasztoru 
w kwietniu 1945 r. mieszkańcy Lądu.
Od września 1945 r. wznowiło swoją działalność 
Małe Seminarium, a z nim biblioteka. W dalszym 
ciągu istniał podział na bibliotekę nauczycielską 
i  uczniowską. Do roku 1952 istniała ona w  tych 
samych miejscach co przed II wojną światową, lecz 
księgozbiór znacznie się zmniejszył.

Biblioteka Wyższego Seminarium 
Duchownego (1952-2011)
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego sta-
nowi od początku jego istnienia, czyli od 1952 r.,  
integralną część instytucji Wyższego Seminarium 
Duchownego, ściśle związaną z  procesem kształ-
cenia i formacji przyszłych kapłanów. Profil prowa-
dzonych studiów filozoficzno-teologicznych, a  tak-
że pedagogiczny charakter salezjańskiego posłan-
nictwa, w istotny sposób kształtowały i kształtują 
charakter gromadzonego księgozbioru.

Książki 
Od początku zasoby biblioteki powiększano różny-
mi sposobami. Do istniejącego w Lądzie księgozbio-
ru w latach 50. XX w. włączano zbiory kasowanych 
przez władze państwowe bibliotek salezjańskich 
małych seminariów, m.in. w  Różanymstoku, Soko-
łowie Podlaskim i Paradyżu. Przywożono też książ-
ki z parafii objętych przez salezjanów po II wojnie 
światowej, np. z  Czaplinka, Kobylanki, Debrzna, 

Szczecina. Znaczący wzrost księgozbioru biblioteka 
zawdzięcza darom wielu księży, m.in. kanonikowi 
Zygmuntowi Przyjemskiemu i  Janowi Barteckiemu, 
a  także licznemu gronu salezjańskich wykładow-
ców pracujących w  Akademii Teologii Katolickiej, 
obecnie Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w  Warszawie, Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim oraz bardzo wielu innym osobom duchownym 
i świeckim. Należy podkreślić zwłaszcza dużą liczbę 
przekazywanych prac dyplomowych, które powsta-
wały pod kierunkiem salezjańskich promotorów. 
Dzięki tym darom, a  także pracom dyplomowym 
lądzkich studentów powstającym od 1974 r., biblio-
teka WSD w Lądzie posiada ponad 2 tysiące prac 
magisterskich i  prawie 300 doktorskich (stan wg 
inwentarza z początku 2011). 
W  omawianym okresie wielkość księgozbioru 
przedstawiała się następująco: w roku 1959 książek 
było ok. 3 650, w 1984 – 45 304, w 2001 – 99 108, 
a na początku 2011 już ponad 134 000 woluminów. 
Pod względem liczebności księgozbioru, Biblioteka 
WSD w Lądzie jest drugą – obok Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Koninie – ogólnodostępną biblioteką 
we wschodniej Wielkopolsce. W  jej księgozbiorze 
dominują książki o  tematyce teologicznej, filozo-
ficznej, pedagogicznej i historycznej.

Czasopisma 
O  systematycznym zaopatrywaniu bibliote-
ki w  czasopisma można mówić dopiero od lat 
70. XX w., gdy rektorem WSD w Lądzie był ks. dr 
Stanisław Styrna. Obecnie (luty 2011) biblioteka  

Barokowe wnętrze Sali Opackiej, 
funkcjonujące od początku 
salezjańskiej obecności w Lądzie 
jako studium i sala wykładowa, 
dzięki staraniom ks. Władysława 
Grochala od 1970 r. jest również 
czytelnią książek i czasopism. 
Czytelnicy mają tu swobodny 
dostęp do słowników i pozycji 
encyklopedycznych, a także 
podstawowych publikacji  
m.in. z zakresu filozofii, teologii 
i historii oraz najważniejszych 
tytułów czasopism.
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posiada 2100 tytułów czasopism, liczących ok. 35 
tys. egzemplarzy, w tym ok. 130 tytułów komplet-
nych. Dominują czasopisma o  tematyce filozoficz-
nej, teologicznej i pedagogicznej. Od stycznia roku 
2011 lądzka biblioteka prenumeruje 100 tytułów pe-
riodyków, a ponad 30 tytułów otrzymuje z innych 
bibliotek na zasadzie wymiany międzybibliotecznej. 

Zbiory specjalne 
Lądzka biblioteka gromadzi także zbiory specjalne: 
rękopisy i stare druki, mapy, multimedia oraz druki 
muzyczne. Rękopisy i stare druki są najbardziej cen-
ną częścią księgozbioru, ponieważ świadczą o kul-
turze, pracowitości i szacunku do ksiąg w zamierz-
chłych czasach nie tylko mieszkańców lądzkiego 
klasztoru. Po dawnych gospodarzach lądzkich – cy-

stersach, pozostała jedna, pisana ręcznie księga. Po-
wstała ok. 1470 r. w jednym z polskich cysterskich 
cenobiów i zawiera m.in. Kazania dwóch sławnych 
cystersów: św. Bernarda z  Clairvaux oraz Jakuba 
z  Paradyża. Z  ocalałych starych druków, których 
biblioteka posiada 290, przykładowo można wymie-
nić: dwa starodruki z XV wieku – Liber de homine 
Galeottusa Martiusa oraz Epistolae ad familiares Cy-
cerona, Missale Cisterciense – mszał cysterski wyda-
ny w Paryżu w roku 1702 oraz klocek zawierający 
26 kazań z  XVIII wieku, rozpoczynający się pane-
girycznym tekstem ks. Kazimierza Jarmundowicza: 
Fundacya koscioła y klasztoru lendzkiego Świętego 
Zakonu Cystercyeńskiego, sześcią wiekami trwałości 
swoiey stwierdzona, Poznań 1745. Większość ksiąg 
dotrwała do naszych czasów w  nie najlepszym  

Pierwszy magazyn biblioteki, katalogi 
oraz wypożyczalnia ulokowane są  

na piętrze południowego  
skrzydła klasztoru.  

Przed wojną znajdował się tu  
gabinet fizyki i chemii.  

Na ścianach magazynu oraz  
na zwieńczeniach regałów 

zawieszone są obrazy,  
grafiki i reprodukcje  

z kolekcji ks. kanonika  
Zygmunta Przyjemskiego.
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stanie. W ostatnich kilkunastu latach zostało pod-
danych konserwacji kilka dawnych ksiąg, dzięki cze-
mu można podziwiać ich piękno, a także znawstwo 
i benedyktyńską pracowitość toruńskich konserwa-
torów. Od czasu do czasu niektóre dawne druki są 
prezentowane wybranym grupom turystów i gości, 
którzy odwiedzają klasztor.
W zbiorze map i planów, których biblioteka posia-
da ok. 250 egzemplarzy, znajdują się m.in. – inte-
resujące dla historyka regionu – mapy wschodniej 
Wielkopolski, w tym okolic Lądu z okresu II wojny 
światowej, a także przewodniki, niekiedy liczące kil-
kadziesiąt lat, z różnych miast Polski i Europy.
Najmłodszym, bo powstałym przed 10-a laty, dzia-
łem zbiorów biblioteki są multimedia. Obecnie bi-
blioteka posiada ich ok. 1200 jednostek. Są wśród 
nich filmy religijne i dydaktyczne, płyty DVD z ma-
teriałami misyjnymi, nagrania koncertów symfonicz-
nych i  kameralnych, słowniki, encyklopedie, mate-
riały do nauki języków obcych.
Dopełnieniem zbiorów lądzkiej biblioteki są druki 
muzyczne, ulokowane w  oddzielnym pomieszcze-
niu. Biblioteka muzyczna zawiera ok. 2000 utworów 
dzieł wokalno-instrumentalnych i wokalnych, zebra-
nych w 850 teczkach. Niezależnie od tego, posiada 
także kilkaset woluminów zeszytów zawierających 
muzykę: operową, orkiestrową, skrzypcową, forte-
pianową i  organową. Zbiór ten, którego głównym 
opiekunem jest obecnie ks. Mariusz Kowalski, jest 
wykorzystywany przez działające w Lądzie chóry – 
seminaryjny i parafialny oraz przez orkiestrę Wyż-
szego Seminarium Duchownego.

Katalogi
W swoich początkach, czyli w latach 50. i 60. XX w.,  
biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego dys-
ponowała jedynie katalogiem klamrowym, który 
zawierał w  układzie alfabetycznym skrócony opis 
każdej z książek (autor, tytuł, miejsce i rok wydania 
oraz sygnatura). Sytuacja ta zmieniła się od sierp-
nia 1969 r. wraz z objęciem kierownictwa bibliote-
ki przez ks. Władysława Grochala. Został wówczas 
utworzony główny katalog alfabetyczny, zaczęto 
też budować katalog przedmiotowy. Szczególnie 
ten drugi, zrealizowany finalnie w  latach 1979-
1984, przy wydatnej pomocy alumnów WSD, stano-
wił – i  po dziś dzień stanowi – dużą pomoc przy 
tworzeniu bibliografii tematycznych i gromadzeniu 
informacji naukowej z interesującej czytelnika dzie-
dziny wiedzy. Oba ww.  katalogi kartkowe zostały 
zamknięte w kwietniu 2007 r. 
W  roku 1993, z  inicjatywy władz seminarium, na-
stąpiła komputeryzacja biblioteki. W  ramach tego 
przedsięwzięcia został kupiony w  Bibliotece Na-
rodowej program biblioteczny MAK, dzięki które-
mu w 1994 r. mógł powstać elektroniczny katalog  

zbiorów. Przejął on funkcje dotychczasowych kata-
logów kartkowych. Digitalizacja katalogu lądzkiej bi-
blioteki umożliwiła opublikowanie go w sieci inter-
netowej. Od kwietnia 2007 r. katalog lądzkiej książ-
nicy jest dostępny na stronach: www.lad.pl i www.
wsdts.pl w zakładce: biblioteka. Od tego momentu 
nie drukuje się już tradycyjnych kart katalogowych 
z opisami książek; wszelkie nowości, a także pełna 
informacja o zasobach biblioteki, są dostępne tylko 
w elektronicznym katalogu komputerowym. Trwają 
prace nad wprowadzeniem do katalogu komputero-
wego haseł przedmiotowych, ich zakończenie pla-
nowane jest w połowie roku 2011. Biblioteka w dal-
szym ciągu posiada katalogi skrzynkowe: czasopism, 
starych druków, zawartości czasopism liturgicznych 
oraz bazę Antiqua dotyczącą patrologii. Katalogi te 
są nadal uzupełniane.

Karta tytułowa okolicznościowej 
publikacji: Fundacya kościoła 
i klasztoru lendzkiego Świętego 
Zakonu Cystercyeńskiego sześcią 
wiekami trwałości swojej 
stwierdzona..., autorstwa  
ks. Kazimierza Jarmundowicza  
– dyrektora Akademii Poznańskiej. 
Pozycja ta została wydana w 1745 r. 
z racji jubileuszu 600-lecia 
cysterskiego opactwa w Lądzie. 
Przedstawiono w niej pierwszy 
zarys historii opactwa, relację 
z jubileuszowych uroczystości 
wraz z okolicznościowym 
kazaniem oraz panegiryk  
na cześć opata  
Mikołaja Antoniego Łukomskiego.

Ks. kanonik Zygmunt Przyjemski 
(1884-1965), mariolog, kolekcjoner 
dzieł sztuki o tematyce maryjnej, 
w okresie proboszczowania 
w Ciążeniu zaprzyjaźniony 
z lądzkimi salezjanami 
i Seminarium, któremu przekazał 
w latach 50. XX w. swoje zbiory. 
Jego bogaty księgozbiór stał się 
podstawą tworzenia biblioteki 
filozoficzno-teologicznej  
WSD w Lądzie.
Reprodukowany portret został 
namalowany w 1951 r. przez  
Helenę Powierzynę-Rozalską.
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Ks. Władysław Grochal,  
twórca Biblioteki  

Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lądzie, którą kierował  

w latach 1969-2010.

Powiększający się z każdym rokiem 
księgozbiór biblioteki wymagał coraz 

to nowych przestrzeni 
magazynowych. Na początku lat 80. 

XX w. zaadaptowano na ten cel 
pomieszczenia na poddaszu 

klasztoru. Po 1993 r., gdy zaczął 
funkcjonować nowy gmach 

seminarium, przeznaczono na 
magazyn biblioteczny przestronne 

pomieszczenie dawnej sypialni 
na piętrze północnego skrzydła 

klasztoru.  
W 2011 r. księgozbiór biblioteki  

liczył ponad 134 000 woluminów.

Ks. Władysław Grochal
Po ponad 50-ciu latach istnienia Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lądzie nikt nie ma dziś 
wątpliwości, że właściwym jej twórcą jest ks. Włady-
sław Grochal. Urodził się 16 maja 1939 r. w Bujałach, 
pow. Rawa Mazowiecka. Pierwsze śluby zakonne złożył  
2 sierpnia 1958 r. w Czerwińsku nad Wisłą. W latach 
1959-1960 studiował filozofię w Kutnie-Woźniakowie, 
a latach 1962-1966 teologię w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Lądzie nad Wartą, gdzie 12 lutego 1966 r.  
przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach pracy 
duszpasterskiej, w sierpniu 1969 r. objął wakujące sta-
nowisko bibliotekarza w  Wyższym Seminarium Du-
chownym w Lądzie. Aby uzyskać odpowiednie kwalifi-
kacje podjął w latach 1969-1972 studia w Instytucie Bi-
bliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod 
jego kierunkiem i  z  dużym osobistym zaangażowa-
niem został opracowany katalog główny i przedmioto-
wy lądzkiej książnicy; w Sali Opackiej została utworzo-
na czytelnia książek i czasopism z wolnym dostępem 
do półek; wygospodarowano też i wyposażono nowe 
pomieszczenia dla systematycznie wzrastającego 
księgozbioru. W tym miejscu wypada dodać, że sta-
łą troską ks. Władysława było jak najlepsze, rzeczowe  

opracowanie księgozbioru. Dzięki jego skrupulatnej 
pracy jedna książka otrzymywała kilka, a czasami kil-
kanaście przydziałów przedmiotowych, aby czytelnik, 
nie znając autora i tytułu książki, mógł szybko odna-
leźć potrzebną literaturę.
Wybitną zasługą ks. Władysława Grochala jako kie-
rownika lądzkiej biblioteki było otwarcie jej zaso-
bów dla osób świeckich. Dziś bez przesady można 
stwierdzić, że tysiące czytelników z  wschodniej 
Wielkopolski jemu zawdzięcza możliwość korzysta-
nia z bogatych zbiorów książnicy w Lądzie. Wielu 
z nich mogło dzięki temu sfinalizować swoje zawo-
dowe i naukowe awanse.
Należy też dodać, że w latach 1991-2010 ks. Grochal 
był jedynym i  bardzo kompetentnym opiekunem 
zbiorów Acta Hlondiana. Zbiór ten utworzył, i  po-
święcił jego uzupełnianiu prawie całe kapłańskie ży-
cie, ks. Stanisław Kosiński – historyk Kościoła i pro-
fesor lądzkiego Wyższego Seminarium Duchow-
nego. Zbiór Acta Hlondiana zawiera 103 woluminy 
maszynopisów w formacie A4, w których znajdują 
się materiały do życia i  działalności Sługi Bożego 
prymasa Polski ks. kard. Augusta Hlonda. Przecho-
wywane w  lądzkiej bibliotece Acta Hlondiana zo-
stały w  styczniu 2011 r. przekazane do Archiwum 
Inspektorialnego w Pile.
Dnia 16 września 2010 r., po 41 latach kierowania 
biblioteką, ks. Władysław Grochal złożył na ręce 
ks. inspektora Marka Chmielewskiego rezygnację 
z  funkcji kierownika Biblioteki WSD w  Lądzie. Jej 
nowym kierownikiem został ks. Marek Babicz, któ-
remu ks. Grochal – tak długo jak mu na to pozwolą 
siły i zdrowie – obiecał pomoc w opracowaniu i ka-
talogowaniu zbiorów.

Personel 
Pierwszymi księżmi sprawującymi opiekę nad bi-
blioteką byli: Roman Skrzelowski, Mieczysław Rodak, 
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Henryk Jacenciuk, Kazimierz Cichecki i  Jan Chmiel. 
W  2. połowie lat 60. XX w. w  prowadzeniu biblio-
teki pomagały Zofia Pietruszewska i Mirosława Ko-
strzewa. Jak już wspomniano, w  latach 1969-2010 
kierownikiem i  właściwym twórcą biblioteki był  
ks. Władysław Grochal. W latach 1986-1990 pomagał 
mu koad. Roman Żelewski, następnie ks. Józef Ko-
szewnik, a od 1993 r. ks. Marek Babicz, który w roku 
1985, przed wstąpieniem do Towarzystwa Salezjań-
skiego, uzyskał stopień magistra bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim. 
Księżom odpowiedzialnym za funkcjonowanie bi-
blioteki zawsze pomagało 2 lub 4 kleryków. Od 
lat 80. XX w. pracowali w bibliotece m.in. klerycy: 
Zbigniew Łepko, Tadeusz Kołosowski, Roman Szpa-
kowski, Janusz Nowiński, Tadeusz Lewicki, Mirosław 
Culepa, Sławomir Niemczewski, Władysław Bienias, 
Andrzej Wujek, Adam Michalski (odpowiedzialny 
za komputeryzację biblioteki), Zbigniew Adamiak, 
Dariusz Kozłowski, Waldemar Łachut, Piotr Purol, 
Sławomir Walczak, Andrzej Bryłowski, Krzysztof Ne-
storuk, Dariusz Sperkowski, Paweł Barylak, Adam 
Popławski, Jarosław Wąsowicz, Dariusz Dynak-Mi-
chalski, Robert Kulczyński, Leszek Pałac. W  ostat-
nich kilkunastu latach niektóre prace na rzecz biblio-
teki wykonywały także osoby świeckie. Początkowo 
(w latach 1995-1996) była to Edyta Kubacka, która 
wprowadziła do katalogu elektronicznego katalog 
alfabetyczny książek (ok. 60 000 kart katalogowych) 
oraz rozpoczęła wprowadzanie haseł z  katalogu 
przedmiotowego. Po roku 2000 pomagały w  pro-
wadzeniu biblioteki (szczególnie przy opracowywa-
niu i katalogowaniu książek oraz przy dopisywaniu 
haseł przedmiotowych do opisów umieszczonych 
w  katalogu elektronicznym) Anna Wziętek (2004-
2008) i Sylwia Szcześniak (2008-2010). Patrycja Ga-
bryszak (2010-2011) wprowadziła do katalogu elek-
tronicznego m. in. ok. 70% całości katalogu klam-
rowego książek starszych (ok. 7000 kart z opisem 
skróconym) oraz wprowadziła do bazy danych opisy 
wszystkich zbędnych dla biblioteki czasopism (ok. 
300 tytułów), a  także ponad tysiąc tytułów ksią-
żek polskich i obcych, kontynuowała też pracę przy 
wprowadzaniu do katalogu elektronicznego haseł 
przedmiotowych z  katalogu rzeczowego książek. 
Dzięki temu czytelnicy biblioteki mają do dyspozycji 
– poprzez katalog umieszczony w Internecie – pełną 
informację o zbiorach książkowych.

Wypożyczenia książek 
Z pierwszych kilkunastu lat istnienia Biblioteki WSD 
w  Lądzie dokumentacja obrazująca wypożyczanie 
książek nie istnieje. Obecnie możemy powiedzieć, 
że w  poszczególnych latach liczba osób korzysta-
jących z  biblioteki zmieniała się. W  okresie od 
1969 do 1974 r. korzystały z  biblioteki 154 osoby.  

W latach 1989-1994 liczba ta wzrosła do 357. Między 
rokiem 1994 a  1999 odnotowano 593 czytelników 
biblioteki. W roku akademickim 2009-2010 z usług 
biblioteki korzystało ogółem 215 osób. Ilość wypo-
życzeń w latach 90. XX w. kształtowała się na po-
ziomie od 7000 do 8700 woluminów w ciągu roku, 
a w roku akademickim 2009/2010 3900 woluminów. 
Wśród czytelników spoza klasztoru znajdujemy na-
uczycieli, uczniów i studentów z takich miejscowo-
ści jak: Lądek, Zagórów, Słupca, Konin oraz młodzież 
z ośrodków akademickich w Poznaniu, Toruniu, Ko-
ninie i z innych miast. Wiele osób chwali sobie już 
kilkuletnią obecność katalogu biblioteki w Interne-
cie. Dzięki temu coraz częściej przychodzą do wy-
pożyczalni biblioteki z już wypisanymi sygnaturami 
potrzebnych książek.

