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JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB

DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKO-WYCHOWAWCZA
SALEZJANÓW W KONINIE W LATACH 1994–2014

Dwudziestolecie jednej wspólnoty parafialnej w perspektywie całych 
dziejów Kościoła stanowi zaledwie małą cząstkę jego misji ewangelizacyjnej. 
Taki właśnie jubileusz w roku 2014 obchodzi parafia św. Faustyny Kowalskiej 
w Koninie. Pomimo krótkiej jej historii warto ten czas podsumować, dla 
zobrazowania trudu włożonego przez duszpasterzy i wiernych w organi-
zację duszpasterstwa w stylu salezjańskim. Mamy nadzieję, że kolejne lata 
przyniosą nowe inicjatywy, które ubogacą realizację misji duszpasterskiej 
Kościoła w diecezji włocławskiej i zgromadzenia salezjańskiego.

Salezjanie w Koninie znani byli od wielu lat. Przede wszystkim za 
sprawą Lądu, gdzie już od 1921 r. rozpoczęli pracę wychowawczą na rzecz 
młodzieży1. W 1952 r. powstało tam salezjańskie Wyższe Seminarium Du-
chowne, które swoim oddziaływaniem kulturalnym obejmowało pobliski 
region2. Koninianie tłumnie uczestniczyli w wystawianych przez kleryków 

JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB – dr, historyk i publicysta, kierownik Archiwum 
Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej.

1 Por. Z. K l a w i k o w s k i, Początki i rozwój dzieła salezjańskiego w Lądzie n. Wartą – 
wspólnota św. Bernarda, w: Salezjanie w Lądzie 1921–2011, red. J. Nowiński, Warszawa – Ląd 
2011, s. 20–33.

2 Por. S. K o s i ń s k i, Dwadzieścia pięć lat istnienia i działalności Wyższego Seminarium 
Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą 1952–1977, „Seminare”, 3(1978), 
s. 7–36; J. P i e t r z y k o w s k i, Zarys dziejów WSD TS w Lądzie (1952–2002), w: Księga Ju-
bileuszowa. 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie 
nad Wartą (1952–2002), red. M. Chmielewski, Ląd 2002, s. 11–34; M.T. C h m i e l e w s k i, 
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w krajobrazie kultury 
Ziemi Słupeckiej (1952–2002), w: Ziemia Słupecka naszą Mała Ojczyzną. Księga Pamiątkowa 
dedykowana Panu Marianowi Jareckiemu, regionaliście, działaczowi społecznemu, publicyście, 
red. J. Wąsowicz, Słupca 2002, s. 33–53; M. B a b i c z, Kulturotwórcza działalność Wyższego 
Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, „Biuletyn Parków Krajobra-
zowych Wielkopolski”, 2009, nr 15(17), s. 75–82; Z. K l a w i k o w s k i, Posługa salezjanów 
z Lądu na rzecz Kościoła i społeczności lokalnych, w: Salezjanie w Lądzie..., dz. cyt., s. 116–125.
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w okresie Wielkiego Postu Misteriach Męki Pańskiej3, zaangażowani byli 
w różne propozycje formacyjne (jak chociażby we wspólnotę „Świadec-
two i twórczość”), korzystali ze zbiorów seminaryjnej biblioteki4. W roku 
1981 salezjanie objęli duszpasterstwo w Kawnicach leżących nieopodal 
Konina. Znajdujące się tam sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia jest 
celem wielu zorganizowanych i prywatnych pielgrzymek5. Wreszcie, od 
1994 r. koninianie mogli już bezpośrednio przypatrywać się duchowo-
ści salezjańskiej i angażować się w duszpasterstwo prowadzone przez 
duchowych synów św. Jana Bosko. Stało się tak za sprawą utworzonej 
w styczniu 1993 r. roku parafii bł. Faustyny.

