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Sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 X 2014 r.*1

Opracowałam akta dotyczące opactwa cystersów w Lądzie nad Wartą:

1. Ze zbiorów Archiwum Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie:

– Akta szczegółowe tyczące się  Klasztoru w Lędzie, Fach VIII Nr 3, [Regestratura Dekanatu Foral-

nego Słupeckiego za lata 1818–1865], poszyt zszywany, kartonowa okładka, format 34 × 24 cm, 

rękopis, atrament, j. polski, kk. 124 (nlb.);

– Inwentarz sprzętów Kościelnych i Klasztornych Xięży Kapucynów Lądzkich z Wyszczególnieniem, 

co Przybyło lub Ubyło, spisany z polecenia Najprzewielbniejszego Ojca Benjamina, Prowincjała 

i Kommissarza Generalnego, pod Gwardyanią Wielebnego Ojca Faustyna – dnia 15 Lipca 1853 

roku, b.sygn., tytuł na okładce: Inwentarz sprzętów Kościelnych i Klasztornych, poszyt oprawny 

w okładki sztywne, format A3, pismo z 1853 r. kaligraficzne, późniejsze dopiski niestaranne, 

atrament, ss. 32 (nlb.);

– Spis wszelkich aparatów i sprzętów kościelnych należących do kościoła i klasztoru XX. Kapucy-

nów w Lądzie, oddany pod dozór ks. Tomaszowi Białkowskiemu p.o. dziekana słupeckiego w dniu 

24 i/ 5 II 1865, b.sygn., księga inwentarzowa, oprawna w okładki sztywne, format A3, pismo 

ręczne, atrament, j. polski, ss. 32 (nlb.);

– [Rachunki pokapucyńskie z lat 1850–1852], poszyt nieoprawny, usztywniony na grzbiecie 

tekturową listwą, format A3, rękopis, atrament, ołówek, 67 kart pojedynczo lub obustronnie 

zapisanych.

2. Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, zesp. Centralne Władze Wyzna-

niowe Królestwa Polskiego – poszyty dostępne online:

– sygn. 801, Akta tyczące się xx. cystersów w Lądzie, w diecezji kaliskiej1833–1858, poszyt, rękopis, 

druk, j. polski, rosyjski, francuski, ss. 344;

– sygn. 802, Akta tyczące się okupacyi supremowanego Opactwa i Klasztoru XX Cystersów w Lę-

dzie [1819], j. polski, łaciński, ss. 84;

– sygn. 803, Etaty na budowę więzienia i pomieszczeń służebnych w Lądzie, 1835, 3 składki, 

okładki kartonowe, papier, rękopis, j. polski, ss. 89.

3. „Pamiętnik Religijno-Moralny”, 17, Serya Nowa, 1, 1858, 3 (Miesiąc marzec), s. 241–261:

– Lista osób które składką pieniężną przyłożyły się do restauracyi kościoła i klasztoru w Lędzie: Ja-

śnie Oświeceni, Jaśnie Wielmożni, i Wielmożni Panowie i Panie;

– Lista osób które oprócz składki pieniężnej, rozmaitemi darami przyszły w pomoc dla koscioła 

i klasztoru w Lędzie: Jaśnie Oświeceni, Jaśnie Wielmożni, i Wielmożni Panowie i Panie.

4. Na podstawie Kroniki Tadeusza Wysockiego, ostatniego przeora lądzkich cystersów (rps 

w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Klasztory, sygn. 9, Ląd, Opis kościoła 1860), oraz 
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opracowania ks. J. Romanowicza, Stan zabytków w klasztorze pocysterskim w Lądzie w roku 

1926, Wilno 1935 (mps w archiwum Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie), zrekonstruowano 

układ 35 obrazów tablicowych namalowanych przez Adama Swacha na zlecenie opata Anto-

niego Łukomskiego w pierwszej ćwierci XVIII w.: cztery obrazy wisiały w prezbiterium kościoła 

(zachowane), dwa w małym „letnim” refektarzu (niezachowane), cztery w dużym „zimowym” 

refektarzu (niezachowane), 25 w krużgankach klasztornych (16 zachowanych); 26. obraz dla 

krużganków namalował Johannes Jeremias Knechtel (zachowany).

5. Razem z Anną Jabłońską zrekonstruowałam układ budynków założenia klasztornego w Lą-

dzie ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia pomieszczeń na parterze i piętrze klasz-

toru w okresach gdy:

– mieszkali tam cystersi, stan na rok 1819;

– planowano przekształcenie zespołu na więzienie karne, 1835;

– mieszkali tam kapucyni, w latach 1850–1864.

6. Na konferencji pt. Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na 

ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905. W 150. rocznicę wielkiej kasaty klasztorów do-

konanej w 1864 r., 25–27 IX 2014 r., Mąchocice Kapitulne, wygłosiłam referat pt. Wspaniały po-

czątek, tragiczny koniec – kapucyni w Lądzie nad Wartą w latach 1850–1864.