Wymiana międzybiblioteczna 
W  gromadzonych przez dziesięciolecia zbiorach bi-
blioteki występują dziś dublety książek i czasopism. 
Od lat stanowią one podstawę wymiany z innymi bi-
bliotekami. Dzięki wieloletniej współpracy z redakcją 
czasopisma „Seminare”, i dużej życzliwości odpowie-
dzialnych za wydawanie tego periodyku, lądzka bi-
blioteka od kilkunastu lat wysyła ok. 40 egzemplarzy 
tego tytułu do zaprzyjaźnionych bibliotek, w zamian 
otrzymując inne naukowe czasopisma. Dzięki przyna-
leżności lądzkiej biblioteki do organizacji FIDES, oraz 
dzięki liście dyskusyjnej uruchomionej przez tę orga-
nizację, otworzyła się nowa ścieżka do wymiany opi-
nii na różne aktualne bibliotekarskie tematy, a także 
możliwość – szerszego niż dotychczas – proponowa-
nia innym bibliotekom własnych dubletów książek 
i  czasopism. Zarówno dawniej, jak i  współcześnie, 
biblioteka stara się iść z duchem czasu i zapewnić 
wszystkim swoim czytelnikom wszelkie potrzebne 
materiały do nauki, studiów i  pisania prac nauko-
wych, niejednokrotnie sprowadzając także książki 
drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 

Ks. Marek Babicz,  
od 1993 r. współpracownik  
ks. Władysława Grochala,  
po którym w 2010 r.  
przejął kierownictwo  
Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lądzie.
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Małe Seminarium Duchowne „Synów Maryi”, 
a  później Alma Mater Landensis, dla wielu 
polskich salezjanów były nie tylko domami 

formacyjnymi, ale także ważnymi ośrodkami kultu-
rotwórczymi, oddziałującymi na cały region. Wśród 
wielu inicjatyw na tym polu na szczególną uwagę 
zasługuje działalność teatralna, szczególnie zaś wy-
stawiane w okresie Wielkiego Postu misterium Męki 
Pańskiej.

Scena teatralna  
w Małym Seminarium Duchownym
Życie teatralne jest jedną z  charakterystycznych 
metod pracy salezjańskiej w szkołach i placówkach 
wychowawczych dla młodzieży. Ks. Bosko przypi-
sywał teatrowi istotną rolę w opracowanym przez 
siebie wychowawczym systemie prewencyjnym.  

Tej formie organizowania życia w salezjańskich za-
kładach poświęcone były oddzielne przepisy urzę-
dowe w  zakonnych regulaminach Towarzystwa 
Salezjańskiego. Święty Założyciel salezjanów uło-
żył nawet specjalny Regulamin dla teatrzyku, który 
obowiązywał we wszystkich zakładach i oratoriach 
salezjańskich, zawierający w swej treści normy do-
tyczące zarówno treści, jak i  organizacji przedsta-
wień. Wyznaczając cele teatrzykowi oratoryjnemu 
w regulaminie z 1871 r. Jan Bosko napisał: Należy 
dokładać starań, aby sztuki były przyjemne, nadające 
się do rozweselenia i  zabawienia, zawsze jednak po-
winny być pouczające, moralne i  krótkie.  W  takim 
wychowywaniu młodzieży mocno akcentował war-
tości moralno-społeczne.
W  Małym Seminarium w  Lądzie, podobnie jak 
w  innych zakładach salezjańskich tego typu, życie  

Scena teatralna w Làdzie  

ks. Janusz Nowiński sdb
ks. Jarosław Wąsowicz sdb

W październiku 1930 r.,  
na parterze odbudowanego 

północnego skrzydła klasztoru,  
powstała sala teatralna ze sceną  

po stronie wschodniej.  
Jej wnętrze oraz efektowną 

kurtynę z widokiem  
lądzkiego opactwa,  

wymalował w czerwcu 1932 r.  
kl. Andrzej Świda.  

Sala ta służyła później wszystkim 
teatralnym inicjatywom, jakie 

podejmowano w Lądzie do 1972 r.,  
kiedy to przebudowano ją  

na studia dla alumnów  
kursu filozofii. 
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teatralne kwitło. W odbudowanym z ruin północnym 
skrzydle klasztoru, na parterze, w 1930 r. urządzono 
salę teatralną. Na scenie teatru w Lądzie wystawiano 
wiele sztuk i przedstawień o tematyce religijnej, hi-
storycznej i patriotycznej. Pojawiały się też komedie, 
farsy i operetki. W latach 1923-1952 (z przerwą na 
okres okupacji) wychowankowie salezjańscy wysta-
wili ok. 130 przedstawień. Najczęściej grano Jasełka 
w okresie Bożego Narodzenia. Wśród innych przed-
sięwzięć teatralnych należy wymienić, popularne 
wówczas w salezjańskich ośrodkach w Polsce, takie 
sztuki, jak: Dwaj sierżanci, Wenancjusz, Tryumf Krzyża, 
Bóg nie umiera, Tajemnica spowiedzi, Za cenę krwi, Wal-
ka o kresy,  Garcia Mareno, Patagonia, Stańko Powsta-
niec, Czarowny Grajek, Fortele Michasia, Tomcio Paluch. 

Warto dodać, że lądzcy aktorzy byli często zapraszani 
przez okolicznych proboszczów na występy w ich pa-
rafiach. Wychowankowie Małego Seminarium wysta-
wiali swoje sztuki w Zagórowie, Strzałkowie, Słupcy, 
Ciążeniu i  Wrześni. Dochód z  przedstawień zasilał 
nie tylko zakładową kasę, ale często był przekazy-
wany na cele charytatywne, np. na ochronkę Sióstr 
Opatrzności Bożej w Lądzie (istniała w latach 1930-
1934), remont organów w  kościele czy parafialne 
dzwony. Wśród publiczności wielokrotnie znajdowało 
się wiele osobistości. Dość wspomnieć, że w 1930 r. 
Jasełka w wykonaniu lądzkich seminarzystów oglądał 
prymas Polski kard. August Hlond.
Pierwszy raz misterium Męki Pańskiej wystawio-
no na deskach zakładowego teatru w  roku 1927.  

Sztuką, którą chętnie wystawiano 
przed wojną w teatrzykach 
salezjańskich zakładów, była 
sceniczna adaptacja bajki Braci 
Grimm Przygody Tomcia Palucha. 
Teatr Małego Seminarium w Lądzie 
wystawił ją po raz pierwszy 
w 1933 r. i z tego przedstawienia 
pochodzą prezentowane fotografie 
autorstwa ks. Jana Wosia  
– ówczesnego opiekuna  
lądzkiego teatru.
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Do wybuchu wojny Mękę Pańską grano w  Lądzie  
jeszcze w latach 1935-1936. Ponadto w okresie Wiel-
kiego Postu w  roku 1933 wystawiono inną sztukę 
o tematyce pasyjnej, zatytułowaną Piłat, autorstwa 
ks. Franciszka Zbaniuszka.
W  styczniu 1940 r. w  klasztorze został utworzony 
obóz przejściowy dla duchowieństwa z kilku diecezji 
i zgromadzeń zakonnych. Funkcjonował w Lądzie do 
października 1941 r. Wśród więzionych tu duchow-
nych znajdował się m.in. bp Michał Kozal, który póź-
niej w Dachau poniósł śmierć męczeńską. W lądzkim 
obozie internowania, z  inicjatywy więzionych tu sa-
lezjanów, odtworzono fragmenty Męki Pańskiej, które 
zostały wystawione dla więźniów w Niedzielę Palmo-
wą roku 1940. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był 
ks. Józef Padurek – jeden z wychowawców Małego 
Seminarium.

Tekst i muzyka misterium Męki Pańskiej
Autorem tekstu prezentowanej przez wiele lat w Lą-
dzie Męki Pańskiej jest ks. Franciszek Harazim SDB. 
Scenariusz powstał w  1931 r. w  Krakowie w  okre-
sie Wielkiego Postu. Wtedy to ks. Harazim wspólnie  
z  ks. Antonim Hlondem (Chlondowskim), autorem 
muzyki do Męki Pańskiej, postanowili opracować 
i  wystawić nowe misterium pasyjne. Opracowując 
tekst ks. Franciszek Harazim korzystał z  wcześniej-
szych salezjańskich sztuk pasyjnych, najbardziej 
z  Nazarejczyka ks. Stanisława Hopka i  adaptacji 
tego utworu na scenę salezjańską przez ks. Augusty-
na Piechurę, dalej z dramatu pasyjnego Odkupienie 
z  tekstem ks. Kazimierza Olszewskiego i  muzyką  
ks. Antoniego Chlondowskiego. Utwory te zostały przez 
Harazima twórczo przekształcone, dlatego uważany 
jest on za ostatecznego autora, znanego powszechnie,  

Trzyaktówkę  Dwaj sierżanci 
wystawiano na lądzkiej scenie 

z powodzeniem od 1932 r.  
Oryginalną charakteryzację aktorów 

z tego okresu prezentują dwie 
fotografie obok. 

 W 1948 r. teatr Małego Seminarium 
wystawił tę sztukę  

w nowej reżyserii i scenografii.  
Sukces przedstawienia spowodował, 

że aktorzy z Lądu pokazywali ten 
spektakl również w okolicznych 

miastach – Słupcy, Golinie i Wrześni, 
gdzie wykonano reprodukowane 

zdjęcie aktorskiej trupy  
z jej opiekunem  

ks. Stanisławem Wojewódzkim. 
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salezjańskiego misterium pasyjnego. We wstępie do 
tekstu i partytury Męki Pańskiej, wydanych staraniem 
chóru „Lira” w Rumi, tak o genezie misterium pisał 
ks. prof. Marian Lewko SDB, teatrolog: Pierwotny tekst 
„Nazarejczyka” ks. Stanisława Hopka, który posłużył 
autorom za tło do napisania sztuki, został tak dalece 
przekształcony, że stała się ona dojrzałym teatralnie 
scenariuszem, na co złożyło się przede wszystkim wpro-
wadzenie na plan gry postaci Chrystusa, pokazanej 
wyjątkowo subtelnie, bez męczącego patosu, jaki apli-
kowano jego scenicznym kreacjom. Nadto udało się 
sprowadzić misterium do autentycznego przeżywania 
Biblii dzięki nasyceniu tekstu pełnymi frazami z Pisma 
Świętego, szeroko pojętej stylizacji biblijnej. Rozmowy 
toczą się wartko, poszczególne sceny rozłożone są rów-
nomiernie, nie ma męczących widza dłużyzn, stopnio-
wy wzrost napięcia dramatycznego przeplatany jest 
rozbłyskami dyskretnie podawanego humoru. Postacie 
narysowane są żywo, plastycznie, role uwydatniają od-
mienność charakterów.
Równolegle z opracowywaniem przez ks. Franciszka 
Harazima tekstu misterium, ks. Antoni Chlondowski 
tworzył muzykę do Męki Pańskiej. Powstały chóral-
ne opracowania pieśni kościelnych do tego dramatu, 
preludia orkiestrowe i nowe śpiewy. Muzyka do mi-
sterium obejmuje sześć oryginalnych pieśni A. Chlon-
dowskiego. Ostatecznie w misterium znalazło się 28 
utworów. Kilka z nich jest powtarzanych w całości 
lub częściowo, partytura Męki Pańskiej prezentuje 43 
numery muzyczne. W jednej z książek poświęconych 
życiu i  twórczości ks. Antoniego Chlondowskiego 
znajdziemy taką charakterystykę muzyki i  tekstu 
misterium: Wykorzystane przez kompozytora formy 
muzyczne sprawiają, że misterium Męka Pańska łączy 

w sobie elementy dramatu religijnego i oratorium. Ele-
menty dramatu to przede wszystkim dialogi mówione, 
akcja sceniczna, kostiumy, scenografia, fragmenty mu-
zyczne o  charakterze ilustracyjnym. Elementy orato-
rium natomiast to preludia orkiestrowe, pieśni chóral-
ne i  tercet z  towarzyszeniem orkiestry, psalmy, pieśni 
wielkopostne a cappella, śpiewane dialogi (w III akcie), 
a także ogromny aparat wykonawczy obejmujący głosy 
solowe, chóry i orkiestrę.
Całość misterium Męki Pańskiej, w której przedsta-
wione są zbawcze wydarzenia paschalne, podzie-
lona jest na pięć aktów. W  pierwszym widzowie 
zapoznają się z  wydarzeniami w  Ogrodzie Oliw-
nym, gdzie Chrystus przygotowuje się do wypeł-
nienia dzieła zbawienia. Modli się przed czekającą 
go męką, szuka oparcia w  apostołach, ci jednak 
zasypiają. Jeden z  uczniów Jezusa, Judasz, przeży-
wa wewnętrzną walkę z  samym sobą, wybierając 
ostatecznie zdradę. Akt kończy się wydaniem Jezu-
sa żołnierzom rzymskim. Osnową dla drugiego aktu 
misterium jest sąd Kajfasza nad Jezusem. Akcja 
toczy się na dziedzińcu pałacu arcykapłana, gdzie 

Tradycje lądzkiej sceny teatralnej 
kontynuowali alumni Wyższego 
Seminarium Duchownego, 
wystawiając szereg tytułów 
z bogatej biblioteczki teatralnej 
zgromadzonej w Lądzie.  
W 1960 r. na lądzkiej scenie 
wystawiono m.in. trzyaktowy 
dramat Książę niezłomny 
hiszpańskiego poety i dramaturga 
Pedra Calderóna de la Barca.  
Na zdjęciu fragment 
przedstawienia z udziałem 
alumnów (od lewej):  
Henryka Jendryczki,  
Henryka Łaska,  
Lucjana Żelewskiego, 
Henryka Tkaczyka, 
Stanisława Szoki.

W 1963 r. alumni teologii 
przygotowali inscenizację biblijnej 
Pieśni nad Pieśniami.  
Na zdjęciu stoją od lewej: 
Janusz Chorążewicz,  
Mieczysław Kitlas,  
Stefan Metrycki,  
Józef Deniziak,  
Władysław Ciszewski,  
Stanisław Stachów,  
Jan Granatowski,  
Władysław Grochal,  
Wojciech Szulczyński,  
Telesfor Krajewski;  
przyklękają od lewej:  
Marian Jutkiewicz,  
Stanisław Skopiak.
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Pierwsze misterium pasyjne 
wystawiono w Lądzie w 1927 r., 

jeszcze przed wybudowaniem sali 
teatralnej. W latach 30. XX w.  

na scenie lądzkiego teatru 
prezentowano – popularne 
w salezjańskich zakładach  
– misterium Męki Pańskiej 

autorstwa ks. Franciszka Harazima 
i ks. Antoniego Chlondowskiego 

(muzyka). Spektakle te dały 
początek wieloletniej tradycji 

wielkopostnych misteriów, 
z których Ląd powszechnie słynął. 

Prezentowane obok fotografie 
dokumentują sceny z Męki Pańskiej 

wystawionej w 1936 r.:  
Zaparcie się Piotra,  

Chrystus przyjmujący krzyż,  
Zebranie Sanhedrynu  

oraz scenę ostatnią:  
Ukazanie się zmartwychwstałego 

Zbawiciela. 

W Wielkim Poście 1958 r. 
zainicjowano wystawianie 

misterium Męki Pańskiej 
przez alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego  

pod kierunkiem  
ks. Kazimierza Cicheckiego.  

Na tę okoliczność przygotowano 
plakat-zaproszenie (powielany 
w formie fotograficznych kart)  

który rozsyłano do okolicznych 
parafii i salezjańskich placówek.

przy ognisku ogrzewają się żołnierze rozmawiający  
o wydarzeniach w Ogrodzie Oliwnym. Rozgrywa się 
tu scena zaparcia się Piotra. Jezus prowadzony na 
dalsze przesłuchania wybacza mu zdradę. W kolej-
nym akcie jesteśmy świadkami sądu Jezusa przed 
namiestnikiem Piłatem. Na scenie rozgrywa się tra-
gedia tego człowieka, który nie widzi u Chrystusa 
żadnej winy. Żydzi stanowczo domagają się jednak 
śmierci Jezusa, godząc się nawet na wypuszczenie 
z więzienia zbrodniarza – Barabasza. Przed Piłatem 
zjawia się też Judasz, który dokonuje rozrachunku 
ze swoim haniebnym czynem i  prosi namiestnika 
o  litość dla Jezusa. Po gorączkowej dyskusji z  ar-
cykapłanami, Piłat umywa ręce i  ostatecznie ska-
zuje Chrystusa na śmierć. W tym akcie rozpoczyna 
się droga krzyżowa Jezusa. Akt czwarty rozgrywa 
się na wzgórzu Golgoty. Tłum szydzi ze skazańca. 
Następuje ukrzyżowanie Jezusa, czemu towarzyszą 
trzęsienie ziemi, burza i błyskawice. Setnik wyzna-
je wiarę słowami: Zaprawdę ten był Synem Bożym. 
Akt kończy się samobójstwem Judasza. W  ostat-
nim akcie – piątym – trafiamy do sali zebrań San-
hedrynu. Józef z Arymatei i Nikodem sprzeciwiają 
się Kajfaszowi i kapłanom, za co zostają wtrąceni 
do więzienia. Przed Sanhedryn przybiegają przera-
żeni strażnicy grobu Jezusa, którzy donoszą o Jego 
zmartwychwstaniu. Kapłani próbując zataić ten fakt 
przekupują żołnierzy. Jednak nowina o zmartwych-
wstaniu rozchodzi się wśród ludzi. Akt kończy się 
śpiewem Alleluja i  ukazaniem się zmartwychwsta-
łego Jezusa Chrystusa.
Najczęściej grana Męka Pańska to wersja według sce-
nariusza pochodzącego z  roku 1958. W  latach 80. 

tekst misterium został  dostosowany przez ks. Tade-
usza Janię do tekstu Biblii Tysiąclecia. Adaptacji dla 
sceny lądzkiej dokonał  kl. Szymon Spalony w roku 
1994. 

Misterium Męki Pańskiej w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Lądzie 
w latach 1952-1960
Po zakończeniu II wojny reaktywowano w  Lądzie 
Małe Seminarium Duchowne. Wprawdzie życie te-
atralne tego zakładu w  okresie powojennym tak-
że było bardzo bogate, jednak, prawdopodobnie 
z uwagi na wysokie wymagania inscenizacyjne, nie 
pokuszono się o wystawienie misterium pasyjnego.
Począwszy od końca lat 40. władze PRL zaczęły 
zamykać prowadzone przez salezjanów placówki 
oświatowo-wychowawcze. Małe Seminarium w Lą-
dzie zamknięto w  1952 r. Aby utrzymać klasztor 
w rękach salezjanów, przełożeni zdecydowali się na 
utworzenie tu Wyższego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Salezjańskiego.
Seminarzyści salezjańscy z  Lądu zaczęli wystawiać 
misterium pasyjne w roku seminaryjnym 1957/1958. 
Grano je przez trzy sezony. Wystawianie Męki Pań-
skiej wymagało specjalnego zezwolenia ks. inspekto-
ra Stanisława Rokity. W lutym 1958 r. ks. inspektor 
specjalnym dokumentem potwierdził zakaz wysta-
wiania sztuki bez zezwolenia władz zakonnych. Na-
leży w tym momencie przypomnieć, że rok wcześniej 
obaj autorzy Męki Pańskiej, aby zapewnić insceniza-
cji misterium odpowiedni poziom, wydali specjalne 
oświadczenie, w  którym zastrzegli zgodę na jego 
wystawienie przełożonym salezjańskich inspektorii. 
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Oto – podane w oświadczeniu – powody ogranicze-
nia swobody w inscenizacji Męki Pańskiej:  
1.  Role apostołów, Judasza, Piłata, arcykapłanów, 

a zwłaszcza Chrystusa, są trudne i wymagają do-
brych aktorów.

2.  Liczba aktorów, śpiewaków i członków orkiestry 
wynosi około 60 osób.

3.  Duża scena wymaga licznych i kosztownych deko-
racji ze specjalnymi urządzeniami elektrycznymi do 
projekcji i efektów świetlnych.

4.  Niemałą pozycją są kostiumy kosztowne dla tak 
licznego grona aktorów.

5.  Nieodzowna jest dobra orkiestra do towarzyszenia 
chórom oraz ilustrowania akcji.

6.  Sala musi być duża – mała sala nie pokrywa kosztów 
sztuki.

7.  Regularność i ciągłość przedstawień jest nieodzow-
nym warunkiem nie tylko zamortyzowania się wkła-
dów, ale i utrzymania przedstawień na odpowiednim 
poziomie, jeżeli przedstawienie misterium religijnego 
ma spełniać swoje zadanie.

8.  Ceny biletów muszą być dość niskie, by przedstawie-
nia zachowały swój charakter popularny i ściągały 
szerokie koła biednego ludu.