Powstanie i rozwój parafii św. Faustyny Kowalskiej w Koninie

Początki parafii św. Faustyny Kowalskiej w Koninie sięgają grudnia 
1993 r. Na podstawie umowy między biskupem włocławskim Bronisła-
wem Dembowskim a inspektorem Towarzystwa św. Franciszka Salezego 
ks. Władysławem Kołyszką, podpisanej w dniu 28 grudnia 1993 r., dusz-
pasterstwo objęli w niej salezjanie, którzy zobowiązali się wybudować 
kościół, plebanię i szkołę katolicką6. Nowa placówka duszpasterska 
powstała z części parafii św. Maksymiliana (Konin-Chorzeń) i parafii 
Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach (Nowy Dwór) i została erygowana 
przez biskupa diecezjalnego 1 stycznia 1994 r. Weszła w skład dekanatu 
konińskiego II7. Granice parafii określały: od północy tory kolejowe na 
trasie Poznań – Warszawa, na wschodzie ul. Hurtowa i jej przedłużenie 

3 Por. J. N o w i ń s k i, J. W ą s o w i c z, Scena teatralna w Lądzie, w: Salezjanie w Lądzie..., 
dz. cyt., s. 132–143; J. W ą s o w i c z, Misterium Męki Pańskiej w Lądzie n. Wartą, „Kronika 
Wielkopolski”, 2(2002), s. 62–75.

4 Por. M. B a b i c z, Biblioteka w Lądzie w latach 1921–2011, w: Salezjanie w Lą-
dzie..., dz. cyt., s. 126–131; K. K u r e k, Lądzkie kronik czytanie... Działalność grupy „Świa-
dectwo i Twórczość” w świetle kronikarskich zapisów, w: Salezjanie w Lądzie..., dz. cyt., 
s. 144–151.

5 Por. R. U k l e j a, Kawnice. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Piła 1997; J. P i e t r z y -
k o w s k i, Salezjanie w Polsce 1945–1989, Warszawa 2007, s. 52; W. N i ż y ń s k i, Sanktuaria 
maryjne w Polsce. Kawnice, „Zorza”, 1987, nr 1, s. 24; Na pielgrzymim szlaku. Miejsca kultu 
religijnego w Wielkopolsce, Poznań 1999, s. 35–37; M. W r z e s z c z, Kawnice, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 1253.

6 Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej (ASIP), t. Konin, akta bez sygn. Umowa 
powierzenia Prowincji św. Wojciecha Towarzystwa Salezjańskiego parafii pw. Błogosławionej 
Faustyny w Koninie.

7 Tamże, Dekret erygujący parafię bł. Faustyny, Włocławek 1 stycznia 1994 r.; Na te-
mat rozwoju sieci parafii w Koninie zob. H. Wi t c z a k, Powstanie i rozwój sieci parafialnej 
w Koninie, „Studia Włocławskie”, 14(2012), s. 539–556.
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w stronę północną i południową, południowa granica to rzeka Warta, 
a zachodnia to granice administracyjne miasta Konina8. 

Parafia bł. Faustyny liczyła wówczas 4107 wiernych. W przeciągu 
dwudziestu lat ta część Konina podwoiła liczbę mieszkańców. Było to 
związane z rozwojem osiedla Chorzeń i wzrostem budownictwa domków 
jednorodzinnych. W 1996 r. parafia liczyła już 6000 wiernych, natomiast 
w roku 2001 około 8600 wiernych. Taki stan rzeczy utrzymał się po dzień 
dzisiejszy9.

Prace przy organizacji nowej konińskiej parafii rozpoczęto od stycznia 
1994 r. Funkcję proboszcza objął ks. Józef Balawander SDB. Pomocą dusz-
pasterską w czasie świąt, uroczystości oraz kolędy, służyli mu współbracia 
z salezjańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie. Mimo 
wielu trudności, działania organizacyjne przebiegały sprawnie. Zaanga-
żowanie parafian pozwoliło już w kwietniu podjąć prace przy remoncie 
kaplicy, wymianie instalacji elektrycznej i nagłośnienia. W dniu 18 marca 
1994 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Parafialnej. Pierwszą 
przewodniczącą Rady została Mariola Chojnacka. Ważnym wydarzeniem 
w początkach historii parafii była pierwsza biskupia wizytacja kanoniczna. 
Odbyła się w dniach 30 września – 1 października 1995 r. Przeprowadził ją 
bp Czesław Lewandowski10. W następnych latach parafię systematycznie 
wizytowali biskupi włocławscy oraz przełożeni salezjańskiej Inspektorii 
św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

