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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.



25

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.
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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
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