9.  Jeżeli dodać podatek widowiskowy tej samej wyso-
kości, jaki opłacają teatry publiczne, czysty zysk jest 
minimalny.

Wyższe Seminarium Duchowne w  Lądzie spełniało 
wszystkie warunki wymagane przez autorów do tego, 
aby na odpowiednim poziomie wystawić Mękę Pańską. 
Przygotowania do wystawienia sztuki rozpoczęto po 
październikowej „odwilży” roku 1957. Premiera odbyła 
się w dniu 28 lutego 1958 r. Pod tą datą lądzki kro-
nikarz zanotował króciutką informację: Męka Pańska 
dla młodzieży. Sala wypełniona do granic możliwości. 
W kolejnym roku seminaryjnym 1958/1959 w związku 
z Męką Pańską przygotowano specjalne afisze, których 
odbitki w  różnych formatach służyły propagowaniu 
przedstawienia w  okolicznych parafiach. Autorem 
i  projektantem tych afiszy był ks. radca Zenon Ziół-
kowski. Wydano także kilka tysięcy zdjęć-pocztówek 
przedstawiających poszczególne sceny z misterium. 
Rok 1960 był ostatnim, w którym wystawiono Mękę 
Pańską. Działalności teatralnej w seminarium nie sprzy-
jała ówczesna sytuacja polityczna, a w szczególno-

Archiwalne fotografie dokumentują 
sceny z pierwszych po wojnie 

spektakli misterium Męki Pańskiej  
w 1958 i 1959 r.:  

Piłat skazuje Jezusa na ukrzyżowanie,  
Droga na Golgotę,  

Judasz oddający srebrniki  
żydowskim kapłanom.
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ści cenzura, będąca „stróżem” aparatu władzy czuwa-
jącym nad „prawomyślnością” wszelkich przejawów  
twórczości obywateli. Nasiliły się trudności czynione 
we wszystkich zakładach salezjańskich, prowadzą-
cych działalność teatralną. Każdorazowe wystawienie 
sztuki z  udziałem publiczności wymagało zezwole-
nia Wydziału Kultury i  Sztuki Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej czy też Wojewódzkiego Urzędu 
Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. Nie inaczej było 
w Lądzie, tym bardziej, że wystawiane tu misterium 
cieszyło się coraz większym powodzeniem i  rozgło-
sem do tego stopnia, że stało się swoistą wizytówką 
seminarium. 
W maju 1960 r. wezwano przed kolegium ds. wykro-
czeń ks. dyrektora Antoniego Kołodziejczaka i ks. Ka-
zimierza Cicheckiego, przedstawiając im takie zarzuty, 
że wystawianie Księcia Niezłomnego i  Męki Pańskiej 
odbywało się w terminach innych, niż to ustaliły wła-
dze. Oczywiście zarzuty te okazały się bezpodstaw-
ne, ale były one z  góry zaplanowanym działaniem, 

zmierzającym do likwidacji sceny seminaryjnego te-
atru w  Lądzie. W  kronice seminaryjnej z  tamtych 
lat znajdziemy taką notatkę: Trudności narastały co-
rocznie. Szczególne utrudnienia były z komunikacją, nie 
wynajmowano autobusów, były liczne zakazy i kontrole. 
Konsekwencją tych działań był zakaz grania jakich-
kolwiek przedstawień przez kleryków salezjańskich 
w Lądzie. Mimo licznych interwencji i petycji, kiero-
wanych do władz w Słupcy i Poznaniu, w roku aka-
demickim 1960/1961 nie uzyskano zgody na organiza-
cję przedstawień.
W  Kronice Domu Lądzkiego odnajdziemy szczegóło-
we dane odnośnie do liczby wystawionych w  oma-
wianym okresie przedstawień. W roku seminaryjnym 
1957/1958 misterium Męki Pańskiej grano 41 razy, 
w roku 1958/1959 23 razy, 1959/1960 21 razy. W tym 
czasie wystawiano także inne utwory sceniczne, m.in. 
tradycyjne salezjańskie Jasełka (34 przedstawienia), 
Bolesława Śmiałego, Księcia Niezłomnego (10 przed-
stawień).
Na długie lata Męka Pańska zniknęła z  propozycji 
duszpastersko-kulturalnych, jakimi na okolicę, ale też 
i  odległe zakątki salezjańskiej Polski, oddziaływał 
lądzki dom formacyjny. Teatralne życie w  semina-
rium, tak bardzo wrośnięte w tradycję salezjańskiego 
wychowania, ograniczało się na przestrzeni następ-
nych kilkunastu lat do okolicznościowych akademii 
czy przedstawień w czasie wewnętrznych uroczysto-
ści. Wśród nich zdarzały się także inscenizacje pozwa-
lające w  formie artystycznej przeżyć Mękę Pańską, 
jak chociażby zorganizowany przez ks. Stanisława 
Skopiaka w dniu 5 marca 1975 r. Wieczór pasyjny. Na 
jego treść złożyły się występy seminaryjnego chóru 
oraz deklamacje pasyjnych utworów, m.in. fragmen-
tów Misterium Drogi Krzyżowej Henriego Cheona.

Wznowienie inscenizacji Męki Pańskiej 
w 1979 r.
Po wielu latach misterium Męki Pańskiej znów wró-
ciło na deski seminaryjnego teatru. Przedstawienia 
wznowiono w roku 1979. Inicjatorami ich reaktywacji 
byli ks. Wojciech Blicharz i ks. Stanisław Skopiak oraz 
grupa alumnów, którzy wcześniej (od 1975)  rozpoczę-
li inscenizację Męki Pańskiej w nowicjacie w Czerwiń-
sku nad Wisłą, czemu patronował ówczesny magister 
nowicjatu ks. Wojciech Szulczyński. 
Do ponownej inscenizacji Męki Pańskiej przystąpiono 
z  entuzjazmem i  rozmachem.  Ponieważ w  1972 r. 
w  miejscu sali teatralnej urządzono kleryckie stu-
dia, na potrzeby planowanej inscenizacji odnowiono 
i  zaadaptowano salę widowiskową w  krypcie ko-
ścioła, urządzoną dla parafii w  1958 r. Scenografia 
i  kostiumy Męki Pańskiej z  lat 50. nie zachowały 
się. Rozpoczęto zatem przygotowywanie dekoracji 
i  kostiumów na nowo. Potrzebne materiały spro-
wadzano z  Poznania, Konina, Warszawy i  Łodzi.  

W 1979 r., po prawie 20 latach przerwy, 
wznowiono wystawianie  

Męki Pańskiej w Wyższym  
Seminarium Duchownym.  

Reprodukowane fotografie prezentują 
scenę Chrystus przed Piłatem 

w realizacji przedstawień z 1979 i 1998 r.  
Na zdjęciu starszym stoją od lewej: 

Krzysztof Oleszkiewicz (Kajfasz),  
Jerzy Szurgot, Leszek Balicki,  

Andrzej Mazewski, Zbigniew Tułnowski, 
Marian Krześniak (Piłat),  

Zenon Klawikowski,  
Jacek Jaszewski (Chrystus).

Na fotografii z 1998 r. stoją od lewej: 
Ryszard Szczygielski,  

Kazimierz Chudzicki, Piotr Przyborski, 
Mariusz Witkowski, Henryk Łącki, 

Grzegorz Stępniak,  
Artur Ruduś (Chrystus), Adam Ścibek, 

Maciej Pietraszewski,  
Mirosław Dukiewicz (Piłat).
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Można się dziś jedynie domyślić, jak wielkiego wy-
siłku wymagało przygotowanie i  wystawienie mi-
sterium po tylu latach przerwy. Premiera odbyła się  
3 marca 1979 r. Wszystkie śpiewy oraz muzykę alum-
ni WSD wykonywali na żywo. Na potrzeby lądzkiego 
przedstawienia ks. Stanisław Skopiak dokonał ada-
ptacji oryginalnej partytury symfonicznej, transponu-
jąc ją na sześcioosobowy zespół dęty z akompania-
mentem elektronicznych organów i  basowej gitary. 
On również przygotował śpiewy i chór oraz dyrygo-
wał przedstawieniami w pierwszych 3 latach. Po nim 
kleryckim zespołem muzycznym kierował ks. Apolo-
niusz Domański. Muzycy i aktorzy musieli spędzić na 
scenie około sześciu godzin! Przedstawienia bardzo 
szybko zyskiwały rozgłos. Do Lądu przyjeżdżały auto-
kary z placówek salezjańskich nawet z dalekich miej-
scowości, jak Szczecin, Gdańsk, Warszawa. W  roku 
1980 dwukrotnie informację o wystawianiu w Lądzie 
misterium pasyjnego podało Radio Watykańskie. 
W roku 1985 dokonano kolejnego ważnego przedsię-
wzięcia związanego z  inscenizacją pasyjnego miste-
rium w Lądzie. W Akademii Muzycznej w Poznaniu 
muzyka ks. Antoniego Chlondowskiego do miste-
rium Męki Pańskiej została zarejestrowana na taśmie. 
W nagraniach uczestniczył chór WSD z Lądu i Mała 
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej. Nagra-
nie to wykorzystywano w spektaklach wystawianych 
w następnych latach.
W  roku 1995 kl. Szymon Spalony dokonał adapta-
cji tekstu misterium do  jego nowej inscenizacji na 
lądzkiej scenie, co spowodowało, że niektóre partie 
muzyczne musiały zostać usunięte. W  roku 1999, 
z inicjatywy kleryków odpowiedzialnych za technicz-
ną obsługę misterium Męki Pańskiej, materiał dźwię-
kowy został poddany masteryzacji w studiu nagrań 
radia „Merkury”. Dzięki temu zlikwidowano wszelkie 
zanieczyszczenia nagrania, które od tej pory było od-
twarzane z płyty kompaktowej.
W  drugiej połowie lat 90. nakręcono dwa filmy 
o  Męce Pańskiej w  Lądzie. Pierwszy, trzydziestomi-
nutowy, autorstwa Andrzeja Mosa, przedstawia frag-
menty prób i samego spektaklu, przeplatane reflek-
sjami aktorów i ks. rektora Zbigniewa Łepki. Odnaj-
dziemy w nim także rys historyczny dawnego opac-
twa cysterskiego, najciekawsze zabytkowe miejsca 

Stałą pozycją repertuaru scen teatralnych salezjańskich 
zakładów w Polsce były bożonarodzeniowe Jasełka.  

Tekst scenariusza był oparty na słynnym utworze  
Lucjana Rydla Betlejem Polskie, w którym  

– na kanwie bożonarodzeniowej opowieści betlejemskiej,  
wpisanej w polski krajobraz i rzeczywistość historyczną  

– przywołana została polska przeszłość. 
Tradycja jasełkowych przedstawień w Lądzie  

sięga lat 20. XX w.  
Prezentowane fotografie pochodzą z inscenizacji Jasełek 

w grudniu 1933 r.; aktorami byli wówczas 
wychowankowie Małego Seminarium. 
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i kadry architektury. Przy realizacji tego projektu wy-
korzystano fragmenty innego filmu, zatytułowanego 
Spokojne Piękno, który został wyprodukowany przez 
Urząd Wojewódzki w Koninie. Kolejnym zapisem fil-
mowym przedstawienia jest rejestracja całości spek-
taklu wykonana w 1998 r. przez Zbigniewa Tomczaka 
z Piły. Film ten był rozprowadzany w Lądzie wśród 
przybyłych na misterium pielgrzymów. Wielokrot-
nie fragmenty Męki Pańskiej z Lądu były emitowane 
w programach informacyjnych Telewizji Poznańskiej.

Nowe inicjatywy na początku XXI wieku
Lata 2000-2001 przyniosły dwie ważne inicjatywy, 
dzięki którym lądzkie misterium zostało po raz pierw-
szy wystawione poza seminarium. Na zaproszenie  Ar-
tura Górskiego z „TVP Polonia”, lądzka Męka Pańska 
trafiła do programu „Hulaj Dusza...”, wyemitowanego 
w  tej stacji telewizyjnej w  Wielką Sobotę 22 kwiet-
nia 2000 r. Nagrań dokonano w  Warszawie. Wizją 
reżysera było to, aby wybrane fragmenty misterium, 
które lądzcy seminarzyści prezentowali w kostiumach 
z przedstawienia, były zagrane w przestrzeni współ-
czesnego miasta. I  tak, kuszenie Judasza zagrano 
w jednym z pubów; scenę, w której Judasz sprzedaje 
Jezusa arcykapłanom żydowskim, zrealizowano w jed-
nym z najbardziej nowoczesnych centrów handlowych 
stolicy – w  „Promenadzie”; sąd Piłata nad Jezusem 
nakręcono w  portykach kolumnowych Pałacu Kultu-
ry i Nauki, na jego dachu zaś wyszydzenie Chrystusa; 
droga krzyżowa została nagrana na warszawskim Sta-
rym Mieście. W czasie programu poszczególne sceny 
przeplatał wywiad z  diakonami Pawłem Barylakiem 
i Jackiem Brakowskim. 
Kolejnym wyjściem na zewnątrz z lądzką Męką Pańską, 
było gościnne wystawienie misterium na scenie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Kostrzyniu, gdzie 
lądzcy aktorzy zostali zaproszeni z okazji obchodów 
750-lecia miasta. Przedstawienie odbyło się w pierw-
szą niedzielę po Wielkanocy, 26 kwietnia 2001 r.,  
w wypełnionej po brzegi sali, i spotkało się z niezwy-
kle miłym przyjęciem widzów.
Misterium Męki Pańskiej odgrywane od tylu lat w Lą-
dzie, to nie tylko teatr, to również modlitwa i głębo-
kie przeżywanie najważniejszych w  życiu człowieka  

W Jasełkach wystawianych na scenie 
lądzkiego teatru w latach 50. i 60. XX w., 
obok alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego, występowali  
również chłopcy z Lądu.  
Widzimy ich między innymi  
w roli paziów na fotografii z 1960 r. 
dokumentującej scenę zbiorową 
w pałacu Heroda.

W latach 80. XX w. inscenizację Jasełek  
przygotowali dwukrotnie alumni 

Wyższego Seminarium z udziałem 
ministrantów i młodzieży z lądzkiej 

parafii. Przedstawienie wystawiano  
na scenie sali teatralnej  

w podziemiach kościoła.  
Fotografia na górze prezentuje grupę 

górali z jednego z pierwszych 
przedstawień, w roli bacy  

występuje tu kl. Henryk Komenda.  
Na fotografii obok widzimy aktorów 

przedstawienia z organizującymi  
je salezjanami, stoją od lewej:  

kl. Waldemar Jonatowski,  
ks. Apoloniusz Domański,  

kl. Wiesław Bodo.
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Obok przedstawień scenicznych 
w lądzkim seminarium pojawiały się 
spontaniczne inicjatywy alumnów 
o charakterze kabaretowo-rozrywkowym. 
Stałym punktem kalendarza 
seminaryjnych imprez były kleryckie 
Ostatki. Każde z ostatkowych spotkań 
miało oryginalny scenariusz  
o charakterze kabaretowym.  
Na fotografii alumni teologii organizujący 
Ostatki w 1983 r. Stoją od lewej: Mirosław 
Culepa, Krzysztof  Kowalik, Krzysztof Lis, 
Krzysztof Oleszkiewicz, ks. Władysław 
Kołyszko – rektor, Stanisław Żytko, Janusz 
Sikora, Andrzej Grochowski, Wiesław 
Dąbrowski; u dołu od lewej: Ryszard 
Bajtek, Ryszard Jóźwiak, Józef Konwerski.

Grupa diakonów występujących  
na ostatkowym wieczorze w 1984 r. 
z własnym programem  
Te ostatnie ostatki ... ;  
stoją od lewej:  
Janusz Nowiński, Tadeusz Lewicki, 
Kazimierz Smyk, Jan Sawczyński, 
z gitarami od lewej:  
Henryk Bonkowski,  
Marek Kędzierski.

Fotografia obok  uwieczniła „gwiazdę” 
ostatkowego wieczoru z 1981 r.  
kl. Krzysztofa Lisa, który parodiował 
Krystynę Jandę w piosence  
Guma do żucia; obok niego stoją  
od lewej: ks. Wojciech Blicharz,  
kl. Janusz Kłoczko, kl. Marek Negowski,  
kl. Janusz Nowiński.
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wierzącego wydarzeń – Męki, Śmierci i  Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Z  takim przeświadcze-
niem i duchową intencją co roku angażowali się w to 
przedsięwzięcie klerycy seminarium salezjańskiego, 
z  takim też przeświadczeniem przybywały do Lądu 
na misterium rzesze pielgrzymów, którzy byli głęboko 
wdzięczni za doznane tu przeżycia duchowe. Niech te 
historyczne refleksje nad dziejami lądzkiej Męki Pań-
skiej podsumuje fragment listu, jaki po występach 
w Kostrzyniu nadszedł do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Lądzie: W imieniu wspólnoty parafialnej 
przesyłam gorące słowa podziękowania za wspaniałą 
ucztę duchową, jaką sprawili moim parafianom klerycy 
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów 
w Lądzie. Były to chwile, które parafianie będą wspomi-
nali, jak sami mówią, do śmierci. Misterium naszego Zba-
wiciela przeżyli wszyscy bardzo głęboko. Była to swoista 
katecheza. Bóg zapłać!
W latach 1979-2010 odbyło się łącznie ok. 450 przed-
stawień Męki Pańskiej, które wystawiano niekiedy aż 

trzy razy dziennie.  Cieszyła się ona dużą popularno-
ścią nie tylko w  Wielkopolsce, ale także w  innych 
regionach. Do Lądu na to przedstawienie pasyjne 
przybywały pielgrzymki z  całej środkowej i  północ-
nej Polski. Co roku, kilkudziesięciu grupom, z powo-
du braku miejsc trzeba było odmawiać możliwości 
zobaczenia przedstawienia. Tylko w latach 90. XX w. 
misterium obejrzało ponad 40 tysięcy osób. Liczba wi-
dzów z roku na rok wzrastała, w samym tylko roku 
2001 osiągnęła ona liczbę 6 tysięcy. W 2010 r. podjęto 
decyzję o  zaprzestaniu dalszego wystawiania Męki 
Pańskiej, która okazała się przedsięwzięciem nie do 
udźwignięcia dla seminarium, w którym w związku 
z  reorganizacją salezjańskich domów formacyjnych 
w Polsce, pozostały tylko kursy filozoficzne. 
Na Wielki Post w roku 2011 alumni Wyższego Semina-
rium w  Lądzie przygotowali przedstawienie poświę-
cone osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki: Ksiądz Jerzy. 
Modlitwa ostateczna. Premiera w  Lądzie miała miej-
sce na początku kwietnia. Spektakle przedstawienia  

Nową tradycją stały się ostatnio 
otrzęsiny alumnów rozpoczynających 

I rok seminaryjnych studiów.  
Na fotografii wykonanej  

18 października 2009 r. zebrani są 
uczestnicy tej humorystycznej 

ceremonii. Motywem przewodnim jej 
scenariusza było przyjęcie alumnów 

I roku filozofii na „Czarny Ląd”. 
W rzędzie z tyłu stoją od lewej:  

ks. Zenon Klawikowski – rektor, Konrad 
Roszczyk, Łukasz Torbicki, Adam 

Romanów, Dawid Szczepaniak, 
Jarosław Budny, Paweł Szczepański, 

Piotr Zieliński, Mateusz Janicki, Rafał 
Kondraciuk, Jarosław Krzysztonek, 

Patryk Szostkowski, Maciej Pawelski, 
Przemysław Szymański,  

Roman Portuchaj, Tomasz Sage,  
Kamil Matuszyński, Oskar Gaszek,  

ks. Józef Skowron;  
z przodu siedzą od lewej:  
Mariusz Pupka, Krzysztof 

Tomeczkowski, Michał Świder,  
Grzegorz Siwak, Łukasz Ślązok,  

Maciej Michalak,  Alek Korolion, 
Krzysztof Trojanowski,  

Mikołaj Wyczałek, Łukasz Bartoń, 
Andrzej Waś, Paweł Figura.  

Na fotografii obecne są również  
trzy siostry bezhabitowe  

ze Zgromadzenie Sióstr  
Westiarek Jezusa.

6 grudnia 2010 r., podczas obiadu, 
wspólnotę lądzkiego seminarium 

odwiedził św. Mikołaj  z asystą, 
obdarowując obecnych słodyczami 

i tradycyjnymi „salezjańskimi 
upominkami” w postaci  

karteczek z sentencjami.  
Ks. rektor Ryszard Sadowski  

otrzymał dodatkowo „ojcowską rózgę”. 
W roli św. Mikołaja wystąpił  

kl. Paweł Szczepański,  
asystowali mu  

kl. Jarosław Krzysztonek (z lewej)  
i kl. Paweł Figura.
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odbyły się także w  Pile, Trzciance, Słupcy, Gnieźnie 
i Warszawie.