Budowa kościoła

W pierwszych latach istnienia parafii do sprawowania nabożeństw litur-
gicznych służyła kaplica wybudowana jeszcze w 1992 r., staraniem ks. infułata 
Antoniego Łassy. W trakcie użytkowania jej przez parafię św. s. Faustyny 
była ona wielokrotnie odnawiana i modernizowana11. Wszelkie wysiłki 

8 Por. Dekret erygujący parafię p.w. bł. Faustyny w Koninie, „Kronika Diecezji Włocław-
skiej”, 77(1994), s. 6–8.

9 Por. Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001, s. 347–349; „Rocznik Diecezji Wło-
cławskiej”, 2011, s. 541; J. W ą s o w i c z, Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha 
z siedzibą w Pile (1979–2004), „Seminare”, 22(2005), s. 13.

10 Archiwum parafii św. s. Faustyny Kowalskiej w Koninie (APFK), Kronika parafii 
z roku 1994.

11 Kaplica od dnia 4 grudnia 2008 r. została wyłączona z użytkowania i przekazana pod 
zarząd miasta Konin. APFK, t. Korespondencja z Kurią Diecezjalną we Włocławku, akta 
bez sygn., Pismo od Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, Konin 
6 maja 2011 r.
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koncentrowano jednak na budowie własnej świątyni parafialnej, której 
projekt wykonał architekt Walenty Zaborowski ze Szczecina12.

Plac pod budowę kościoła został poświęcony 7 października 1997 r. 
Dokonał tego bp Bronisław Dembowski. Krzyż postawiony na placu 
wykonała Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”, która pomagała także 
w ogrodzeniu terenu pod budowę. Pierwsze prace – wykopy pod funda-
menty, rozpoczęły się 20 maja 1999 r.13 

Podczas odpustu parafialnego w dniu 6 października 2001 r. nastąpiło 
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Wraz 
z kamieniami wmurowano tubę z następującym pamiątkowym tekstem: 
„Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, Króla Miłosierdzia, te kamienie zostały pobrane z kościoła chrztu 
św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich, jako Kamień Węgielny pod 
budowę nowej świątyni w Koninie – Chorzniu. Poświęcone przez Ojca 
św. Jana Pawła II w Roku Jubileuszowym A. D. 2000”14.

Rozwój prac budowlanych pozwolił w roku 2002 wprowadzić się 
kapłanom do zaadaptowanych na mieszkalne pomieszczeń garażowych 
plebanii. Dalsze prace przy budowie domu parafialnego i świątyni trwały 
przez kolejne lata. Obecnie plebania jest w pełni użytkowana, wykańczane 
jest oratorium oraz wnętrze świątyni, w przyszłości trzeba zaprojektować 
jej wystrój.

Patronka parafii

Od początku funkcjonowania parafii rozbudzano w niej żywy kult jej 
patronki. W dniu 11 listopada 1994 r. ks. proboszcz Józef Balawander 
odebrał w Krakowie relikwie bł. Faustyny. Kilkukrotnie pielgrzymowano do 
miejsc związanych z życiem s. Faustyny – do Głogowca i Świnic Warckich. 
Uroczyście przeżywane są parafialne odpusty: w niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego i główny w dzień liturgicznego wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej 
(5 października). Rozwijane jest także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
codziennie w świątyni parafialnej przed wieczorną mszą jest odmawiana 
koronka. Postaci patronki i jej orędziu głoszenia Bożego Miłosierdzia 
poświęcano parafialne rekolekcje adwentowe i wielkopostne15. 

12 Salezjanie z Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile wybudowali wcześniej w Szczecinie-
-Gumieńcach według tego samego projektu świątynię parafii pw. św. Kingi.