Klerycki humor
Obok przedstawień scenicznych, prezentowanych dla 
publiczności, w  lądzkim seminarium pojawiały się 
spontaniczne, quasi-teatralne inicjatywy alumnów 
o charakterze kabaretowo-rozrywkowym. W latach 70. 
i 80. XX w. stałym punktem kalendarza seminaryjnych 
imprez były kleryckie Ostatki. Głównym ich organizato-
rem był zazwyczaj któryś z młodszych kursów. Każde 
z ostatkowych spotkań miało własny, oryginalny sce-
nariusz o  charakterze kabaretowym, w którym obfi-
tował humor sytuacyjny oraz satyryczne odniesienia 
do aktualnych wydarzeń seminaryjnego życia. Ostatki 
były też nieformalnym forum kleryckiej krytyki wobec 
przełożonych seminarium, ubranej w kostium dowcipu 
i żartobliwych aluzji. Jeden z ostatkowych wieczorów 
był nawet zorganizowany pod hasłem: Prawdziwa cno-
ta krytyk się nie boi. Oficjalny program wzbogacały zwy-
kle spontaniczne kreacje kolegów ze starszych roczni-
ków. Na przykład w 1984 r. grupa diakonów wystąpiła 
z  własnym programem Te ostatnie Ostatki, będącym 
dowcipną formą pożegnania ze wspólnotą i klimatem 
seminaryjnego życia.  Obowiązkowym elementem 
tych radosnych spotkań była kostiumowa maskarada. 
Ostatkowe harce urządzano zazwyczaj w sali teatral-
nej w  podziemiach kościoła, w  świetlicy lub w  sali 
muzyki, zwanej wówczas „Meteorem”.
Osobliwy charakter miały parodie obchodów rocznicy 
Rewolucji Październikowej, które klerycy organizowa-
li w  latach 80. XX w. Stanowiły one humorystyczną 
reakcję na celebrowane przez oficjalną propagandę 
komunistyczną rocznicowe obchody i  fasadowe de-
klaracje przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Na jed-
nym z takich spotkań alumni przedstawili inscenizację 
Folwarku zwierząt George’a Orwella.
W  duchu salezjańskim, czyli radośnie, alumni semi-
narium obchodzili również święto patronki muzyki  
św. Cecylii. Tzw. Cecyliada była okazją do występów 
kleryckich zespołów instrumentalnych i  wokalnych, 
często kompletowanych ad hoc. Nieodłącznym ele-

mentem tych wesołych spotkań były dowcipne kreacje 
ich uczestników.
Corocznej wieczerzy wigilijnej seminaryjnej wspólnoty 
towarzyszyły występy kolędników, zwykle o humory-
stycznym charakterze. Pojawiały się w nich elementy 
Jasełek, ale też spontaniczna inwencja aktorów. Nie-
odłącznym ich elementem był zawsze wspólny śpiew, 
a  znane wszystkim utwory z  Jasełek – inicjowane 
przez kolędników, spontanicznie podejmowała cała 
wspólnota.

Z  humorem przeprowadzano też wybory władz kle-
ryckich na początku roku seminaryjnego. Alumni wy-
bierali swoich przedstawicieli: dziekana, który m.in. 
koordynował prace i obowiązki kleryków w semina-
ryjnym domu oraz wicedziekana – odpowiedzialnego 
za stronę kulturalną seminaryjnego życia. W okresie 
PRL-u podkreślano, że są to jedyne wolne i niezależ-
ne wybory w  naszym kraju. Poprzedzała je zwykle 
kampania przedwyborcza z  dowcipnymi plakatami 
i anonsami na kleryckich gazetkach ściennych. Insce-
nizowano też celebrację przekazania władzy nowo wy-
branym, czemu nierzadko towarzyszyły humorystycz-
ne scenografie i aranżacje. 

Listopadowa  Cecyliada  jest zawsze 
połączeniem kabaretowego humoru 
z występami – organizowanych ad hoc 
– kleryckich kapel i zespołów 
instrumentalno-wokalnych.  
Na fotografii obok zebrani są 
uczestnicy  Cecyliady  w 2010 r. wraz 
z jurorami, oceniającymi muzyczne 
talenty tego wieczoru.  
W rzędzie z tyłu stoją od lewej:  
Paweł Bróż, Michał Libor, Przemek 
Szymański, Michał Kupiski, Marek 
Jakub, Michał Świder, Paweł Figura,  
Andrzej Waś, Michał Dybowski,  
Patryk Szostkowski, Paweł 
Szczepański, Łukasz Torbicki;  
w rzędzie środkowym stoją od lewej:  
ks. Krzysztof Butowski,  
Łukasz Burnicki, ks. Wojciech Gretka, 
Roman Portuchaj, Jarek Krzysztonek, 
Sebastian Marcisz, Piotr Wyderka, 
Jarek Budny, ks. Dariusz Łużyński; 
z przodu od lewej: Tomasz Malinowski, 
Marcin Pikor, Rafał Wąsik,  
Maciej Michalak.

Atmosferę kostiumowej maskarady, 
towarzyszącą niezmiennie kleryckim 
występom kabaretowym, doskonale 
charakteryzuje fotografia obok, 
wykonana podczas Cecyliady w 2008 r.  
Jako „młoda para” występują  
tu klerycy: Marian Gruszczyk ( z lewej)  
i Paweł Kosowski.
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20 sierpnia 2010 r. Tego dnia salezjańska 
wspólnota w Lądzie nad Wartą uroczyście 
dziękuje swemu patronowi – św. Bernar-

dowi z Clairvaux – za jego opiekę nad tą wspólnotą. 
A zapewne patron dba o to, aby wszyscy cystersi, któ-
rzy ziemskie życie złączyli z Lądem, nadal wypraszali 
łaski dla tego ośrodka, jakim jest seminarium duchow-
ne, parafia i szereg inicjatyw wychowawczych i dusz-
pasterskich tutaj zakorzenionych. Rano odprawiamy 
mszę św. w kaplicy seminaryjnej w nowym – aczkol-
wiek mającym już trochę lat – domu. Wspólne śniada-
nie, po którym „dusza tego dzieła” ks. Władysław Ko-
łyszko, zaprasza na kawę. I tak powracamy do wspo-
mnień sprzed 30 lat, gdy powstawała grupa klerycka 

„Świadectwo i  Twórczość”, dla której ksiądz Włady-
sław, jako ówczesny rektor i  przełożony wspólnoty, 
był oparciem. Kierownik biblioteki, ks. Władysław Gro-

chal, wynosi z archiwum kroniki i teczki archiwaliów 
związane z  działalnością tej grupy, dołączając doń 
swoje ustne świadectwo, że ludzie się wciąż dopytują 
– czy ta forma apostolstwa wśród świeckich Ziemi Słu-
peckiej i Konińskiej zostanie wznowiona? I choć prze-
rwa trwa już prawie 15 lat, to jednak wciąż żywa jest 
potrzeba takich spotkań, zwłaszcza wśród pracowni-
ków służby zdrowia oraz nauczycieli i wychowawców. 
Świętemu Bernardowi zatem, który w Lądzie ma swój 
przyczółek, a  o  którym dzisiejsza liturgia mówi, że 
jako opat, przejęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął 
jak ogień i oświecał Twój Kościół, powierzam prośbę, by 
sporo z tej gorliwości i nam się udzielało.
Ze wzruszeniem otwieram pierwszą kronikę, która na 
solidnej okładce ma wybity tytuł: Złota księga. I kro-
nika ta w  pewien sposób jest złota. Pozbierane są 
w  niej i  pierwsze porywy ducha, i  doświadczenia, 

Làdzkie kronik czytanie... 
Dzia∏alnoÊç grupy „Âwiadectwo i TwórczoÊç”  
w Êwietle kronikarskich zapisów  

ks. Kazimierz Kurek sdb 

Pierwsi członkowie grupy 
„Świadectwo i Twórczość”.  

Stoją od lewej:  
Henryk Bonkowski,  

Wiesław Bodo,  
Tadeusz Lewicki,  

Roman Szpakowski,  
Janusz Nowiński,  

Wojciech Bagiński,  
ks. Władysław Kołyszko – rektor,  

Kazimierz Kurek,  
Roman Dąbrowski,  

Marek Kędzierski,  
Waldemar Jonatowski.  

Fotografia została wykonana 
w czerwcu 1981 r.
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i opisy pierwszych czterech lat spotkań pracowników 
służby zdrowia i oświaty Ziemi Słupeckiej (tak było 
na początku) organizowanych przez klerycką grupę 

„Świadectwo i Twórczość”. Spotkania te przyjęły na-
zwę „Bogu i człowiekowi”. Na odwrocie strony tytu-
łowej swoje podpisy umieścili członkowie-założyciele 
grupy, klerycy: Marek Kędzierski, Kazimierz Kurek, Ta-
deusz Lewicki, Janusz Nowiński, Roman Szpakowski. 

Narodziny idei i początki działalności 
w latach 1980-1981
Zamysł zainicjowania takich spotkań w Lądzie wiązał 
się z moimi (ks. Kazimierza Kurka – red.) osobistymi 
doświadczeniami w  ramach apostolstwa świeckich 
czy to w latach Duszpasterstwa Akademickiego „WĘ-
ZEŁ” przy kościele św. Teresy w Łodzi, czy też w ra-
mach tworzenia i pierwszych latach pracy w Klubie 
Inteligencji Katolickiej w  Łodzi, a  także – w  jakieś 
mierze – wiązał się z doświadczeniami w Duszpaster-
stwie Rodzin Diecezji Łódzkiej. To tamte lata i znajo-
mość życia i dzieła św. Jana Bosko pozwoliły na reflek-
sję, że skoro jako salezjanie mamy pomagać wzrastać 
młodzieży w łaskach u Boga i u ludzi, a ówczesny sys-
tem polityczny nie pozwalał na instytucjonalną obec-
ność wśród młodych (szkoły, bursy, internaty), to trze-
ba, aby świeccy, którzy są blisko młodzieży, a zwłasz-
cza nauczyciele i  pracownicy służby zdrowia, mogli 
być dla niej źródłem chrześcijańskich inspiracji i war-
tości, przekazywanych w duchu naszego założyciela  
– św. Jana Bosko.
Spotkania rozpoczęły się w dniu 18 października 1980 r.  
– w patronalne święto pracowników służby zdrowia. 
Mszy św. przewodniczył ks. dr Andrzej Strus SDB,  
który w  ramach prelekcji poprowadził kilkunasto-
osobową grupę uczestników spotkania śladami 
św. Łukasza, ukazując go zarazem jako piewcę Bo-
żego Miłosierdzia. Miesiąc później, 27 listopada,  
ks. mgr Apoloniusz Domański zaprezentował temat: 
Zasadnicze elementy nauki o  człowieku w  encyklice 
„Redemptor hominis”. Na kolejne spotkanie w  dniu 
19 grudnia przybył o. dr Karol Meissner OSB, który 
przedstawił swoje przemyślenia: Byłem ekspertem 
Synodu Biskupów. A Synod Biskupów w roku 1980 
był poświęcony Zadaniom rodziny chrześcijańskiej we 
współczesnym świecie. Długa dyskusja z licznym gro-
nem lekarzy słupeckiego szpitala dotyczyła etyki za-
wodowej, a prelegent zobowiązał się do udzielania 
odpowiedzi drogą korespondencyjną na pytania pły-
nące z tego kręgu zawodowego. Przypominał także 
o  miejscach spotkań w  Polsce lekarzy skupionych 
na zagadnieniach etyczno-moralnych oraz zawodo-
wych w świetle nauki Kościoła (Warszawa, Poznań, 
Kraków). 
Pierwsze spotkanie w roku 1981 odbyło się w dniu 14 
stycznia i miało charakter spotkania opłatkowego. Po 
mszy świętej z formularzem o św. Janie Bosko, której 

przewodniczył ks. Władysław Kołyszko, i który wygło-
sił kazanie o tym znakomitym wychowawcy młodzie-
ży, uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie 
życzenia (cenne świadectwo dają temu zachowane 
fotografie). Po mszy św. głos zabrali trzej prelegenci 
z krótkimi wystąpieniami, ks. dr Andrzej Strus: Życie 
po życiu w aspekcie biblijnym, ks. dr Jan Gliściński: Co to 
jest salezjański system wychowawczy i czy dzisiejsi na-
uczyciele mogą go stosować? oraz kl. Tadeusz Lewicki: 
Twórczość literacka Jana Pawła II.
  Gościem kolejnego spotkania (13 lutego 1981) był 
poseł Wacław Auleytner z Koła Poselskiego „ZNAK”, 
który swoje wystąpienie poświęcił stanowi oświaty, 
opieki zdrowotnej oraz aktualnej sytuacji w  kraju. 
Gościa powitał kierownik studiów – ks. Aleksander Ja-
neczek SDB. Z nauczycielami z Zagórowa przybył na 
to spotkanie ksiądz dziekan. Spotkanie 11 marca było 
poświęcone Biblijnym elementom nawrócenia chrześci-
jańskiego, które ukazał ks. Stanisław Jankowski SDB. 
Z okazji minionego Dnia Kobiet wszystkie panie otrzy-
mały, wraz z życzeniami, wizerunek cudownego obra-
zu Matki Bożej Pocieszenia z Kawnic.

Fotografie dokumentujące pierwsze 
spotkania środowisk nauczycieli 
i służby zdrowia  
Ziemi Konińskiej i Słupeckiej 
w Lądzie w 1981 r.:  
spotkanie opłatkowe  
18 stycznia oraz spotkanie 
połączone z wielkanocnymi 
życzeniami 28 kwietnia.  
Wśród uczestników na ostatniej 
fotografii alumni:  
Roman Szpakowski  
i Kazimierz Kurek.
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Kwietniowe spotkanie (8 kwietnia) zostało poświę-
cone Całunowi Turyńskiemu i korelacjom tej relikwii 
z opisami Męki Chrystusa Pana w Ewangelii według  
św. Jana. Znakomita prezentacja tematu przez  
ks. Stanisława Jankowskiego, wzbogacana przeźrocza-
mi ukazującymi drogę Całunu przez wieki i stan ba-
dań nad nim, pozwoliły uczestnikom spotkania bardzo 
głęboko przeżyć doświadczenie Męki i Śmierci Zbawi-
ciela. Tego też dnia uczestnicy spotkania – wraz z ży-
czeniami świątecznymi podpisanymi przez wszystkich 
obecnych – poinformowali biskupa włocławskiego 
Jana Zarębę oraz inspektorów salezjańskich prowincji: 
ks. Henryka Jacenciuka z  Piły i  ks. Wojciecha Szul-
czyńskiego z Łodzi o działalności grupy „Świadectwo 
i  Twórczość”. W  odpowiedzi biskup włocławski, na 
ręce rektora WSD w Lądzie, skierował list do uczest-
ników spotkań, wyrażając nadzieję na to, iż żywa 
wiara w zbawcze moce Chrystusa Zmartwychwstałego 
umacniać będzie nadzieję w zwycięstwo prawdy, uboga-
cając miłością Bożą…. Drugiemu spotkaniu w kwietniu 
(28 kwietnia) nadano charakter wieczoru paschalne-
go, nawiązującego swym charakterem do Wielkiego 
Czwartku. O Wielkanocy w Ziemi Świętej opowiadał 
ks. Stanisław Jankowski, pokarmy poświęcił admini-
strator Domu Lądzkiego ks. Tadeusz Krupa. Słówko 

wieczorne zaś wygłosiła s. Maria CMW, ukazując życie 
i działalność sióstr salezjanek. Wielość wpisów pod 
tą datą, pozostawiona przez uczestników spotkania, 
pozwala na stwierdzenie, że czują się oni coraz lepiej 
w  lądzkich murach i  wynoszą z  nich coraz więcej 
wskazówek dla swego życia osobistego, rodzinnego 
i zawodowego.
Duże znaczenie dla rozwoju duchowego i  apostol-
skiego uczestników spotkań miał ich udział w  do-
rocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników 
Służby Zdrowia na Jasną Górę w dniu 24 maja 1981 r. 
W kronice grupy tak o niej pisał kl. Marek Kędzier-
ski: Pielgrzymka została zainicjowana przez uczestni-
ków spotkań. Organizacją zajęli się członkowie ZOZ-u   
ze Słupcy. Stronę liturgiczną przygotowali alumni 
„Świadectwa i  Twórczości”. Udział wzięło ok. 40 osób. 
„Świadectwo i  Twórczość” reprezentowali: Kazimierz 
Kurek, Marek Kędzierski i Tadeusz Lewicki. W przebiegu 
Dnia Pielgrzymki na Jasnej Górze wzięliśmy udział we 
wszystkich spotkaniach. Ich ukoronowaniem była msza 
św. w Bazylice. Zwiedziliśmy ponadto Jasnogórską Po-
radnię Życia Rodzinnego i zapoznaliśmy się z jej pracą. 
Zwłaszcza to półtorej godziny sprawiło nam dużo zado-
wolenia. Niektórzy z  naszych uczestników, zaangażo-
wani w poradnictwo na terenie własnych parafii, mogli 
porównać i poczynić spostrzeżenia. Zakupiliśmy także 
materiały pomocnicze. Na kartach kroniki pozostały 
z  tej pielgrzymki: program, wpis bpa Adama Dycz-
kowskiego, ks. Jerzego Buxakowskiego, uczestników 
pielgrzymki i kilkanaście fotografii.
Uwieńczeniem rocznych spotkań było spotkanie ma-
jowe (27 maja), w czasie którego dr Zofia Szczerska 
z  Łodzi zaprezentowała pracę Parafialnej Poradni 
Życia Rodzinnego, polskie Poradnictwo Rodzinne 
oraz podzieliła się refleksjami nt. Synodu Biskupów, 
w którego pracach uczestniczyła. Koncert artystów 
Poznańskiej Filharmonii stanowił klamrę zamykającą 
roczne spotkania, był też zachętą, aby tym żarliwiej 
wyrazić życzenie: do zobaczenia po wakacjach!
Na zakończenie rozdziału kroniki, sumującego rok 
pracy 1980-1981, znajduje się fotografia alumnów 
grupy „Świadectwo i Twórczość” – nazywanej w se-
minarium popularnie „Zgrzyt” – wraz ze swym opie-
kunem ks. Władysławem Kołyszką. Przy pomniku  
św. Jana Bosko na seminaryjnym boisku stoją: Hen-

Częścią bogatego programu spotkania  
20 października 1982 r. był recital fortepianowy 
prof. Pawła Marcinkowskiego z Poznania.  
Fortepian Steinwaya w Sali Opackiej zabrzmiał 
wówczas muzyką Brahmsa, Liszta i Chopina.  
Na fotografii uczestników spotkania wita  
ks. Adam Durak, w pierwszym rzędzie obok niego 
siedzą: prof. Paweł Marcinkowski,  
ks. Władysław Kołyszko – rektor,  
za nim kl. Kazimierz Kurek.

Przed koncertem, 20 października 1982 r., 
w zaaranżowanej na salę wystawową 

jednej z krypt kościoła, ks. rektor 
Władysław Kołyszko otworzył wystawę 

malarstwa poznańskiego artysty Jerzego 
Piotrowicza. Wśród dziesięciu obrazów 

malarza znalazło się Ukrzyżowanie.  
Obraz ten dołączył do kolekcji dzieł sztuki 

zgromadzonych w Lądzie. 
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ryk Bonkowski (kurs III), Wiesław Bodo (kurs V),  
Tadeusz Lewicki (kurs III), Roman Szpakowski (kurs III), 
Janusz Nowiński (kurs III), Wojciech Bagiński (kurs III),  
ks. Władysław Kołyszko – rektor WSD, Kazimierz  
Kurek (kurs II), Roman Dąbrowski (kurs III), Marek  
Kędzierski (kurs III), Waldemar Jonatowski (kurs II). 
Można zapytać dlaczego we wspólnocie seminaryj-
nej używano częściej określenia „Zgrzyt” niż oficjal-
nej nazwy grupy? Otóż sam termin pojawił się wśród 
członków-założycieli, którzy oryginalną i nietypową 
– jak na owe czasy – formę działalności apostolskiej 
grupy postrzegali jako swoisty „zgrzyt” w  konwe-
nansach seminaryjnych struktur. Prowokacyjna na-
zwa szybko się przyjęła, a  jej popularność skłoniła 
kronikarza grupy, aby skomentować jej znaczenie 
w  formie rozwinięcia skrótu „ZGRZYT”, czyli: Za-
wsze Gotowi Rozbijać Zapory y Tamy. Nazwa oficjal-
na „Świadectwo i Twórczość” określała podstawowe 
cele działalności grupy – dawanie świadectwa war-
tości chrześcijańskiego życia i kultury oraz aktywne 
działanie na rzecz tworzenia tych wartości w świecie 
współczesnym. 
W  programie działania grupy „Świadectwo i  Twór-
czość” przyjęto następujące zadania: – przygotowy-
wanie świeckich współpracowników do ich zadań 
w Kościele; – pogłębianie świadomości i wiedzy reli-
gijnej; – dawanie odpowiedzi na problemy obecności 
we współczesnym Kościele; – kształtowanie chrze-
ścijańskiej postawy w życiu zawodowym; – formacja 
modlitewno-liturgiczna; – nierozerwalność Krzyża 
z dziejami Ojczyzny; – upowszechnianie prasy i książ-
ki religijnej; – formacja duszpasterska członków; 
– ukazywanie roli WSD jako ośrodka życia i  nauki 
Kościoła. Jako źródła inspiracji swego zaangażowa-
nia wskazywano: – naukę Soboru Watykańskiego II;  
– nauczanie społeczne papieży; – nauczanie Jana 
Pawła II; – nauczanie społeczne polskich biskupów; 
– filozofia i teologia chrześcijańska; – dokumenty sa-
lezjańskich kapituł: Kapituły Generalnej Specjalnej, 
Kapituły Generalnej 21 i następnych.

Rozwój dzieła spotkań,  
pierwsze lata stanu wojennego 
Pragnąc pełniej wydobywać salezjański wymiar apo-
stolatu wśród ludzi świeckich, którzy z racji swych 
zadań zawodowych mieli kontakt z  młodzieżą po-
stanowiono, aby kolejne lata spotkań rozpoczynać 
pielgrzymką do pobliskiego sanktuarium Matki Bo-
żej Pocieszenia w Kawnicach. W wakacje 1980 r. za-
dania kustoszy tego sanktuarium przejęli salezjanie 
z  inspektorii św. Wojciecha. Stworzyło to nadzieję 
na ożywienie sanktuarium. I tak w niedzielę 20 paź-
dziernika 1981 r. 40-osobowa grupa pracowników 
oświaty i  służby zdrowia Ziemi Słupeckiej i Koniń-
skiej uczestniczyła w I Pielgrzymce. Do jej programu 
włączono elementy typowe dla pielgrzymki: powi-
tanie pielgrzymów, odsłonięcie cudownego obrazu, 
spowiedź, mszę św., wykład: System wychowawczy 
ks. Bosko i jego możliwości realizacji w aktualnych wa-
runkach ustrojowych, agapę, śpiewanie pieśni i cere-
monię pożegnania przed cudownym obrazem połą-
czoną z udzieleniem pielgrzymom błogosławieństwa 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Odtąd już 
każdego roku, we wrześniu, nauczyciele i pracowni-
cy służby zdrowia będą pielgrzymować do Kawnic. 
Dziś, z  perspektywy prawie trzydziestu lat, można 
odczytać w  tej praktyce pewien zamysł Boży. Oto 
przy Wyższym Seminarium Duchownym skupia się 
i formuje grono świeckich do apostolskiej obecności 
wśród młodzieży Ziemi Słupeckiej i Konińskiej, któ-
re w  Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia znajdu-
je źródło sił do wychowywania dobrych chrześcijan 
i uczciwych obywateli.
Podczas spotkania w  dniu 23 listopada 1981 r. za-
prezentowano montaż tekstów kard. Karola Wojtyły 
pod wspólnym tytułem Myśląc ojczyzna, połączony 
ze śpiewem pieśni patriotycznych nawiązujących do 
powstania listopadowego i  styczniowego. Ten wie-
czór miał pomóc uczestnikom spotkań uświadomić 
to, iż osobisty wkład każdego z nas jest nieodzowny 
dla trwania Ojczyzny i dla jej dziejów.  

Podczas spotkania 16 marca 1983 r. 
na krużgankach klasztoru odbył się 
wernisaż wystawy Passio’83.  
Trzej łódzcy artyści: Józef 
Januszkiewicz, Józef Panfil i Witold 
Warzywoda zaprezentowali na niej 
rysunki i grafiki inspirowane 
tematyką pasji Chrystusa oraz 
atmosferą barokowej  
architektury sakralnej. 
Na ilustracjach obok :  
rysunek Witolda Warzywody – 
Szymon Cyrenejczyk pomaga 
Chrystusowi z cyklu Droga 
Krzyżowa i akwarela Józefa Panfila 
– Ambona w Lądzie, praca powstała 
podczas pleneru po wystawie. 

Zdjęcia powyżej dokumentują 
aranżację ekspozycji  
na krużgankach.
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Udział w dorocznej ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Służby Zdrowia  

na Jasną Górę od 1982 r. wszedł  
na stałe do kalendarium działalności 

„Świadectwa i Twórczości”.  
Na pielgrzymkę w dniach 21-22 maja 

1983 r. wyruszyły z Lądu cztery 
autokary. Każda z autokarowych 

grup wyróżniona była 
okolicznościową przypinką 

i znaczkiem. Na fotografii jedna 
z grup pielgrzymów z opiekunami:  

kl. Bogdanem Wysockim (z lewej)  
i kl. Januszem Nowińskim.

Jedną z form ograniczenia wolności 
obywateli, zaistniałych na mocy 
Dekretu o wprowadzeniu stanu 

wojennego 13 grudnia 1981 r.,  
była cenzura korespondencji. 

Dokumentem z tego czasu jest 
reprodukowana koperta listu 

wysłanego do WSD w Lądzie 
z Warszawy 14 grudnia 1981,  

otwarta i ostemplowana  
przez cenzora.

4 grudnia tego roku gościem spotkania był bp Jan 
Wosiński – Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyj-
nych. W kronice pozostał jego wpis: Jestem szczęśliwy 
z dzisiejszego wieczoru, mogąc spotkać się z członkami 
„Świadectwa i Twórczości” w służbie Bogu i człowiekowi. 
Jakie to wszystko bliskie powołaniu misyjnemu chrze-
ścijan. Oby animacja misyjna zadomowiła się na stałe 
w Waszej wspólnocie (…). W przygotowanie tego spo-
tkania włączyło się także seminaryjne Koło Misyjne  
im. ks. Rudolfa Komorka.
Wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981) 
spowodowało wśród przełożonych Wyższego Semi-

narium Duchownego dyskusję co do dalszych losów 
spotkań grupy „Świadectwo i Twórczość”. Część prze-
łożonych była za tym, aby – zgodnie z dyrektywami 
dyktatury wojskowej – zaniechać spotkań, by nie nara-
żać seminarium na trudne do przewidzenia konsekwen-
cje. Tylko dzięki odwadze ówczesnego rektora WSD, ks. 
Władysława Kołyszki, który podzielał punkt widzenia 
alumnów zaangażowanych w  „Świadectwie i  Twór-
czości”, iż nie można zamykać bram kościoła, gdy 
ludzie przychodzą się modlić, już 12 stycznia 1982 r. 
odbyło się spotkanie opłatkowe. Uczestniczyło w nim 
ok. 40 osób, mimo braku możliwości powiadamiania 
o  spotkaniu drogą telefoniczną czy listowną. Dziś, 
z perspektywy lat, można powiedzieć, że tym spotka-
niem daliśmy wyraz temu, że staramy się autentycznie 
kochać ludzi, i tak jak wówczas łamaliśmy z nimi opła-

tek, tak jesteśmy gotowi dzielić trudny los, gdy gwałci 
się prawo do wolności. Ta sytuacja nadała także znacz-
nie głębszy wymiar pożegnaniu ks. dra Józefa Strusia  
i ks. Stanisława Jankowskiego, którzy 4 lutego odlecie-
li do Rzymu, a poprzez swoje prelekcje zdążyli się już 
mocno zaprzyjaźnić z uczestnikami spotkań.
W  maju zorganizowano pielgrzymkę „szlakiem ży-
wych wspólnot chrześcijańskich”, odwiedzając ko-
lejno: Kutno (miejsce powstania kompozycji Apelu 
Jasnogórskiego), Płock (miasto Bożego Oblicza, gdzie 
22 lutego 1931 r. Zmartwychwstały Chrystus Pan 
prosił s. Faustynę o  wymalowanie Jego Wizerunku 
ze słynnym podpisem: Jezu, Ufam Tobie), Czerwińsk 
nad Wisłą ze słynącym łaskami Obrazem Matki Bo-
żej Czerwińskiej, Warszawę (miasto nieujarzmione) 
i  Niepokalanów, gdzie Niepokalana wciąż zaprasza 
na spotkanie ze śladami św. Maksymiliana. Przygoto-
waniem do pielgrzymki służby zdrowia na Jasną Górę 
było spotkanie z o. drem Zachariaszem Jabłońskim, 
paulinem, który ukazał obecność Matki Bożej Jasno-
górskiej w dziejach naszego Narodu. Na pielgrzymkę 
służby zdrowia na Jasną Górę w dniach 22-23 maja 
wybrało się ponad 50 osób. Tydzień później odbył 
się „Maria-Song” Ląd’82, w którego jury zasiadł m.in.  
ks. Jan Palusiński SDB, twórca festiwalu „Sacrosong”, 
korzeniami tkwiącego w  łódzkim Duszpasterstwie 
Akademickim „WĘZEŁ”. 
Cykl spotkań w  roku seminaryjnym 1981/1982 za-
kończyła msza prymicyjna ks. Wiesława Bodo, który 
uczestniczył w  pracach grupy apostolskiej „Świa-
dectwo i Twórczość”. Odtąd, prawie co roku, któryś 
z członków grupy będzie kończył seminarium, sprawo-
wał prymicyjną mszę św., przeżywał rozstanie z  Lą-
dem i niósł w świat tak cenne doświadczenia pracy 
z katolickim laikatem na rzecz młodzieży.
Kolejny rok spotkań 1982-1983, zgodnie z  tradycją, 
rozpoczęła Pielgrzymka Pracowników Szkolnictwa 
i  Służby Zdrowia do Kawnic, na którą zaproszono 
księży Ziemi Słupeckiej i  Konińskiej. Mszy św. prze-
wodniczył ks. inspektor Henryk Jacenciuk. Przybyło ok.  
120 pielgrzymów. Opiekę nad spotkaniami przejął  
ks. dr Adam Durak SDB, liturgista. 
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Podczas spotkania 20 października 1982 r., w specjal-
nie zaaranżowanej na ten cel przez alumnów krypcie 
kościoła, zorganizowano wystawę malarstwa poznań-
skiego artysty Jerzego Piotrowicza. Pełne ekspresji 
obrazy, inspirowane aktualną sytuacją stanu wojen-
nego, były dla wszystkich głębokim przeżyciem. Jeden 
z  nich – Ukrzyżowanie, dołączył do lądzkiej kolekcji 
dzieł sztuki. Wernisażowi towarzyszył w  Sali Opac-
kiej koncert fortepianowy w wykonaniu prof. Pawła 
Marcinkowskiego z poznańskiej Akademii Muzycznej. 
Pianista zaprezentował nam utwory Brahmsa, Liszta 
i Chopina. Wystawa Jerzego Piotrowicza dała począ-
tek cyklowi wystaw, jakie pod patronatem „Świadec-
twa i Twórczości” były prezentowane w następnych 
latach w murach Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lądzie. Organizowaliśmy je z tą intencją, aby każdy 
mógł uświadamić sobie, iż jest powołany do tego, aby 
być kreatorem własnego życia w Bożej pracowni. Ku-
ratorem tych wystaw był kl. Janusz Nowiński.
W  cyklu spotkań tego roku należy przywołać spo-
tkanie listopadowe (11 listopada), w  czasie którego 
modliliśmy się za tragicznie zmarłego kl. Wojciecha 
Bagińskiego SDB, który 5 sierpnia 1982 r. utonął w wo-
dach jeziora Krzywe k. Olsztyna, gdzie prowadził oazę 
rekolekcyjną grupy salezjańskiej młodzieży. W kroni-
kach „Świadectwa i Twórczości” pozostało przepiękne 
Wspomnienie pośmiertne o  kleryku Wojciechu Bagiń-
skim, opracowane przez kl. Tadeusza Lewickiego – ko-
legę kursowego i członka grupy. Jednym z gości spo-
tkań tego roku był także o. Bruno-Zygmunt Pawłowicz, 
Krajowy Duszpasterz Niewidomych.
Na doroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdro-
wia tym razem pojechały na Jasną Górę już cztery 
autokary. Drogę Krzyżową na wałach w majowy so-
botni wieczór prowadził ks. Jerzy Popiełuszko. W kro-
nice znajduje się osobliwy dokument – lista darów 
duchowych, jakie z  okazji pielgrzymki ofiarowali jej 
uczestnicy. Świadczy ona o tym, jak bardzo poważnie 
była traktowana każda pielgrzymka do narodowego 
sanktuarium. Jest tam zachęta do uczynków miłości 
wobec bliźnich, np. pomoc rodzinom wielodzietnym, 
wskazywanie młodzieży dobrej literatury, ale także 
zachęta do regularnego słuchania audycji Radia Waty-
kańskiego. Już lektura tej listy wskazuje na aktualność 
tamtych przemyśleń i możliwości.
Zakończenie roku pracy „Świadectwa i  Twórczości” 
odbyło się we wtorek 14 czerwca i  było połączone 
z  prymicjami ks. Kazimierza Kurka, który dwa dni 
wcześniej, w kościele św. Teresy w Łodzi, z rąk bpa 
Józefa Rozwadowskiego przyjął święcenia kapłańskie. 
Grupa alumnów wystawiła z tej racji misterium autor-
stwa i w reżyserii kl. Tadeusza Lewickiego pt. W Cie-
bie wierzę, ukazujące Tajemnicę Ofiary i Kapłaństwa. 
Opiekun, ks. Adam Durak, przekazał pisemne dwu-
stronicowe sprawozdanie z rocznej działalności zespo-
łu kleryckiego i  wszystkich uczestników wieczorów 

„Bogu i człowiekowi”, zapraszając zarazem na III Piel-
grzymkę Pracowników Szkolnictwa i Służby Zdrowia 
do Kawnic w niedzielę 11 września. Wspólne śpiewy 
przy ognisku trwały do późnych godzin wieczornych, 
a braterski krąg zakończył i dzień, i rok, i pierwsze 
trzy lata działalności „Świadectwa i Twórczości”, które 
w znacznej mierze powstało z inspiracji prymicjanta.

Rok akademicki 1983/1984 
– koniec I tomu Kroniki
Zapis tego roku kończy I  tom Kroniki, zatytułowany 
Złota Księga. Rok ten zainaugurowała pielgrzymka 
prawie 100-osobowej grupy uczestników spotkań do 
Kawnic. Przy śpiewie Litanii do Matki Boga i  ludzi zo-
stał odsłonięty Cudowny Obraz. Modlono się m.in. za 
ordynariusza włocławskiego bpa Jana Zarębę z okazji 
40-lecia jego święceń kapłańskich. 
Na spotkaniu w  dniu 12 stycznia 1983 r. w  „galerii 
krypta” odbył się wernisaż wystawy fotograficznej 
Błażeja Olejniczaka z Poznania, zatytułowanej Uspo-
kojenie. Zdjęcia eksponowane na 25 planszach doku-
mentowały wydarzenia w Kościele i w Ojczyźnie po 
śmierci Prymasa Tysiąclecia i  w  pierwszych miesią-
cach stanu wojennego.
Wieczór 16 marca, na którym z  prelekcją o  pasto-
ralnym wymiarze systemu wychowawczego św. Jana 
Bosko wystąpił ks. Zdzisław Weder SDB, zapisał się 
w  pamięci uczestników wernisażem wystawy Pas-
sio’83. Trzech młodych łódzkich artystów: Józef Janusz-
kiewicz, Józef Panfil i Witold Warzywoda, zaprezento-
wało na lądzkich krużgankach cykl grafik i rysunków 
o  tematyce pasyjnej. (...) na progu rozpoczynającego 
się Jubileuszowego Roku Odkupienia, ta wystawa wpro-
wadza na swój sposób w Tajemnicę Dramatu i Nadziei 
– w Tajemnicę Męki Jezusa i Odkupienia człowieka (ks. St. 
Jankowski, we wstępie do katalogu wystawy). Z wy-
staw organizowanych przez „Świadectwo i Twórczość” 
w  tym roku należy wyróżnić wystawę prac Jerzego 
Omelczuka – niepełnosprawnego artysty, mieszkańca 

Kl. Kazimierz Kurek - twórca idei 
oraz inicjator spotkań grupy 
„Świadectwo i Twórczość” .  
Zdjęcie wykonano na Jasnej Górze 
podczas ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Służby Zdrowia  
w dniach 22-23 maja 1982 r.

Tradycją spotkań organizowanych 
przez grupę „Świadectwo 
i Twórczość” stała się pielgrzymka 
do  sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Kawnicach, 
inaugurująca we wrześniu  
każdy nowy rok działalności grupy.

Pierwsze misterium pasyjne 
wystawiono w Lądzie w 1927 r., 

jeszcze przed wybudowaniem sali 
teatralnej. W latach 30. XX w.  

na scenie lądzkiego teatru 
prezentowano – popularne 
w salezjańskich zakładach  

–misterium „Męki Pańskiej” 
autorstwa ks. Franciszka Harazima 

i ks. Antoniego Chlondowskiego 
(muzyka). Spektakle te dały 

początek wieloletniej tradycji 
wielkopostnych misteriów, 

z których Ląd powszechnie słynął. 
Prezentowane obok fotografie 

dokumentują sceny z „Męki 
Pańskiej” wystawionej w 1936 r.: 

Zaparcie się Piotra,  
Chrystus przyjmujący krzyż,  

Zebranie Sanhedrynu  
oraz scenę ostatnią:  

Ukazanie się Zmartwychwstałego 
Zbawiciela. 
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poznańskiego domu opieki społecznej, malującego tyl-
ko ustami (19 października 1983) oraz prezentację wy-
branych projektów sakralnych witraży salezjańskiego 
artysty ks. Wincentego Kiliana. 
Listopadowe spotkanie poświęcono tematowi Odsiecz 
wiedeńska a ówczesne oblicze Europy, który przedstawił 
ks. dr Stanisław Wilk SDB z KUL-u. Mszy św. przewod-
niczył i  homilię wygłosił ks. Stanisław Kosiński SDB, 
wykładowca historii w  lądzkim seminarium, twórca 
monumentalnego zbioru Acta Hlondiana. Spotkanie 
z tak znakomitymi historykami, którzy na co dzień są 
„jakby w zasięgu ręki”, wzbudziło w uczestnikach spo-
tkań nadzieję na pasjonujące poznawanie historii Oj-
czyzny i Kościoła bez cenzury.
Na uwagę zasługuje udział w dorocznej Pielgrzymce 
Służby Zdrowia na Jasną Górę w  dniach 26-27 maja 
1984 r. Z Lądu wyjechało pięć autokarów, czyli ponad 
210 osób. Mszy św. o północy przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
19 czerwca 1984 r. największa grupa, bo sześciu diako-
nów związanych ze spotkaniami „Bogu i człowiekowi”, 
otrzymała świecenia kapłańskie. W  zaproszeniu na 
swą mszę św. prymicyjną diakoni Henryk Bonkowski, 
Roman Dąbrowski, Marek Kędzierski, Tadeusz Lewic-
ki, Janusz Nowiński i  Roman Szpakowski, tak pisali: 
Was, Siostry i Bracia, którzy z nami przez lata dawaliście 
świadectwo i tworzyliście wspólnotę naszych wieczorów 
„Bogu i człowiekowi” zapraszamy do modlitwy podczas 
mszy św. prymicyjnej w dniu 20. 05. 1984. Sprawowano 
tę mszę św. w nawiązaniu do 50-tej rocznicy kanoni-
zacji św. Jana Bosko. Znajdujące się w kronice obrazki 
prymicyjne tej grupy są dobrym źródłem refleksji nad 
tym, co „w  duszach młodych kapłanów gra”. Całość 
spotkania zakończono zaproszeniem na pielgrzymkę 
do Kawnic w niedzielę 7 października, aby u Matki Bo-
żej Pocieszenia rozpoczynać piąty rok spotkań nauczy-
cieli, wychowawców i pracowników lecznictwa.
 
Kroniki tom II – lata 1984-1995
Drugi tom kroniki grupy „Świadectwo i  Twórczość” 
obejmuje czas od roku akademickiego 1984/1985 do 

chwili zaniechania jej działalności, czyli do roku 1995. 
Jej czytanie także było w miarę dokładne, ale wymogi 
niniejszego opracowania sprawiły, że zostaną przywo-
łane niektóre wydarzenia, jako ilustracja tego nurtu 
świadectwa Rodziny Salezjańskiej związanej z  Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Lądzie.
W pielgrzymce wrześniowej do Kawnic w 1984 r. wzię-
ło udział ok. 90 osób. Opiekę nad grupą sprawował 
ks. dr Adam Durak, a  tworzyło ją 10 alumnów: Wal-
demar Jonatowski, Roman Rzepecki, Waldemar Grzelec, 
Bogdan Wysocki, Mirosław Culepa, Krzysztof Kowalik, 
Krzysztof Owczarek, Józef Ślazyk, Krzysztof Hagedorn, 
Kazimierz Wilgodzki. Pielgrzymka do Kawnic była także 
okazja do dziękczynienia za pielgrzymkę wakacyjną do 
Rzymu i za słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II  
podczas audiencji w  dniu 6 września: Pozdrawiam 
wszystkich obecnych: (…) pielgrzymkę salezjańską laika-
tu z Lądu nad Wartą; (…) Módlmy się za nasze małżeń-
stwa i rodziny, ażeby były wierne Prawu Bożemu. Niech 
Bóg błogosławi wszystkich was, drodzy pielgrzymi, jako 
też wszystkich rodaków w  Ojczyźnie i  na emigracji. Na 
spotkaniu w listopadzie alumni zaprezentowali Mord 
w  katedrze Thomasa S. Eliota, sztukę opowiadającą 
o ostatnich chwilach życia św. Tomasza Morusa.
Wyraz swego uznania wobec prowadzonego apostol-
stwa wśród świeckich Ziemi Konińskiej i Słupeckiej da-
wali przełożeni w czasie swych wizytacji kanonicznych. 
Pod datą 10 lutego 1985 r. znajduje się obszerny wpis 
ks. inspektora Henryka Jacenciuka, który gratulując 
dotychczasowych osiągnięć, życzył dalszych owocnych 
inicjatyw i  pomysłów. Podobną ocenę wyrażał także 
w czasie wizytacji kanonicznych delegat Księdza Ge-
nerała ks. Augustyn Dziędziel. A  ks. insp. Stanisław 
Skopiak napisał: składam gratulacje za wspaniałe osią-
gnięcia, które są wynikiem wysokiego poziomu intelektu-
alnego, ascetycznego i systematycznej wytrwałości.
W Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę w maju 
1985 r. wzięło udział ponad 100 osób. W kronice za-
chował się wyciąg z  listy postanowień złożonych 
jako wotum Matce Bożej Jasnogórskiej. Oto niektóre 
z nich: pogłębię i usystematyzuję modlitwę codzien-

Powinno się być dobrym jak chleb. 
Powinno się być jak chleb, który dla 

wszystkich leży na stole, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić 
i nakarmić się, jeśli jest głodnym   

– te słowa św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, beatyfikowanego 

przez Jana Pawła II 22 czerwca 1983 r.,  
stanowiły motto spotkania 

poświęconego jego osobie w dniu  
19 października 1983 r.  