13 APFK, Kroniki parafii z lat 1997–1999.
14 Tamże, Kronika parafii z roku 2001.
15 APFK, Kroniki parafii z lat 1994–2014.
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W roku 2000 w sanktuarium w Świnicach konińscy pielgrzymi wzięli 
udział w uroczystościach poświęcenia obrazów Jezusa Miłosiernego 
i s. Faustyny, które od I niedzieli Wielkiego Postu rozpoczęły peregry-
nację w parafiach diecezji włocławskiej. Udali się także z pielgrzymką 
na uroczystości kanonizacyjne swojej patronki do Rzymu, które odbyły 
się 30 kwietnia 2000. Ksiądz proboszcz z parafianami ofiarował w tym 
dniu ojcu świętemu płaskorzeźbę przedstawiającą Jezusa Miłosiernego 
i św. Faustynę16.

Duszpasterze parafii św. Faustyny

W latach 1994–2004 w parafii św. Faustyny Kowalskiej posługę dusz-
pasterską pełniło wielu salezjanów. Pierwszym proboszczem parafii został 
wspominany już ks. Józef Balawander. Pełnił ją do roku 2001. W okresie 
tym organizował życie parafialne, czynił starania o rozpoczęcie budowy 
kościoła i zorganizowanie szkół salezjańskich. W latach 2000–2002 był 
także pierwszym dyrektorem liceum i gimnazjum salezjańskiego.

Z dniem 1 lipca 2001 r. proboszczem parafii został ks. Marek Kon-
kol SDB. Od roku 2002 pełni on także funkcję dyrektora erygowanego 
w Koninie domu zakonnego p.w. błogosławionej Poznańskiej Piątki (mę-
czennicy II wojny światowej, wychowankowie salezjańskiego oratorium 
w Poznaniu: Jarogniew Wojciechowski, Edward Kazimierski, Czesław 
Jóźwiak, Edward Klinik, Franciszek Kęsy)17. Ksiądz proboszcz rozpo-
czął budowę domu parafialnego i kościoła. W latach 2005–2011 funkcję 
proboszcza w salezjańskiej parafii w Koninie i jednocześnie dyrektora 
wspólnoty zakonnej pełnił ks. Tadeusz Balicki, który dokończył dzieła 
budowy kościoła i zapewnił znaczną część jego wyposażenia wewnętrznego. 
Od 2011 r. proboszczem parafii pw. św. Faustyny w Koninie jest ks. Jan 
Olesiuk. Dzięki zaangażowaniu wiernych i duszpasterzy, wszelkie prace 
przy świątyni są nadal dynamicznie prowadzone18.

Pierwszym wikariuszem w parafii został ks. Dariusz Siek SDB, skie-
rowany do Konina bezpośrednio po święceniach kapłańskich w czerwcu 
1994 r. Pracował tu przez 6 lat (1994– 2001) i zainicjował działalność 
pierwszych parafialnych grup młodzieżowych. Liczba wikariuszy w pa-

16 Tamże, Kronika parafii z roku 2000.
17 Na temat „Poznańskiej Piątki” zob. więcej: Wierni do końca. Studia i materiały źródło-

we o „Poznańskiej Piątce” męczenników II wojny światowej, red. R. Sierchuła, J. Wąsowicz, 
Poznań 2012 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 21).

18 APFK, Kroniki parafii z lat 2001–2014.
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rafii św. Faustyny w przeciągu lat zmieniała się i wahała się w granicach 
od jednego do trzech kapłanów. W minionym dziesięcioleciu w parafii 
św. Faustyny pracowali także: ks. Zbigniew Conder SDB (1998–1999), 
ks. Dariusz Dynak-Michalski SDB (2002–2006), ks. Witold Drzyzgiewicz 
SDB (1996–1997), ks. Lech Idźkowski SDB (2011–2013), ks. Andrzej Ja-
czewski SDB (2000–2002), ks. Adam Kierszka SDB (od 2011), ks. Krzysz-
tof Kobiela SDB (1998 –2000), ks. Feliks Łobos SDB (2002–2005); 
ks. Michał Malek SDB (2008–2012), ks. Roman Pawlak (1997–1998), 
ks. Adam Piotrowski (2006–2008), ks. Janusz Sikora SDB (1996–1998), 
ks. Tadeusz Stromski SDB (2000–2001), ks. Krzysztof Wilkos SDB 
(2005–2008); ks. Piotr Ziółkowski SDB (2008– 20011)19.