Symbolicznym znakiem jedności 
z osobą i przesłaniem Brata Alberta 

było wzajemne dzielenie się chlebem. 
Na fotografii wśród uczestników 
spotkania diak. Janusz Nowiński.
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ną; pomogę ludziom, którzy stali się niewolnikami jakiś 
nałogów; podejmę regularne uczestnictwo we mszach 
świętych, sobotnich, itp. 
Tego roku pożegnano trzech kolejnych członków gru-
py „Świadectwo i Twórczość” – ks. Waldemara Jona-
towskiego, ks. Romana Rzepeckiego i ks. Bogdana M. 
Wysockiego, którzy swoje prymicje w ramach spotkań 
„Bogu i człowiekowi” przeżyli w dniu 19 czerwca 1985 r.
Po sześciu latach pełnienia funkcji opiekuna z grupą roz-
stał się ks. dr Adam Durak. Pod datą 26 czerwca 1988 r.  
znajduje się jego sprawozdanie za rok akademicki 
1987/1988, będące zarazem świadectwem jego ser-
ca pastoralnego. Swój wpis kończy zaproszeniem do 
Kawnic na niedzielę 25 września 1988 r. oraz życzenia-
mi dla nowego opiekuna – ks. Henryka Wróbla. Dzie-
wiąty rok spotkań został poświęcony tematowi: Etyka 
nauczyciela i wychowawcy. A zespół klerycki stanowili: 
diak. Stanisław Kadziński, diak. Łukasz Woźniak, diak. 
Józef Dubiniec, kl. Dariusz Matuszyński, kl. Jan Niemiec,  
kl. Dariusz Buksik, kl. Przemysław Pawelski i kl. Marek 
Konkol. W  ramach przygotowań do 10-lecia spotkań 
„Bogu i człowiekowi” w dniu 1 kwietnia miała miejsce 
pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Skrzatu-
szu. Uroczystej koronacji papieskimi koronami cudow-
nej figury Matki Bożej Bolesnej Skrzatuskiej Pani, do-
konał w dniu 18 września 1988 r. prymas Polski kard. 
Józef Glemp.
W  pielgrzymce do Kawnic w  niedzielę 24 września 
1988 r. uczestniczyło ponad 60 osób. W  ten sposób 
zainaugurowano 10-ty rok istnienia grupy „Świadectwo 
i  Twórczość” i  spotkań „Bogu i  człowiekowi”. W  li-
stopadzie goszczono senatora Zdzisława Nowickiego 
z  Piły z  referatem: Kompromis, bezkompromisowość, 
granice kompromisu. Wyraził on wówczas nadzieję, że 
w  Polsce szybko rozwiną się szkoły salezjańskie, co 
zebrani przyjęli ze szczególnym zadowoleniem – także 
jako miejsce swojej pracy pedagogicznej. Z racji 10-le-
cia działalności „Świadectwa i  Twórczości” w  WSD 
w  Lądzie skierowano obszerny list do ordynariusza 
włocławskiego bpa Henryka Muszyńskiego, infor-
mujący o  działalności grupy i  zapraszając na jubile-
uszowe spotkanie. W  imieniu ordynariusza mszę św. 
jubileuszową w dniu 4 października 1988 r. sprawował  
bp Czesław Lewandowski, który w  pozostawionym 
wpisie zawarł m.in. taką refleksję: Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że pierwsze lata działalności wymagały du-
żej odwagi, aby przyznać się do Chrystusa.
Od dnia 21 lutego 1991 r. zaproszenia na kolejne wie-
czory sygnował swym nazwiskiem ks. dr Zenon Kla-
wikowski, który przejął obowiązki opiekuna grupy 
i spotkań po ks. Henryku Wróblu. Rok pracy 1992-1993 
zainaugurowano pieszą pielgrzymką z  Lądu do Kaw-
nic w  niedzielę 27 września, co zostało odnotowane 
także w lokalnej prasie. Była to już II Piesza Pielgrzym-
ka grupy „Świadectwo i Twórczość” do sanktuarium 
w Kawnicach.

Odzyskana przez Polaków wolność zaznaczyła się tak-
że nowymi formami i środkami komunikacji. Pojawiły 
się – nieosiągalne wcześniej – możliwości swobodnego 
druku, nowe maszyny do pisania i powielania tekstów; 
rozwinęła się prasa lokalna, która zaczęła użyczać 
swych łam dla informacji związanych z  lądzkimi spo-
tkaniami. „Gazeta Słupecka” w 26 numerze z dnia 31 
czerwca na czołowej stronie przynosi informacje o pry-
micjach ks. Franciszka Zaniewskiego, który przez kilka 
lat był związany z pracą „Świadectwa i Twórczości”.
Z początkiem roku seminaryjnego 1993/1994 następu-
je zmiana opiekuna grupy. Zostaje nim ks. Tomasz Seń, 
a kleryków jest w niej dziewięciu. Zaczynają się tak-
że pojawiać braki w regularnym prowadzeniu kroniki. 
Część materiału można znaleźć w złożonych w archi-
wum lądzkiej biblioteki teczkach. Ostatnim dokumen-
tem jest program spotkania w dniu 16 lutego 1995 r., na 
którym wysłuchano prelekcji ks. Antoniego Balcerzaka 
i koncertu fortepianowego w wykonaniu ks. Macieja 
Szczepankiewicza.

A Warta płynie …
Zamykam tomy kronik i  teczki z  archiwaliami. Pod-
chodzę do okna. Zrobiło się już późno. Na niebie peł-
nia księżyca, a pod murami lądzkiego klasztoru leni-
wie płynąca Warta – świadek tylu istnień i wydarzeń, 
szemrzącym odwiecznie nurtem śle przesłanie: nadal 
twórzcie nowe dzieła i  zapisujcie je dokładnie w  kroni-
kach, a  ja opowiem o nich polskim krainom, przez któ-
re przepływam! Tak, tworzyć, gromadzić, wpisywać 
w dzieje ślady miłości! A tak dobre nastały ku temu 
czasy – od 300 lat nie było tylu możliwości tworzenia, 
budowania, kształtowania sumień! Tak chciałoby się 
w tej chwili, gdy kończy się dzień poświęcony patro-
nowi Lądu – świętemu Bernardowi, przejść wraz z nim 
po klasztornych krużgankach, po ogrodzie seminaryj-
nym i pogawędzić o  tym, co mamy zrobić, aby Ląd 
wciąż rozlewał na okoliczne ziemie i na współczesną 
polską kulturę ducha Clairvaux, ale także ducha Tury-
nu i Valdocco, aby ci, którzy przez lata przybywali tutaj 
na wieczory poświęcone „Bogu i człowiekowi” znów 
byli oczekiwani, i aby znów kronikarze zapisywali ko-
lejne tomy lądzkich kronik: Bogu na chwałę, a ludziom 
ku pokrzepieniu serc. 

Ostatnia wspólna fotografia grupy 
„Świadectwo i Twórczość” 
w pierwotnym kleryckim składzie, 
wykonana w dniu prymicji  
ks. Kazimierza Kurka odprawionej  
dla uczestników spotkań w Lądzie  
14 czerwca 1983 r.  
Stoją od lewej:  
Roman Szpakowski,  
ks. Stanisław Jankowski,  
Bogdan Wysocki,  
Roman Rzepecki,  
ks. Adam Durak,  
ks. Kazimierz Kurek,  
Janusz Nowiński,  
Leszek Ruciński,  
Mirosław Culepa,  
Henryk Bonkowski,  
klęczy Tadeusz Lewicki.
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Zakoƒczenie

K ościół jest strażnikiem przeszłości, piastunem teraźniejszości i drogowskazem przyszłości 
– te słowa Henryk Sienkiewicz pozostawił w księdze pamiątkowej płockiej katedry. 
Historia opactwa w Lądzie nad Wartą potwierdza trafność stwierdzenia wielkiego pi-

sarza. To dzięki wielowiekowej trosce cystersów, a po nich kapucynów, dziedzictwo pokoleń 
żyjących i tworzących w lądzkim opactwie zostało zachowane i świadczy dziś o bogactwie 
ich ducha, serca i intelektu. Salezjanie, obecni gospodarze tego wyjątkowego miejsca, przez 
90-letnią tu obecność wpisują się w historię Lądu, tworzą jego teraźniejszość oraz wyzna-
czają przyszłość.
Klasztor w Lądzie nad Wartą przez wieki był dynamicznym centrum kultury duchowej i ma-
terialnej, gromadził wybitnych twórców a dzięki nim wybitne dzieła sztuki, był też miejscem 
kultywowania polskich tradycji patriotycznych na Ziemi Słupeckiej i  Konińskiej. Nie dziwi 
więc fakt, że ukazuje się coraz więcej publikacji opisujących dziedzictwo tego miejsca i zwią-
zanych z nim osób. Na szczególną uwagę zasługują dwa albumy: Zespół klasztorny w Lądzie 
nad Wartą (2003) oraz Ląd nad Wartą (2009), które dokumentują historię tego zabytku, po-
kazują piękno otaczającej go przyrody oraz geniusz artystów tworzących na rzecz lądzkiego 
kościoła i klasztoru. Obecna publikacja: Salezjanie w Lądzie 1921-2011 wpisuje się w ideę upa-
miętniania dziejów tego wyjątkowego miejsca, a przede wszystkim zbiera i uzupełnia infor-
macje o licznym gronie salezjanów, którzy przez ostatnich dziewięć dekad tworzyli i tworzą 
najnowszą historię Lądu. Wielu z nich już zakończyło ziemski etap swego życia, miejsce ich 
doczesnego spoczynku na lądzkim cmentarzu otaczamy pamięcią i troską. Z troski o pamięć 
oraz z wdzięczności i szacunku dla ofiarnej pracy naszych współbraci powstała ta publikacja, 
dedykowana obecności wspólnoty salezjanów w Lądzie nad Wartą – miejscu wyróżnionym 
przez Opatrzność modlitwą i pięknem dzieł sztuki.
Mając przywilej troski o  to wyjątkowe miejsce jesteśmy świadomi odpowiedzialności za 
krzewienie ducha wiary, kultury oraz miłości do Ojczyzny, które pozostawili nam w spuściź-
nie nasi poprzednicy. Głęboko wierzymy, że salezjanie pojawili się w  Lądzie z  woli Bożej 
Opatrzności, która oczekuje od nas realizacji Bożych planów dla tej ziemi na sposób i w cha-
ryzmacie, jaki przekazał nam św. Jan Bosko. Wydaje się, że właśnie wychowanie młodzieży 
oraz troska o integralny rozwój człowieka – uczciwego obywatela i gorliwego chrześcijanina, 
jest ideą, która tłumaczy obecność salezjanów w Lądzie oraz zespala strukturę tej publikacji, 
prezentującej różnorodne aktywności naszych współbraci na przestrzeni ostatnich dziewięć-
dziesięciu lat. Żywa działalność pastoralna w lądzkiej parafii oraz takie dzieła edukacyjno-
-wychowawcze jak: Małe Seminarium Duchowne, Wyższe Seminarium Duchowne, Oratorium 
im. Poznańskiej Piątki, a  także działalność formacyjna na rzecz środowisk inteligenckich, 
aktywna działalność teatralna oraz Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, z której 
korzystają mieszkańcy rozległej okolicy, są najlepszymi przykładami realizacji charyzmatu 
wychowawczego św. Jana Bosko.
Patrząc w przyszłość i wyznaczając zadania na najbliższe lata, sens salezjańskiej obecności 
w Lądzie widzimy w trosce o wychowanie młodych ludzi. W tym właśnie kontekście należy 
rozumieć umowę zawartą z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
na podstawie której młodzi salezjanie – od roku akademickiego 2011/2012 – będą kończyli 
studia w lądzkiej Alma Mater uzyskując na Wydziale Pedagogicznym UKSW dyplomu licen-
cjackiego z pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Święty Jan Bosko uwa-
żał, że jednym z najważniejszych zadań, jakie Bóg przed nami stawia, jest wychowywanie 
przyszłych wychowawców. Mamy nadzieję, że czerpiąc z dziedzictwa kulturowego i ducho-
wego przeszłości Lądu oraz korzystając z  bogactwa współczesności potrafimy wychować 
przyszłych wychowawców młodzieży, którzy będą odważnie wkraczać w przyszłość budując 
lepszy – bo bardziej boży – świat i w ten sposób wpiszemy się w program, jaki zostawiły 
nam pokolenia zakonników tworzących historię tego wyjątkowego miejsca.

Ks. Ryszard Sadowski SDB
Rektor WSD TS
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T he 90th anniversary of the launch of the Salesians’  
activities in Ląd on the Warta served as an opportunity 
to prepare two albums on the occasion. The first, called 

Ląd nad Wartą (Ląd on the Warta), presents the monuments  
of the Ląd monastery and church. The second one, Sale-
zjanie w Lądzie 1921-2011 (The Salesians of Don Bosco in Ląd 
1921-2011), displays a broad range of historical facts and the 
pastoral-educational commitment of the spiritual sons of  
Don Bosco at this place, important for the history of the 
Salesian Society and Church in Poland. 
The album dedicated to the Salesians of Don Bosco in Ląd 
starts with chronology showing the most important events 
from the Salesian history in Ląd, arranged throughout the 
nine decades, starting from 1921, until the most contempo-
rary times. It allows the Reader to appreciate the richness of 
events of the past ninety years; additionally, it recalls the in-
dividuals who have had a major impact on the development 
of the works of the Salesians of Don Bosco  in Ląd, as well as 
illustrious visitors to the monastery on various occasions.
The history of the Salesian presence in Ląd is displayed in 
three major sections, the first part dedicated to the begin-
nings and development of the work carried out by the Sale-
sian Community of St. Bernard of Clairvaux. Of significant 
importance was the commitment to the development of the 
Ląd Salesian institution of a great benefactor of the Salesian 
Society in Poland, Father Prelate Franciszek Szczygłowski, 
a priest of the Włocławek Diocese, a World War II martyr. 
Thanks to his efforts, the Salesians in the Włocławek Diocese 
first took over a school in Aleksandrów Kujawski (1919), and 
two years later also a monastery in Ląd where for subse-
quent years they successfully fulfilled their mission of care of 
young people. At this point of the jubilee publication, a recol-
lection is included of the martyrdom of Ląd during World War 
II. In January 1940, a temporary camp for clergy from various 
dioceses and orders was opened. It operated in Ląd until Oc-
tober 1941. Among the imprisoned clergy there was, inter alia, 
Blessed Bishop Michał Kozal who, just like many priests held 
in Ląd, died martyred in the Dachau Nazi concentration camp. 
In the group of the 108 WWII martyrs blessed by John Paul II 
in June 1999, there were also eight from among the priests 
imprisoned in Ląd. Worth recalling is the fact that God’s Serv-
ant  Father Franciszek Miśka SDB, head of the Ląd Parish and 
Director of the Low Seminary who during the occupation in 
the Ląd internment prison reported to the Germans on behalf 
of the prisoners’s community of, is awaiting beatification.  
He was martyred on 30 May 1942 in the Dachau concentra-
tion camp. 
In the next article activities of the Salesians of Don Bosco 
aiming at the reconstruction, renovation, and preservation 
of the Ląd monuments are described. Over those years, the 
Salesians continued to contribute to preserving the histori-
cal legacy of the post-Cistercian monastery and the Baroque 
church, which required strong determination, substantial 
financing, and overcoming many challenges. The crowning of 
the efforts and strong commitment of the many generations 
of the sons of Don Bosco to the Ląd monuments’ preserva-
tion,  can be seen in the listing of the old Cistercian Abbey  
in Ląd on the Warta among the Monuments of History.  
This historic act does not only climax the 90 years of the 
preservation of the Ląd monuments, but also shows commit-
ment to further effective care of that national legacy.
A subsequent fragment of the jubilee album is entirely dedi-
cated to the history of the works of the Salesians carried out 
in Ląd in 1921-2011. In the first period the commitment of the 

Salesians of Don Bosco focused on the didactic-educational 
work in the Low Seminary in which young men wanting to 
dedicate their future lives to the Lord’s service in the Church 
were able to educate themselves sufficiently in order to study 
at the seminary. Among the Ląd graduates we can come 
across many outstanding priests-to-be who did not only 
fulfill their vocation in the Salesian congregation, but also in 
their pastoral service in numerous dioceses.  
The Low Seminary operated in 1921-1952, with a short inter-
val during the Nazi occupation, and having been closed down 
by the Communist regime in the post-war Poland, similarly as 
the majority of the educational institutions run by the Sale-
sians of Don Bosco. In 1952, the Order’s authorities, trying to 
keep the Ląd Monastery a property of the Salesian Society 
and the Church, founded a Higher Seminary of the Salesian 
Society there, which has been in operation up to now, al-
though over the years the students’ profile has changed.  
In the 60-year history of the Alma Mater Landensis, 620 neo-
presbyters have graduated from it. They are currently work-
ing for many pastoral projects in Poland and abroad.  
It is here that the philosophical backbone is provided to the 
Brothers from all the four Salesian provinces in Poland.
Further works presented in the publication are as follows: 
Parishes of Our Lady and of St. Nicolas, and the ‘Oratory 
Dedicated to the Poznań Five’. Pastoral service in parishes 
has been on the agenda of the Ląd Salesians of Don Bosco 
since the moment of taking over the monastery and the 
church in 1921. Until the closing down of the Low Seminary, 
the role of parish priests had been taken by subsequent 
directors of the community of the Brothers; later on, however, 
by other specifically assigned Brothers. The Ląd Parish has 
always displayed a significant commitment of the faithful to 
the activity of formation communities and sensitivity to the 
current needs of the Church.
The Low Seminary and later High Seminary were for many 
Polish Salesians of Don Bosco not just formation institutions, 
but also important culture-creating centres, which have been 
having a major impact on the whole of the region.  
The Salesians of Don Bosco active in Ląd have been under-
taking many forms of service and pastoral activities. The 
third section of the publication identifies and describes in 
separate articles the most meaningful forms of service to the 
local community: ‘Testimony and Creativity’ Group, providing 
pastoral service to the Słupca and Konin Healthcare and Edu-
cation Groups; library, theatre activity, with special emphasis 
on the Passion which for years attracted thousands  
of pilgrims from all over Poland to the Ląd Seminary. 
The jubilee album presents an extremely abundant archival 
material in photographs from 1921-2011 which has for the 
first time served in this form to illustrate the history from  
the Ląd centre under the Salesians of Don Bosco.  
The text also features an index of individuals who appear  
in the afore mentioned texts. 
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i l 90° anniversario degli inizi dell’opera salesiana a Ląd sul 
fiume Warta diventa l’occasione della pubblicazione di due 
album commemorativi. Il primo, intitolato Ląd nad Wartą 