Praktykę duszpasterską zwaną asystencją, przewidzianą w salezjańskiej 
formacji, odbywali w Koninie: kl. Ireneusz Ruduś SDB (1994), kl. Tomasz 
Wierzchowski SDB (2004–2005). W pracy duszpasterskiej miejscowych ka-
płanów wspierali, mniej lub bardziej regularnie, salezjanie z Lądu – zarówno 

19 Wykaz placówek i współbraci polskich prowincji Towarzystwa Salezjańskiego 1994–1995, 
red. S. Kuciński, Kraków 1994, s. 40; Wykaz placówek i współbraci polskich prowincji Towa-
rzystwa Salezjańskiego 1995–1996, red. S. Kuciński, Kraków 1995, s. 40; Wykaz placówek 
i współbraci polskich prowincji Towarzystwa Salezjańskiego 1996–1997, red. S. Kuciński, Kra-
ków 1996, s. 42; Wykaz placówek i współbraci polskich prowincji Towarzystwa Salezjańskiego 
1997–1998, red. S. Kuciński, Kraków 1997, s. 42; Wykaz placówek i współbraci polskich pro-
wincji Towarzystwa Salezjańskiego 1998–1999, red. S. Lasak, Kraków 1998, s. 43; Towarzystwo 
św. Franciszka Salezego Inspektorie Polskie. Elenko 2000–2001, red. S. Marczak, Warszawa 
2000, s. 56; Towarzystwo św. Franciszka Salezego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielski. 
Inspektorie Polskie. Elenko 2001–2002, red. S. Marczak, Warszawa 2001, s. 58–59; Towarzy-
stwo św. Franciszka Salezego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielski. Inspektorie Polskie 
i Okręg Wschodni. Elenko 2002–2003, red. S. Marczak, Warszawa 2002, s. 53; Towarzystwo 
Salezjańskie i Córki Maryi Wspomożycielki Inspektorie Polskie, Okręg Wschodni i Wizytatoria, 
Misjonarze. Elenko 2003–2004, red. S. Marczak, Warszawa 2003, s. 54; Towarzystwo Salezjańskie 
i Córki Maryi Wspomożycielki Inspektorie Polskie, Okręg Wschodni i Wizytatoria, Misjonarze. 
Elenko 2004–2005, red. S. Marczak, Warszawa 2004, s. 53; Towarzystwo Salezjańskie i Córki 
Maryi Wspomożycielki Inspektorie Polskie, Okręg Wschodni i Wizytatoria, Misjonarze. Elenko 
2005–2006, red. S. Marczak, Warszawa 2005, s. 53; Towarzystwo Salezjańskie i Córki Maryi 
Wspomożycielki Inspektorie Polskie, Okręg Wschodni i Delegatura Ukrainy, Wizytatoria Za-
mbijska, Misjonarze. Elenko 2006–2007, red. S. Marczak, Warszawa 2006, s. 62; Inspektorie 
Polskie Salezjanów, Okręg Wschodni i Delegatura Ukrainy, Wizytatoria Zambijska, Misjonarze, 
Córki Maryi Wspomożycielski. Elenko 2008, red. K. Chechelski, Kraków 2008, s. 58; Inspektorie 
Polskie Salezjanów, Okręg Wschodni i Delegatura Ukrainy, Wizytatoria Zambijska, Misjonarze, 
Córki Maryi Wspomożycielski. Elenko 2008–2009, red. K. Chechelski, Kraków 2008, s. 59; 
Inspektorie Polskie Salezjanów, Okręg Wschodni i Delegatura Ukrainy, Misjonarze, Córki Ma-
ryi Wspomożycielski. Elenko 2009–2010, red. K. Chechelski, Kraków 2009, s. 60; Inspektorie 
Polskie Salezjanów, Okręg Wschodni i Delegatura Ukrainy, Misjonarze, Wizytatoria Wspomo-
życielki Wiernych (Zambia, Malawi, Zimbabwe, Namibia), Córki Maryi Wspomożycielki, red. 
K. Chechelski, Kraków 2011, s. 63.
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księża profesorowie, jak i alumni seminarium oraz współbracia oddelego-
wani do pracy w szkołach salezjańskich w Koninie: ks. Artur Dylewski SDB 
(2001–2004), ks. Wojciech Mielewczyk SDB (2005–2012), ks. Krzysztof 
Nestoruk (2005–2012), ks. Mariusz Witkowski SDB (2002–2005), ks. Marek 
Woś SDB (od 2012), ks. Jarosław Klusak SDB (od 2012)20.

Formy działalności duszpasterskiej

W minionym dwudziestoleciu salezjanie podejmowali wiele inicjatyw 
duszpastersko-wychowawczych. Niektóre z nich, jak chociażby młodzie-
żowe wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza i Ruchu „Światło-Życie”, 
wspólnota Żywego Różańca, Rada Duszpasterska, Rada Katechetyczna, 
Kościół Domowy, parafialna „Caritas” i kręgi Żywego Kościoła, przetrwały 
po dziś dzień. Inne, choć cieszące się w swoim czasie sporym zaintere-
sowaniem wiernych, przeszły do historii. Mamy nadzieję, że przyjdzie 
kiedyś czas na ich reaktywację. Przyjrzyjmy się zatem najciekawszym 
propozycjom duszpasterskim i formacyjnym z lat 1994–201421.

W styczniu 1996 r. powołano do życia gazetę parafialną „Salezjań-
czyk” z podtytułem: „Słowo o Parafii Bł. Faustyny w Koninie”. Pierwszą 
redakcję tworzyli: proboszcz ks. Józef Balawander, Ewa i Wojciech 
Zalescy, Marek Chorzowski, Danuta i Tomasz Garbaciakowie, Renata 
i Jacek Matysiakowie oraz ks. Sławomir Niemczewski, wykładowca litur-
giki z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego 
w Lądzie. We słowie wstępnym do pierwszego numeru pisma, proboszcz 
zarysował linię programową tegoż periodyku: „Pragniemy, aby dotarło 
ono do naszych parafian i poruszało sprawy dotyczące naszej wspólnoty 
parafialnej niosąc najnowsze wiadomości duszpasterskie, katechezy ewan-
gelizacyjne, wywiady, świadectwa”22. Pismo ukazywało się przez trzy lata 
w nakładzie 350 egzemplarzy i zakończyło swój żywot w 1999 r. Łącznie 
ukazało się jego 19 numerów23. Obecnie parafia redaguje internetową 
stronę, która znajduje się pod adresem: www.konin.salezjanie.pl.

W minionym dwudziestoleciu duszpasterze starali się także wychodzić 
z ofertą inicjatyw na polu kultury chrześcijańskiej. Parafia św. Faustyny go-
ściła wielu artystów, którzy ubogacali liturgię Mszy świętej. Występowały tu 

20 Tamże.
21 APFK, Kroniki parafii z lat 1994–2014.
22 „Salezjańczyk”. Słowo o Parafii Bł. Faustyny w Koninie, 1996, nr 1(styczeń), s. 1.
23 Pełen zbiór parafialnego pisma „Salezjańczyk” znajduje się z zbiorach Archiwum 
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m.in. zespoły „Dival” z Gdańska i „Bel Canto” z Wągrowca, „Propaganda 
Dei”, a także chór z salezjańskiej parafii z Gdańska. Wielokrotnie liturgię 
Mszy świętej uświetniali klerycy z salezjańskiego seminarium w Lądzie. 
Podjęto również własne inicjatywy artystyczne, jak działalność chóru 
parafialnego „Misericordia”, dziecięcej scholi, zespołu młodzieżowego24.

W styczniu 1997 r., z inicjatywy państwa Łuczaków, rozpoczął się cykl 
spotkań z ciekawymi ludźmi. Przez lata konińska parafia gościła z wykłada-
mi m.in. o. Jana Górę, o. Karola Meisnera, Włodzimierza Fijałkowskiego, 
Annę Świderkównę, Wandę Półtawską, księży profesorów reprezentują-
cych różne dyscypliny teologiczne. W pierwszych latach istnienia parafii 
spotkania te odbywały się w przedszkolu nr 16 w Chorzniu. W ostatnim 
czasie, za sprawą ks. Tadeusza Kierbedzia oraz ks. Jana Olesiuka, wykłady 
reaktywowano i odbywają się one w domu parafialnym25.