(Ląd sul Warta), vorrebbe presentare il patrimonio artistico del 
monastero e della chiesa a Ląd. Il secondo, Salezjanie w 
Lądzie 1921-2011 (Salesiani a Ląd 1921-2011), mostra un ampio 
spettro di fatti storici e il coinvolgimento pastorale-educativo 
dei figli spirituali di Don Bosco in questo luogo, importante per 
la storia della Società Salesiana e della Chiesa in Polonia.
La pubblicazione dedicata ai Salesiani a Ląd apre il calenda-
rio, che presenta i principali eventi della storia salesiana a Ląd, 
raggruppati in nove decenni, a partire dal 1921 fino ai tempi 
d’oggi. Esso permette al lettore di conoscere la ricchezza degli 
eventi di questi 90 anni, ricorda i personaggi che hanno avuto 
un significativo impatto sullo sviluppo dell’opera salesiana  
a Ląd, ricorda gli ospiti illustri che hanno visitato il monastero 
in diverse occasioni.
La storia della presenza salesiana a Ląd è stata presentata in tre 
principali capitoli. Nella prima parte vengono illustrate le origini 
e lo sviluppo dell’opera svolta dalla comunità salesiana  
S. Bernardo di Chiaravalle durante i 90 anni. Merita d’essere 
sottolineato il ricordo del Rev. Prelato Francesco Szczygłowski 
e del suo impegno per lo sviluppo dell’opera ssalesiana a Ląd; 
questo sacerdote della diocesi di Włocławek è stato un grande 
benefattore della Società Salesiana in Polonia e alla fine della 
sua attiva vita, il martire della seconda guerra mondiale. In se-
guito dei suoi sforzi nella diocesi di Włocławek, i Salesiani prima 
si sono occupati della scuola in Aleksandrów Kujawski (1919),  
e due anni dopo si sono insediati nel monastero a Ląd, dove 
hanno realizzato con tanto successo nel corso degli anni la loro 
missione per i giovani. In questa parte della pubblicazione giu-
bilare gli autori hanno trovato luogo per ricordare la pagina di 
martirio a Ląd  durante la seconda guerra mondiale. Nel genna-
io del 1940, nel monastero è stato creato il campo temporaneo 
d’interamento per il clero delle diverse diocesi e delle congrega-
zioni religiose. Il campo a Ląd funzionava fino a ottobre del 1941. 
Tra il clero qui imprigionato si trovava il beato vescovo Michał 
Kozal, che – come molti altri sacerdoti imprigionati  
a Ląd – ha subito la morte da martire nel campo di concentra-
mento nazista di Dachau. Nel gruppo dei 108 beati, martiri della 
Seconda Guerra Mondiale elevati alla gloria degli altari da Papa 
Giovanni Paolo II nel giugno 1999, vi sono anche alcuni sacerdoti 
imprigionati a Ląd:  don Henryk Kaczorowski, don Giuseppe 
Straszewski, chierico Tadeusz Dulny, chierico Bronisław Jerzy 
Kostkowski, don Francesco Drzewiecki – orionino, don Michał 
Oziębłowski, don Michał Woźniak. Vale la pena ricordare 
che è in corso la causa di beatificazione del Servo di Dio, don 
Franciszek Miśka, salesiano, allora parroco della parrocchia  
di Ląd e direttore del Seminario Minore; durante l’occupazio-
ne nel campo di internamento era responsabile di fronte ai 
Tedeschi per la comunità dei sacerdoti qui imprigionati. Ha subi-
to il martirio il 30 Maggio del 1942 presso il campo di concen-
tramento di Dachau. Sacerdoti imprigionati a Ląd segretamente 
svolegvano il servizio pastorale alla gente della zona.
In un altro articolo è stata narrata l’attività dei Salesiani  
a favore del restauro, della ricostruzione e della tutela dei mo-
numenti storici a Ląd. Nel corso degli anni i Salesiani stavano 
cercando di proteggere il patrimonio storico del monastero  
cistercense e della chiesa barocca e quest’attività richiedeva 
una grande determinazione, le risorse economiche e le lot-
te contro numerose avversità da parte delle autorità ammini-
strativo-politiche. L’inserimento del complesso monumentale 
dell’ex abbazia cistercense a Ląd nella lista dei Monumenti del 
Patrimonio Storico Polacco da parte del presidente della Polonia, 

Lech Kaczyński, il 17 Giugno de 2009, è stato l’atto di corona-
mento del lavoro e dell’instancabile cura  da parte di molte 
generazioni dei figli di Don Bosco. Questo atto storico diventa 
non solo il riassunto dei 90 anni di prendersi cura dei monu-
menti di Ląd, ma anche un impegno di continua ed efficace 
cura di questo patrimonio nazionale.
Un’altra parte della pubblicazione giuibilare è interamente de-
dicata alla storia delle opere salesiane esistenti a Ląd negli 
anni 1921-2011. Nel primo periodo l’impegno dei Salesiani era 
focalizzato sul lavoro educativo e di insegnamento nel 
Seminario Minore, dove i giovani, che in futuro desiderava-
no dedicarsi al servizio di Dio nella Chiesa, potevano acquisi-
re la necessaria formazione per poter avviare gli studi verso  
il sacerdozio. Tra gli ex allievi di Ląd troviamo molti sacerdo-
ti illustri, che hanno realizzato la loro vocazione, non solo nella 
Congregazione Salesiana, ma anche nel ministero pastorale in 
numerose diocesi. Il Seminario Minore, con una pausa durante 
l’occupazione nazista, ha funzionato negli anni 1921-1952.  
E’ stato chiuso con la decisione delle autorità comuniste polac-
che del dopoguerra, come la maggior parte delle opere educa-
tive dei Salesiani. Le autorità religiose, cercando di mantenere 
il monastero di Ląd nelle mani della Società Salesiana e della 
Chiesa, nel 1952 hanno fondato qui il Seminario Maggiore della 
Società Salesiana, funzionante fino ai giorni nostri, anche se nel 
corso degli anni quest’opera ha subito le trasformazioni.  
Le mura della  Alma Mater Landensis durante i suoi 60 anni di 
storia, hanno lasciato i 620 nuovi sacerdoti. Essi lavorano in 
molti campi del ministero salesiano in Polonia e in tutto  
il mondo. Attualmente, ricevono qui la formazione filosofica 
i giovani Salesiani provenienti da tutte le quattro provincie 
salesiane in Polonia.
Le successive opere presentate in questa pubblicazione sono: 
la parrocchia di S. Maria Vergine e di S. Nicola e l’Oratorio-opera 
educativa “Poznańska Piątka”. Il servizio parrocchiale è nelle 
mani dei Salesiani di Ląd sin dall’acquisizione del monastero  
e della chiesa nel 1921. Fino alla chiusura del Seminario Minore 
il ministero del parrocco svolgevano i direttori della comunità re-
ligiosa; più tardi ad esso venivano delegati i confratelli dedicati. 
La parrocchia di Ląd, in tutta la sua storia, si distingueva per  
il coinvolgimento dei laici nell’opera delle comunità di formazio-
ne seminariale e per la sensibilità di fronte alle neccessità  
della Chiesa.
Il Seminario Minore dei „Figli di Maria”, e poi la Alma Mater 
Landensis, per molti Salesiani polacchi erano non solo le case 
di formazione religiosa, ma anche importanti centri di attività 
culturale per tutta la regione. I Salesiani di Ląd hanno intrapre-
so numerose iniziative culturali e hanno dato vita alle diverse 
forme d’attività apostolica. Nella terza parte della pubblicazio-
ne giubilare sono state individuate e descritte in articoli sepa-
rati le forme più significative di servizio alla comunità locale:  
il gruppo “Świadectwo i Twórczość” (Testimonianza 
 e Creatività), che ha svolto la cura pastorale degli operatori 
sanitari e dell’educazione della regione di Słupca e Konin; 
 la biblioteca; l’attività teatrale, con la particolare attenzione  
al Mistero della Passione di Cristo, che nel corso degli anni attira-
va  al Seminario Maggiore di Ląd migliaia dei pellegrini  
da tutto la Polonia.
In questo album-pubblicazione giubilare è stato presentato 
un ricco materiale d’archivio fotografico degli anni 1921-2011, 
che per la prima volta in tale forma è stato utilizzato per mo-
strare le pagine della storia dell’opera di Ląd affidato alla cura 
dei Salesiani. Alla fine di questa pubblicazione si trova l’indice 
delle persone nominate e ricordate nei testi pubblicati.
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D er 90. Jahrestag der Tätigkeit der Salesianer in Ląd an der 

Warthe wurde der Grund für die Vorbereitung von zwei 

speziellen Alben. Das erste Album, genannt Ląd na Wartą 

(Ląd an der Warthe), präsentiert die Denkmäler des Klosters 

und der Kirche in Ląd. Das zweite Album Salezjanie w Lądzie 

1921-2011 (Salesianer in Ląd 1921-2011) präsentiert ein großes 

Spektrum an sowohl historischen Fakten als auch pastoralem 

und pädagogischem Engagement der Salesianer Don Boscos in 

dem Ort Ląd, der wichtig für die Geschichte von der Gesellschaft 

der Salesianer und der Kirche in Polen ist. Das den Salesianern 

aus Ląd gewidmete Album ist der Anfang vom Kalendarium, das 

die wichtigsten Ereignisse der salesianischen Geschichte vorstellt 

und in neun Jahrzehnten aufgeteilt ist. Es hat eine Zeitspanne 

von 1921 bis heute. 

Das Kalendarium macht die Leser mit der Vielfalt der Geschichte 

der letzten 90 Jahre vertraut, stellt die Personen, die einen 

wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der salesianischen Arbeit 

hatten, und die bedeutendsten Besucher des Klosters in Ląd vor.

Die Geschichte der Anwesenheit der Salesianer in Ląd wurde in 

drei Hauptkapiteln dargestellt. In dem ersten Teil wurden der 

Anfang und die Entwicklung der Tätigkeit der Gesellschaft der 

Salesianer des heiligen Bernhard von Clairvaux in den letzten 90 

Jahren dargestellt. Man findet hier wichtige Informationen über 

das Engagement für die Entwicklung der salesianischen Tätigkeit 

in Ląd des großen Wohltäters der Gesellschaft der Salesianer 

in Polen und des Prälaten Franciszek Szczyglowski. Er war ein 

Prister in der Diözese Włocławek und ein Märtyrer des Zweiten 

Weltkrieges. Als Ergebnis seiner Bemühungen übernahmen die 

Salesianer 1919 zuerst eine Schule in Aleksandrow Kujawski 

(Diözese Włocławek). Zwei Jahre später gehörte auch das Kloster 

in Ląd den Salesianern, in dem sie eine wichtige Missionsarbeit 

für die Jugend in den nächsten Jahren führten. In diesem Teil des 

Albums erinnert man auch an das Märtyrer-Kapitel während des 

Zweiten Weltkrieges in Ląd.

Im Jahre 1940 entstand im Kloster ein Durchgangslager für die 

Geistlichen aus einigen Diözesen und Ordensgemeinschaften 

und es bestand in Ląd bis zum Jahre 1941. Unter den Gefangenen 

befand sich hier auch der selige Bischof Michal Kozal, der 

wie viele andere Priester, die in diesem Lager waren, in dem 

Konzentrationslager in Dachau einen Märtyrertod starb. Unter 

den 108 Märtyrern des Zweiten Weltkrieges, die von dem Papst 

Johannes Paul der II im Juni 1999 selig gesprochen wurden, be-

fanden sich acht Priester aus dem Durchgangslager in Ląd. Es ist 

erwähnenswert, dass auf die Seligsprechung noch der Priester 

Franciszek Miska sdb wartet. Er war Pfarrer und Direktor des 

Kleinen Seminars in Ląd während des Zweiten Weltkrieges. 

In dem Durchgangslager in Ląd war er für die Gemeinschaft 

der gefangenen Geistlichen vor den Nazis verantwortlich. Er 

starb am 30. Mai 1942 in dem Konzentrationslager Dachau 

den Märtyrertod.Im nächsten Artikel präsentiert man die sa-

lesianische Tätigkeit für den Wiederaufbau, die Renovierung 

und den Schutz der Denkmäler in Ląd. Jahre lang bemühten 

sich die Salesianer das Erbe des  Zisterzienserklosters und die 

Barockkirche zu schützen. Es verlangte die Entschlossenheit, 

den Kapitalaufwand und den Kampf gegen viele Widrigkeiten. 

Die Krönung dieser Arbeit und der großzügigen Sorge um die 

Denkmäler in Ląd von vielen Generationen der Salesianer Don 

Boskos war der Eintrag der Zisterzienserabtei in Ląd an der 

Warthe in die Liste der historischen Denkmäler von dem pol-

nischen Präsidenten Lech Kaczynski am 17. Juni 2009. Dieser 

historische Akt bedeutet nicht nur die Zusammenfassung der 

90-jährigen Sorge um die Denkmäler in Ląd, sondern auch die 

Verpflichtung, sich weiter um das Nationalerbe zu kümmern.

Der nächste Teil des Jubiläumsalbums wurde im Ganzen der 

Geschichte der salesianischen Tätigkeit in Ląd in Jahren 1921-2011 

gewidmet. Am Anfang war das Engagement der Salesianer für 

die Unterrichts -und Erziehungsarbeit in dem Kleinen Seminar 

sehr wichtig. Die Jungen, die ihr Leben dem Kaplandienst wid-

men wollten, konnten hier eine Ausbildung machen und sich für 

weiteres Seminarstudium vorbereiten. Unter den Absolventen 

des Kleinen Seminars in Ląd findet man viele namhafte Priester, 

die ihre Berufung nicht nur in der Salesianischen Kongregation, 

aber auch in dem Kaplandienst in vielen Diözesen umgesetzt 

haben. Das Kleine Seminar bestand, mit der Pause während der 

Nazi-Besatzung, in den Jahren 1921-1952. Das Kleine Seminar 

wurde nach der Entscheidung der kommunistischen Regierung 

des Nachkriegs-Polen wie auch viele andere, von den Salesianern 

geführte Bildungsstätten, geschlossen. Die Ordensverwaltung, 

der wichtig war, dass das Kloster in Ląd in den Händen von 

der Gesellschaft der Salesianer und der Kirche bleibt, gründe-

te hier 1952 das Höhere Priesterseminar der Gesellschaft der 

Salesianer, das bis heute besteht. Es unterlag in den Jahren den 

Veränderungen. In der 60-jährigen Geschichte der Alma Mater 

Landensis wurden 620 Absolventen (Neo Presbytern) entlassen. 

Sie arbeiten in der salesianischen Seelsorge in Polen und im 

Ausland. Zurzeit studieren in Ląd alle Mitbrüder aus allen vier 

salesianischen Provinzen in Polen die Philosophie.

Als Nächstes werden in der Veröffentlichung die Pfarrgemeinde 

der Heiligen Jungfrau Maria und des Heiligen Nikolaus und 

das „Oratorium der Posener Fünf“ dargestellt. Die Seelsorge 

der Salesianer aus Ląd wird in der Pfarrgemeinde seit der 

Übernahme des Klosters und der Kirche im Jahre 1921 aktiv 

durchgeführt. Die Funktion des Pfarrers wurde bis zur Auflösung 

des Kleinen Seminars von dem Ordensleiter ausgeübt. Später 

wurden für die Arbeit als Pfarrer andere Mitbrüder abgeord-

net. Die Gläubigen der Pfarrgemeinde in Ląd wirkten immer 

sehr aktiv in verschiedenen Gebetsgruppen und waren auf die 

Bedürfnisse der Kirche empfindlich.

Das Kleine Seminar der „Söhne Mariens“, später Alma Mater 

Landensis genannt, war für viele polnische Salesianer nicht 

nur ein Formationshaus, sondern auch eine Kulturstätte, die 

sich auf den ganzen Region auswirkte. Die Salesianer aus Ląd 

waren auf verschiedene Weise in dem apostolischen Dienst 

tätig. In dem dritten Teil der Veröffentlichung wurden in ein-

zelnen Artikeln verschiedene Formen der Dienste für die lokale 

Gemeinschaft genannt und beschrieben. Es sind: die Gruppe 

„Das Zeugnis und das Schaffen“, die für die Beschäftigten in 

dem Gesundheits- und Bildungswesen aus dem Region Slupca 

und Konin entstanden ist; die Bibliothek; das Theater mit dem 

Mysterium der Leiden Christi, das durch Jahre viele Pilger aus ganz 

Polen angelockt hat.

In dem Jubiläumsalbum wurden sehr umfangreiche 

Archivdokumente wie Fotoaufnahmen aus den Jahren 1921-2011 

dargestellt, die zum ersten Mal in dieser Form die Geschichte 

des salesianischen Hauptortes Ląd erzählen. Am Ende dieser 

Veröffentlichung befindet sich ein Namensverzeichnis von den 

Personen, die in diesem Text erwähnt wurden.
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Broger Ernest 65
Bronakowski Sławomir 45
Bróż Paweł 53, 93, 143
Brunka Henryk 93 
Brykowski Maciej 107
Bryłowski Andrzej 131
Brzosko Bogusław 81, 96
Brzostek Wiesław 49
Brzyski Piotr 39
Budny Jarosław 53, 142, 143
Budziński Karol 4, 125
Budzyniewicz Wojciech 105
Bujalski Bogdan 45, 80
Bujalski Mieczysław 80

Bujar Jan 80
Bujnowicz Jan 120
Bujwid Franciszek 81
Buksik Dariusz 31, 94, 95, 151
Burnicki Łukasz 53, 143
Burnicki Rafał 33
Bury Jan 101 
Buscemini Marcello 33
Busch Anna 58, 60
Butowski Krzysztof 53, 95, 143
Buxakowski Jerzy 146
Bziom Krzysztof 102
Calderon de la Barca Pedro 135
Castagno Marinella 33
Cedro Feliks 22, 81
Cereda Francesco 33
Cetera Józef 24, 45, 51, 92, 96 
Chabierski  Jan 49
Chamarczuk Mariusz 49
Chàvez Villanueva Pascual 9, 29, 31, 33, 
 91, 98
Chebrowski Lech 49
Chełkowski Władysław 41, 84
Cheon Henri 138
Chlondowski Antoni – zob. Hlond 
(Chlondowski) Antoni
Chmiel Jan 8, 22, 84, 91, 93, 100, 131
Chmielewski A. 66
Chmielewski Czesław 47
Chmielewski Dominik 4, 51, 102, 103, 103
Chmielewski Ireneusz 45
Chmielewski Marek T. 5, 8, 9, 22, 31, 33, 
 51, 69, 74, 91, 94, 99, 112, 130, 158 
Chmielowski Brat Albert św. 150
Chodźko Ignacy 93
Cholewa Przemysław 103
Chomiuk Stanisław 6, 7, 22, 24, 28, 
 78, 105
Chopin 146, 149
Chorążewicz Janusz 43, 135
Choromański Zygmunt 89
Chrapla Karol 79
Chrąchal Michał 24
Chroboczek Rafał 35
Chruściel Bogumił 92
Chudzicki Kazimierz 138
Cichecki Kazimierz 4, 7, 22, 23, 25, 43, 87,  
 88, 89, 91, 92, 100, 131, 136, 138
Ciechorski Alojzy 118
Cieplik Feliks 92

Indeks osób
Numery stron wyróżnione kursywą informują o obecności osoby na fotografii

kronika lad.indb   160 8/18/11   1:04 PM



161

Cieślar Adam 24 
Ciszewski Marian 31, 43, 93
Ciszewski Władysław 43, 135
Culepa Mirosław 47, 120, 131, 150, 151
Cybulski Jan 25 
Cyceron 128
Cyranek Paweł 79
Cyrankiewicz Józef 88, 89
Cyronek Adam 22, 37, 80
Czaja Jerzy 96
Czapliński Bernard 109 
Czarnota Ignacy 49, 63, 65, 105
Czepułkowski Henryk 7, 22, 29, 59, 60,  
 87, 88, 91, 92
Czubak Józef 23, 51, 96
Czylak Józef 81
Daniluk Andrzej 47
Darmograj Jan 47, 95 
Dąbrowska Barbara 95
Dąbrowski Arkadiusz 43
Dąbrowski Bronisław 117, 119
Dąbrowski Lucjan 45
Dąbrowski Roman 4, 120, 144, 147, 150
Dąbrowski Wiesław 47, 120, 141
Deja Klemens 100
Dembowski Bronisław 102, 109, 118
Deniziak Józef 43, 135
Deniziuk Roman 45
Dereziński Franciszek 21, 81 
Dębski Kazimierz 22
Dębski Walenty 37, 81
Dłucik Wilhelm 23 
Dmochowski Mirosław 120
Dmochowski Robert 51
Dobkowski Jarosław 101
Dockers Alex 33
Domański Apoloniusz 31, 51, 53, 92, 99, 
 121, 139, 140, 145
Domasłowski J.[erzy] 158
Domaszk Arkadiusz 4, 49, 94
Domino Jan 7, 22, 39, 77, 78, 79, 105, 108
Draugialis Józef 96 
Drążyk Paweł 51, 103 
Drozdowicz Jan 66 
Drynikowski Kazimierz 45
Drzewiecki Franciszek bł. 27, 107 
Drzyzgiewicz Witold 68, 166
Dubiniec Józef 151
Duchatkiewicz Józef 22
Dukiewicz Mirosław 102, 138
Dulny Tadeusz bł. 27, 107,
Durak Adam 27, 31, 45, 94, 98, 100, 146,  
 148, 149, 150, 151, 151
Durski Andrzej 95
Duszyński Bernard 4, 87, 100
Dybowski Michał 53, 143
Dyczkowski Adam 146
Dylewski Artur 103 
Dynak-Michalski Dariusz 51, 102,  
 103, 131
Dyś Bogusław 47

Dziędziel Augustyn 28, 29, 150
Dziuba M.[ichał] 158
Ekert Gwidon 31, 47
Eliot Thomas S. 150
Etter Tadeusz 109
Felczyńscy  bracia 58, 107
Fibich Teodor Antoni 54, 104, 106
Fic Franciszek 22
Fidurski Władysław 47, 96 
Figura Paweł 53, 93, 142, 143
Fiora Luigi 33
Flakiewicz Ryszard 49
Fondaliński Jan 109
Formela Mirosław 47
Formella Zbigniew 99, 101 
Fortuna Jan 37, 77, 79, 82, 83, 84, 111
Franciszek Salezy św. 21, 25, 84, 100, 101
Frącek Albin 45, 96
Gabiś Jan 41, 79
Gabrych Jerzy 49, 102
Gabryszak Patrycja 131
Gajewski Leszek 49
Gajowy Kazimierz 101
Galeottus  Martius 126, 128
Gałaj Kazimierz 45, 96 
Gałkiewicz Michał 65
Ganasiński Feliks 76
Gaszek Oskar 142
Gatz Krzysztof 51
Gawłowska Joanna 166
Geniusz Jarosław 49
Gieros Lucjan 87
Gil Konstanty 81
Giovannini Ernesto 33
Glass Andrzej 99 
Glazik Mirosław 95
Glemp Józef 8, 27, 32, 96, 99, 151
Gliński Jerzy 49
Gliściński Jan 45,47, 93, 100, 145
Glogowski Paweł 45
Glogowski Piotr 24
Głoskowski  Bernard 107
Główczyński Leszek 51, 103
Głuchowski Leszek 45
Gojko Dariusz 102
Golak Witold 45 
Goliński Zdzisław 119
Golla Pawel 24, 25, 29, 43, 45, 88, 92, 
  96, 97 
Golubski Ludwik 79
Goławski Konstanty 45
Gołdyn Piotr 99
Gołębiowski Albert 104
Gosieniecki Wiktor 58
Górecki Andrzej 47
Górski Artur 140
Górski Wacław 4
Grabowski Arkadiusz 49
Grabski Edward 107
Graczyk Ireneusz 95
Graczyk Marian 93, 96