Młodzież przez minione dwudziestolecie istnienia parafii mogła za-
angażować się w działalność wspólnot formacyjnych: Liturgicznej Służby 
Ołtarza, Ruchu „Światło–Życie”, Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego 
„Pustynia Miast”, harcerstwa. Młodzi koninianie z Chorznia wielokrotnie 
brali udział w Europejskich Spotkaniach Młodych organizowanych przez 
wspólnotę Taizè, w ogólnopolskich spotkaniach młodych „Apel Trzecie-
go Tysiąclecia” w Lednicy, czy też lokalnych spotkaniach młodzieżowych 
w Kramsku, Słupsku i Lądzie26. W Koninie w roku 1999 odbyło się także 
ogólnopolskie spotkanie formacyjne „Pustyni Miast”27. Dużą popularno-
ścią cieszyły się rozgrywki piłkarskie Ligi Salezjańskiej, które zainicjował 
w 1997 r. ks. Janusz Sikora. W rozgrywkach sportowych brała udział mło-
dzież i dzieci z terenów całego Konina. Od roku 2003, staraniem ks. Dariu-
sza Dynaka-Michalskiego zorganizowano przy parafii oratorium. W 2004 r. 
zostało ono prawnie zarejestrowane jako Stowarzyszenie Młodzieżowe 
Oratorium św. Dominika Savio. Prowadzi ono świetlice dla dzieci i różnego 
rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne. W ferie i podczas wakacji letnich 
organizuje wypoczynek w ramach półkolonii oraz obozów28.

Katechizacja na terenie parafii jest obecnie prowadzona z Szkole 
Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte (z klasami integracyjny-

24 APFK, Kroniki parafii z lat 1994–2014.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Por. D. P r e s n a l, J. W ą s o w i c z, J. G l i ś c i ń s k i, Pustynia Miast. Salezjański ruch 

Ewangelizacyjny, Piła – Aleksandrów Kujawski – Ląd 2000, s. 34,
28 APFK, Kroniki parafii z lat 1997–2014.
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mi), Gimnazjum nr 3, Zespole Szkół Zawodowych (filia), Przedszkolu 
nr 16 im. Jana Brzechwy oraz w Gimnazjum Salezjańskim. Katechetami 
są zarówno salezjanie, jak i świeccy29.

W parafii rozwijał się także ruch pielgrzymkowy. W minionych latach 
organizowano pielgrzymki do Rzymu, Ziemi Świętej, polskich sanktu-
ariów maryjnych, na misteria Męki Pańskiej do Lądu i Górki Klasztornej. 
Młodzież brała udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Pątniczy 
szlak przemierzała w diecezjalnej pielgrzymce konińskiej, Salezjańskiej 
Pielgrzymce Ewangelizacyjnej i pielgrzymce „Pustyni Miast”. Z racji 
odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odbywały się parafialne 
piesze pielgrzymki do Kawnic. Do najważniejszych wydarzeń w dwudzie-
stoletniej historii parafii zaliczyć należy udział wiernych w uroczystościach 
papieskich w pobliskim Licheniu. Jan Paweł II w dniu 7 czerwca poświęcił 
tam bazylikę będącą wotum na Jubileusz Odkupienia30. 

Działalność szkół salezjańskich

Przejmując parafię w Koninie salezjanie podjęli się zobowiązania do 
utworzenia tu szkół salezjańskich31. Sprawa ta nie okazała się łatwa. Przez 
lata salezjanie borykali się z wieloma trudnościami różnej natury. Z dniem 
1 września 2000 r. ks. inspektor Jerzy Worek SDB powołał w Koninie 
do istnienia Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego32. 
Organizację szkoły powierzono wówczas proboszczowi, ks. Józefowi 
Balawandrowi, który był jej pierwszym dyrektorem. Naukę rozpoczęło 
w niej 26 uczniów. Pierwszą siedzibą szkoły były pomieszczenia wynajęte 
w Konińskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Mickiewicza. W roku 2001 
rozpoczęło działalność Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. Szkoły 
salezjańskie przeniesiono do pomieszczeń wynajmowanych od Wyższej 
Szkoły Kupieckiej przy ul. Benesza33.

29 W 2011 r. nauczanie religii w szkołach na terenie parafii prowadzili następujący katecheci: 
Monika Wojciechowska (od 2010 r.), Jarosław Józefacki (od 1999 r.), Tomasz Kozioł (od 1999 r.), 
Wioletta Fritz-Ławniczak (od 1999 r.), Grażyna Majchrowska (od 1990 r.), Jolanta Żabierek 
(od 1992 r.), Dorota Żywica (od 1992 r.). Por. „Rocznik Diecezji Włocławskiej”, 2011, s. 542.

30 APFK, Kroniki parafii z lat 1994–2014.
31 ASIP, t. Konin, akta bez sygn., Umowa powierzenia Prowincji św. Wojciecha Towa-

rzystwa Salezjańskiego parafii p.w. Błogosławionej Faustyny w Koninie.
32 Por. A. M a j e w s k a, Szkolnictwo salezjańskie w dobie rozwoju (na przykładzie Inspek-

torii św. Wojciecha w Pile), Piła 2004, s. 241–257; Liceum Salezjańskie w związku z niskim 
naborem uczniów zostało zamknięte w 2007 r.

33 Tamże.
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W dniu 24 października 2006 r. został poświęcony plac pod budowę 
własnej szkoły przy ul. Spółdzielców. Odtąd prace budowlane posuwały 
się dynamicznie i już 11 lutego 2008 r. zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 
w pierwszej części nowych budynków34. Obecnie do użytku są oddane 
dwa skrzydła szkoły, w planach jest budowa obiektów sportowych.

Główne cele dydaktyczno-wychowawcze, jakie stawiają przed sobą 
szkoły salezjańskie w Koninie, sformułowane zostały na kartach folderów 
promujących te placówki. Zalicza się do nich: „dopomaganie każdemu 
uczniowi we wszechstronnym i najpełniejszym rozwoju jego osobowo-
ści z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i predyspozycji 
psychofizycznych tak, by wychować go na zaangażowanego, twórczego 
i świadomego swego miejsca w społeczności ludzkiej. Cały proces po-
stępu i ubogacania osobowości ucznia oparty jest na światopoglądzie 
i wartościach chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
wychowawczego opracowanego i stosowanego przez św. Jana Bosko. Sys-
tem ten, zwany systemem prewencyjnym, oparty jest na miłości, rozumie 
i religii”35. Gimnazjum salezjańskie posiada własną stronę internetową, 
która znajduje się pod adresem: www.gtskonin.salezjanie.pl

*   *   *
Dla pełnego zobrazowania salezjańskiej działalności duszpastersko-

-wychowawczej w minionym dwudziestoleciu, należy wspomnieć o zaan-
gażowaniu salezjańskich wykładowców w pracę dydaktyczną na konińskim 
oddziale Papieskiego Fakultetu Teologicznego w Warszawie. Pracowali 
tu ks. dr hab. Zbigniew Łepko SDB, ks. dr Zenon Hnatczak SDB, ks. lic. 
Tomasz Seń SDB i ks. mgr Artur Dylewski SDB.

W latach 1994–2014 salezjanie starali się z gorliwością realizować 
w Koninie swój charyzmat i wpisali się na trwałe w historię lokalnego 
Kościoła oraz miasta. W dowód uznania za ich wielowymiarowe zaangażo-
wanie uchwałą Rady Miasta Konina z 30 maja 2007 r. rondu położonemu 
u zbiegu ulic: Poznańska – Spółdzielców nadano imię św. Jana Bosko, 
założyciela Towarzystwa św. Franciszka Salezego36.

34 Por. Jubileusz 2001–2011. 10 lat w Koninie [folder], Konin 2011, 23 s.
35 ASIP, t. Konin, akta bez sygn., Folder gimnazjum salezjańskiego, brw.
36 Tamże, Uchwała nr 101 Rady Miasta Konina z dnia 30 maja 2007 r.