Granatowski Jan 43, 92, 135
Gregorkiewicz Józef 92, 96
Gretka Wojciech 53, 95, 143
Grimm  bracia 133
Grochal Władysław 4, 29, 43, 45, 47, 51,  
  53, 97, 127, 129, 130, 130-131,  

131, 131, 135, 144
Grochowiak Zygmunt 47 
Grochowski Andrzej 47, 120, 141
Grochowski Jacek 49 
Gronkowski Witold 94 
Groń Sylwester 47
Gruba Grzegorz 51, 102, 103
Gruszczyk Marian 143
Gryżenia Kazimierz 47, 94, 95 
Grzelec Waldemar 47, 150 
Grzeszczak Eugeniusz 33, 118
Grzeszczak Krzysztof 49 
Grześkowiak Alicja 33
Grzymała Piotr 31, 112
Gutek Zygmunt  6, 20
Haase Rudolf 56
Hagedorn Krzysztof 150 
Hajkowski Stanisław 61, 90, 95 
Haladyn Franciszek 21, 80
Hanc Wojciech 95 
Händschke Lucjan 24
Harazim Franciszek 134, 135, 136
Heintzel Józef 23, 80
Herc Konrad 45
Hlond (Chlondowski) Antoni 97, 134, 135,  
 136, 139
Hlond August 6, 23, 32, 58, 89, 97, 99, 
 116, 116, 130, 133
Hnatczak Zenon 31, 49, 51, 94
Hołownia Andrzej 102
Homoncik Adam 100
Hopek Stanisław 134, 135
Hyżak Mirosław 51 
Idczak Błażej 51, 103
Idźkowski Lech 94
Iwański Eugeniusz 39
Iwińska Magdalena 166
Jabłońska Anna 125
Jabłoński Zachariasz 148

Jacek Edmund 43
Jacenciuk Henryk 23, 43, 47, 66, 87, 130, 
 146, 148, 150
Jacewicz W.[iktor] 158
Jackiewicz Korneliusz 99
Jaczewski Andrzej 49, 102
Jagiełło Julian 45
Jakowczyk  Wiesław 49
Jakub Marek 53, 143
Jakub z Paradyża 128
Jakuboszczak Zenon 43
Jakubowski Krzysztof 47
Jan Paweł II bł. 27, 120, 122, 150 
Janda Krystyna 141
Janeczek Aleksander 93, 145
Jania Tadeusz 136
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Janiak Ignacy 81
Janicki Mateusz 142
Janikowski Edward 95
Jankowski Stanisław 8, 22, 31, 49, 65, 66, 
  91, 93, 99, 145, 146, 148, 149, 151
Janus Józef 24
Januszkiewicz Józef 147, 149
Jardzioch Kazimierz 43
Jarecki Marian 99, 158
Jarliński Edward 24
Jarmundowicz Kazimierz 128, 129
Jaroszewicz Ignacy 39, 41, 81
Jarząbek Kazimierz 4, 107 
Jasion Józef 103
Jaskot Grzegorz  45, 124
Jaszewski Jacek 47, 96, 138
Jaworski Wiesław 49, 51
Jedwabski Franciszek 109
Jendryczka  Henryk 135
Jermak Jan 90
Jeszke Józef 39, 79 
Jezierski Stanisław 4, 25, 29, 47, 49, 51, 
  53, 96
Jeż Ignacy 109 
Jonatowski Waldemar 47, 140, 144, 147, 
  150, 151
Jóźwiak Czesław bł. 112
Jóźwiak Ryszard 47, 120, 141
Jóźwik Dariusz  49, 102
Jutkiewicz Marian 43, 92, 135
Kaczmarzyk Mieczysław 100
Kaczorowski Henryk bł. 27, 107 
Kaczyński Lech 9, 70, 71
Kadziński Stanisław  151
Kakowski Aleksander 32
Kaliński Bernard 45
Kaliński Dariusz 95
Kaliński Ludwik 43, 92, 93, 105, 158 
Kamieński Lucjan 43
Kamiński Marian 28, 45, 60, 77
Kamiński Michał 95
Kamiński Mikołaj 6, 25, 58, 60, 158
Kamiński Rajmund 104
Kamza Józef 51, 101, 102
Kanafa Stanisław 49
Kant Bronisław 99
Kapłon Zenon 45
Kapusta Jan 96
Karepin Piotr 49
Karpiński Tadeusz 4
Karpus Zbigniew 99
Karwowski Stanisław 83
Kasperowicz Lech 47
Kasprzykowski Ignacy 104
Kazimierz św. 56, 58
Kaźmierski Edward bł. 112
Kąkol Zbigniew 49
Kegel 104
Kędzierski Marek 47, 120, 141, 144, 145, 
  146, 147, 150
Kędzierski Tomasz 97

Kęsy Franciszek bł. 112
Kęsy Zygmunt 24 
Kiciński Tadeusz 51, 103
Kierbedź Tadeusz 45, 100
Kierszka  Adam 103
Kilian Wincenty 64, 150
Kitlas Mieczysław 43, 135
Kiziuk Adam 51, 103
Klawikowski Zenon 9, 20, 22, 31, 47, 49,  
 53, 91, 94, 102, 103, 116, 138, 142, 151
Klement Vaclav 33
Klimczuk Kazimierz 45
Klimczyk Władysław 24
Klimski Andrzej 47
Klinik Edward  bł. 112
Klusak Jarosław 31, 49, 101, 121
Kłoczko Janusz  47, 141
Kłoda Michał 87
Kłos Juliusz 4
Kłosowski Adam 51, 101
Kobiałka Jarosław 51, 98
Kochański Jacek 24, 87
Kolasa Krzysztof 99
Koleśnik Jarosław 49
Kołek Edward 96 
Kołodziejczak Antoni 7, 22, 24, 25, 43, 88, 
  89, 91, 92, 119, 138
Kołosowski Tadeusz 25, 31, 47, 51, 94, 
95, 131
Kołyszko Władysław 8, 22, 27, 31, 32, 47,  
  53, 91, 93, 121, 141, 144, 144, 145, 146, 

146, 147, 148
Komenda Henryk 28, 47, 140 
Komorek Rudolf 148
Kondraciuk Rafał 142
Kondracki Andrzej 47
Konkol Marek 151
Konwerski Józef 47, 120, 141
Kopa Tomasz 111
Koral Jarosław 31, 94 
Korolion Alek 142
Koronkiewicz Stanisław 43, 92
Korszyński Franciszek 39, 88, 108
Korwin Mateusz 126
Kosiński Stanisław 23, 27, 29, 43, 45, 89,  
 90, 93, 97, 99, 130, 150, 158
Kosowski Paweł 143
Kostka Stanisław św. 6, 20, 21, 24, 78,  
 84, 87, 90, 111, 118
Kostkowski Bronisław bł. 27, 107 
Kostrzewa Mirosława 131
Koszewnik Józef 45, 53, 131
Kościelny Tomasz 49, 101
Kośmicki Zygmunt 6, 64
Kotłowski Leon 92
Kowalczyk Józef 32, 102
Kowalewicz Bronisław 104
Kowalik Krzysztof 47, 120, 141, 150
Kowaliński Włodzimierz 4
Kowalkowski Piotr 102
Kowalska Faustyna św. 119

Kowalski Jerzy 84
Kowalski Marian 49, 102
Kowalski Mariusz 51, 53, 95, 97, 109, 110,  
 113, 113, 129
Kowalski Ryszard 49, 102
Kozal Michał bł. 7, 23, 27, 107, 109, 
  118, 134
Kozłowicz Wojciech 47
Kozłowski Dariusz 131 
Koźlik Lucjan 79
Krajewski Sławomir 4, 69, 70, 125, 166
Krajewski Telesfor 43, 92, 135
Król Józef 25, 89, 90
Królak Jerzy 45
Krupa Tadeusz 24, 32, 47, 96, 146
Krysiak Rafał 51, 103
Krześniak Marian 47, 138
Krzysztonek Jarosław 53, 142, 143
Krzyżanowski Wojciech 24, 28, 39, 79,  
 80, 81
Kubacka Edyta 131
Kubera Marian 43
Kubrycht Marian 79
Kuc Kazimierz 99
Kucharewicz Stanisław 43
Kucharski Artur 51
Kuchowicz Przemysław 95
Kuczkowicz Ignacy 24 
Kukulski Tomasz 99
Kulaszewicz Henryk 87
Kulczyński Robert 131
Kulesza Jan 39, 41, 81
Kulpiński Michał 49
Kupczyk Franciszek 125
Kupiski Michał 4, 53, 143
Kurdziel Jan 23, 79 
Kurek Kazimierz 47, 94, 120, 144, 144,  
 145, 145, 146,146, 147, 149, 149, 151
Kurkiewicz Mirosław 51, 102, 103
Kusiński Jacek 4, 125
Kutwiński Stanisław 45
Kwaskowski Krzysztof 4
Labuda Stanisław 47
Laśkiewicz Jan 105
Lebiedź Andrzej 102
Lech Wojciech 51, 53, 96, 112
Leciej Bolesław 31, 45, 47, 53, 93, 96 
Leja Alfred 101
Lepper Andrzej 33
Lepper Zdzisław 94
Lewandowski Czesław 151
Lewandowski Kazimierz 45
Lewicki Marek 150
Lewicki Robert 95
Lewicki Tadeusz 47, 120, 131, 141, 144,  
 145, 146, 147, 149, 150, 151, 166
Lewiński Jan 87
Lewko Marian 93, 99, 100, 135, 158
Libor Michał 53, 143
Ligacz Ryszard 76
Lipiński Andrzej 45
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Lis Krzysztof 47, 120, 141
Liszka Paweł 6, 22, 22, 56, 58, 78, 79, 81, 
 83, 105, 111, 111
Liszt 146, 149
Litmanowski dr 81
Liwiński Cezary 49
Lubczyńska Dorota 99
Lubczyńska Marta 99
Łachut Waldemar 4, 31, 49, 51, 94,  
 125, 131 
Łada Krzysztof 47
Łasek Henryk 135
Łaszewski Jerzy 87 
Łaszewski Marian 107
Łaszuk Igor 49  
Łącki Henryk 138
Łepko Zbigniew 8, 22, 31, 91, 94, 95, 103,  
 131, 139
Łęgosz Jakub 20, 23, 37, 79, 80
Łodyka Eugeniusz  45
Łokietek Dariusz 103
Łuczak Zbigniew 95
Łukomski Mikołaj Antoni 105, 129
Łużyński Dariusz 53, 95, 143
Łysakowski Władysław 43 
Mach Zenon 45
Majdański Kazimierz 99, 109
Majewski Jan 87
Majewski Mieczysław 100 
Makarewicz Andrzej 120
Makuracki Stefan 99
Malak Adam 49
Malek Michał 51, 103 
Malinowski Tomasz 53, 143 
Malinowski Zbigniew 90
Malorny Franciszek 79, 83
Mański Idzi Ogierman 23, 92
Marcinkowski Henryk 66
Marcinkowski Paweł 95, 146, 149
Marcisz  Sebastian 53, 143
Marczak Stanisław 49
Marczyk Leszek 51
Maria CMW 146
Marmaggi Francesco 32
Maro M.[arta] 69
Maron Andrzej 49
Marzyński H. 66
Masianis Andrzej 125
Massalski Marcin 24 
Matuszak Kazimierz  76, 78
Matuszyński Dariusz 151
Matuszyński Kamil 142
Matyaszczyk Dorota 125, 158
Mazewski Andrzej  47, 120, 138
Maziarz Franciszek 43, 96 
Mazur Marian 45
Mazzali Giovanni 33
Mączka Janusz 95
Meissner Karol 145
Mejer Michał 51, 103
Mering Wiesław 9 

Metrycki Stefan 43, 135
Mędrala Feliks 35, 75
Michalak Antoni 61
Michalak Maciej 53, 142, 143
Michalski Adam 49, 131
Michurski Józef 43
Mielczarek Marian 83
Migas Jan 20, 35, 75, 122
Mikuła Jerzy 100
Mimier Andrzej 51, 103
Misiaszek Kazimierz 99 
Miszczyk Czesław 120
Miśka Franciszek  6, 9, 22, 23, 25, 27, 37,  
 58, 78, 82, 105, 107, 127
Młodożeniec  Stanisław 102
Mocarski Ludwik 60, 61, 63
Modzelewski Edmund 49
Mojsiewicz Julian 22
Mokrzycki Józef 49  
Morus Tomasz 150
Mos Andrzej 139 
Moskwa Michał 101
Motyka Tomasz 49
Mozart Wolfgang Amadeusz 123
Możejko Marcin 103
Mrokowski Franciszek 104
Murawa Kazimierz 49  
Murawski Roman 93
Muszyński Henryk 32, 118, 151
Myśliński Michał 104
Nalepka Władysław 49  
Napiórkowski Celestyn 94
Natali Paolo 33
Negowski Marek 47, 141
Nenikowski Czesław 47
Nentwig Wojciech 125
Nestoruk Krzysztof 102, 131
Neunhertz Jerzy W. 65
Nęcek Józef 24, 43
Nickel Wiesław 101
Nicolussi Giuseppe 33
Niebrzydowski Antoni 32, 45, 47, 49, 63,  
 65, 96, 105
Nieć Zofia 99
Niedziela Tadeusz 47, 61
Niegowski Krzysztof 31, 94
Niemczewski Sławomir 31, 49, 94, 96, 
131
Niemiec Jan 151
Niewęgłowski Jan 95
Nowaczyk Wacław 49, 92, 96
Nowak Ludwik 87, 93
Nowak Ludwik OSPPE 119 
Nowak Marian 45 
Nowak Stanisław 107
Nowicki Zdzisław 151
Nowiński Janusz 4, 27, 47, 54, 57, 57, 69, 
  70, 94, 99, 120, 125, 131, 132, 141, 144, 

145, 147, 148, 149, 150, 150, 151,  
158-159, 166

Obuchowski Andrzej 49

Odorico Luciano 33
Odowski Tadeusz  45
Odziemczyk Stanisław 87
Olechnowicz Marek 49, 102
Olejniczak Błażej 149
Oleszkiewicz Krzysztof 120, 138, 141
Olszewski Kazimierz 134
Omelczuk Jerzy 149
Orwell George 143
Orzechowski Arkadiusz 113
Otachalik  Rajmund 20
Owczarek Krzysztof 150
Owczarz Zbigniew 47
Oziębłowski Michał bł. 27, 107
Pach Józef 20, 21, 35, 75, 79, 122
Padurek Józef 22, 37, 79, 134
Palusiński Jan 148
Pałac  Leszek 131 
Panfil Józef 125, 147, 149
Pańczyk Mirosław 49
Paron Omeron 33
Parzyjagła Izydor 87
Pawelski Maciej 142
Pawelski Przemysław 151
Pawlaczyk Stefan 96 
Pawłowicz Bruno-Zygmunt 149
Pawłowski Antoni 61, 86, 87, 88,   
 117, 119
Paziński Piotr 45
Pepliński Tadeusz 47
Peryt Ryszard 123
Pettke Wojciech 49, 103
Pęcherski Cezary 105
Pękowski Jan 43
Piaskowski Tadeusz 43, 51, 53, 90, 96
Piechura Antoni 80 
Piechura Augustyn 134
Pietkiewicz Stanisław 49
Pietraszak Maciej 103 
Pietraszewski Maciej 138
Pietrewicz Henryk 43
Pietrusik Józef 45
Pietruszewska Zofia 131
Pietrzak Jan 99
Pietrzykowski Jan 47, 95, 159
Pikor Marcin 4, 53, 143
Piotrowicz Jerzy 146, 149
Piscetta Luigi 33, 118
Pizoń Jarosław 4, 49  

Pleń Edward 45
Pleśniak Antoni 23, 45, 47, 49, 51, 96 
Pluta-Plutowski Wojciech 125
Pływacz Jacek 102
Pływaczyk Stanisław 24 
Podołowski Tadeusz 43
Pogorzelski Eugeniusz 23 
Polak Wojciech 117
Polakowska 64 
Poleszczuk Damian 51
Politowicz Stanisław 96
Polkowski Piotr 49
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Połoński Sebastian 51, 103
Pomianowski Roman 100
Popiełuszko Jerzy bł. 142, 149, 150
Popławski Adam 131 
Popowski Bernard 47
Popowski Remigiusz 45, 100
Portuchaj Roman 53, 142, 143
Posadzy Ignacy 119
Powierzyna-Rozalska  Helena 129
Pozorski Kamil 51, 103
Pradella Franciszek 35, 80
Pranczk Zbigniew 45
Prądzyński Wiesław 31, 102
Presnal Dariusz 49, 102, 103
Prokopowicz Paweł 22, 23, 81
Pruszczak Jan 43
Pruś Stefan 25
Prymlewicz Karolina 125
Przeździecki Konstanty 54
Przyborski Piotr 4, 53, 101, 103, 105, 138
Przybylski Tadeusz 107 
Przybyła Andrzej 45, 96
Przyjemski Zygmunt 127, 128, 129
Przyrowski Paweł 69
Ptasiński Piotr 49
Ptasiński Ryszard 87
Pucek Zdzisław 41, 87 
Pudłowski Piotr 120
Pupka Mariusz 142 
Purol Piotr 131
Puszkarek Marcin 51 
Pytel Franciszek 100
Rabata Jan 6, 20
Raciborski J. 4
Radoński Karol 58, 107, 116, 116
Radziszewski Grzegorz 49
Rafałko Antoni 43
Raiter Zygfryd 4, 84, 85
Rak Roman 87
Rakowski S. 4
Reszka Czesław 45
Ricceri Luigi 7, 25, 33
Rinaldi Filippo bł. 6, 21, 32
Rodak Mieczysław 29, 41, 79, 84, 88, 
92, 130
Roga Wincenty 75
Rokicki Feliks 47
Rokita Stanisław 25, 29, 60, 61, 78, 79, 
 82, 87, 87, 118, 136
Romanowicz Jan 20, 21, 24, 35, 61, 74,  
 79, 116, 159
Romanowicz Marian 41
Romanów Adam 142
Rosłan Franciszek 43, 53
Roszczyk Konrad 142
Rozalik Tadeusz 47
Roznerska Maria 66
Roznerska-Świerczewska Ewa 67, 68
Rozwadowski Józef 149
Ruciński Leszek 151
Ruduś Artur 138 

Rudziński Krzysztof 103
Rumianek Ryszard 33
Rusianiak Robert 51
Rusiecki Jan 49
Rusiniak Tadeusz 87
Ruszniak Jakub 113
Rutkowski Tadeusz 23 
Ruzik Cezary 49
Rychert Jerzy 45
Rydel Lucjan 139
Rygalski Wojciech 47
Rynkun Leonard 87
Rypel Albert 49
Rytterowa A. 4
Rzepecki Roman 47, 150, 151, 151
Rzeźnicki Tadeusz 96 
Rzymowski Kazimierz 45
Sabada Michał 103
Saczywko Tadeusz 45
Sadowski  Stanisław 43
Sadowski Ryszard 4, 9, 22, 31, 53, 91, 95, 
  142, 152, 166
Sage Tomasz  142
Samselski Bronisław 101
Sarbinowski Maciej 4, 51, 98, 103
Sastr 101
Savio Dominik św. 7, 64, 84, 103, 117, 117
Sawczyński Jan 47, 120, 141
Scheffler Christian 66
Seń Tomasz 105, 151
Seredziński Zygmunt 96 
Seweryn Andrzej 124
Sękowski Alojzy 24
Sianko Józef 87 
Sienkiewicz Henryk 152
Sieradz Stefan 47
Sikora Janusz 4, 31, 47, 94, 120, 141
Sikorski Piotr 52
Siuda Florian 43
Siwak Grzegorz  142
Skabowski M. 104
Skolasiński  Paweł 101 
Skopiak Stanisław 8, 22, 43, 47, 49, 91,  
 94, 102, 120, 122, 135, 138, 139, 150
Skorowski Henryk 29, 31, 45, 94, 94, 99
Skowron Józef 142
Skowroński Andrzej 49
Skowroński Jan 97
Skrzelowski Roman 29, 41, 79, 84, 88,  
 92, 130
Skrzypczak Arkadiusz 81, 83, 85
Skwarkowski Antoni 35, 76, 81
Słaboszewski Tomasz 49
Sławek dr 81
Słomiński Mariusz  95, 99
Słowakiewicz Józef 23, 45, 49, 51, 96
Słowakiewicz Władysław 87, 96 
Słowy Zbigniew 45
Smagliński Leszek 47, 94, 99
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