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HISTORIA PARAFII KLWÓW DO 1945 ROKU 

 

 

 

 

Najdroższym skarbem jest ziemia ojczysta 

Ziemia ojców i dziadów naszych 

Ona nas wychowała i wykarmiła 

Nasza ziemia jedyna 

O ziemi klwowskiej tu mowa 

O ziemi która wielu wspaniałych ludzi wydała 

 

 

Klwów to obecnie niewielka miejscowość położona w powiecie przysuskim 

województwa mazowieckiego. Niegdyś było to miasto lokowane na prawie 

niemieckim. Dziś Klwów stanowi centrum gminy i parafii. Niniejsze opracowanie 

przybliża historię parafii Klwów od początków jej istnienia po rok 1945. Praca ta 

zawiera też informacje dotyczące historii miasta Klwowa. Nie jest to dzieło 

całościowe, obejmuje tylko pewne aspekty historii parafii w Klwowie (szersze 

opracowanie, w tym takie kwestie jak powstanie na terenie parafii Klwów nowych 

oddziałów parafialnych w okresie międzywojennym, są dostępne w mojej pracy 

dyplomowej pt. Historia parafii Klwów do 1945 roku, Lublin 2009). Poniższe 

opracowanie ma charakter naukowy, przybliża ważne wydarzenia i osoby dla poznania 

dziejów parafii Klwów. Zostało podzielone na sześć części i dwa aneksy. Podkreślić 

należy, że nie jest to opracowanie wyczerpujące podjęty temat, stąd warto nie 

zaprzestawać dalszych poszukiwań, które przybliżą nam losy naszej małej ojczyzny.   

 

         Łukasz Grzegorczyk 
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1. Dzieje parafii Klwów w pierwszych wiekach jej istnienia. 

 

 

 Dzieje Klwowa sięgają wieku XIII, choć pierwsze wzmianki historyczne 

pochodzą dopiero z 1406 roku. Była to wówczas niewielka wioska z drewnianym 

kościółkiem.1 Parafia w Klwowie została erygowana przed 1459 rokiem.2 Niestety 

źródła, dotyczące parafii Klwów, zachowały się w sposób szczątkowy, niewiele też 

powstało opracowań, które mogłyby przybliżyć dzieje parafii z okresu średniowiecza.  

Klwów, stanowiący centrum parafii, położony jest w zalesionej okolicy nad 

strumieniem Sławno, na dawnej Ziemi Opoczyńskiej, pomiędzy Radomiem, 

Tomaszowem Mazowieckim a Opocznem. Początkowo była to osada wiejska, obok 

której z czasem powstało miasto. Nazwa osady Klwów (dawniej Kelvow, Clwow) to 

nazwa dzierżawcza (pochodząca od jakiegoś imienia), choć nie wiadomo nam, od 

jakiego imienia może pochodzić. Stanisław Rospond sugeruje jednak, że to nazwa 

topograficzna od prasłowiańskiego wyrazu kъlъ – „kieł”, bądź od czasownika „klwać” 

(dzióbać)3, co miałoby mieć pośredni związek ze skrzydlatą fauną w okolicach osady 

klwowskiej. Istnieją też inne, ale raczej mniej prawdopodobne, próby wyjaśnienia 

pochodzenia nazwy tej miejscowości.4 A jedna z nich ma charakter legendy.5 

W 1413 roku, osada Klwów na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły 

otrzymała prawa miejskie. Oprócz praw magdeburskich (tzw. lokacja niemiecka) 

Klwów otrzymał przywilej na targ i dwa jarmarki coroczne, na św. Małgorzatę i św. 

Mateusza. Ksiądz Jan Wiśniewski, w swym wielkim dziele monograficznym, 

opisującym historię parafii rejonu dawnej diecezji sandomierskiej, podaje że miasto 

Klwów powstało na prośbę jego ówczesnego dziedzica Borzyna6 (niektóre źródła 

                                                 
1 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, t. 3 (Województwo Kieleckie), zeszyt 8 
(Powiat Opoczyński), Warszawa 1958, s. 14. 
2 Rocznik Diecezji Sandomierskiej 1972, s. 40. 
3 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i wsi PRL, Wrocław 1984, s. 145. 
4 Na pierwszej stronie Kroniki Parafii Klwów (znajduje się ona w Archiwum Parafialnym), znajdujemy zapis, 
który zawiera informację, jakoby ksiądz Władysław Kwiatkowski, dawny parafianin klwowski, profesor 
Seminarium Duchownego Warszawskiego, badając stare archiwa w Gnieźnie i Poznaniu, dowiódł, iż nazwa ta 
pochodzi od traktu handlowego biegnącego z Poznania do Lwowa, czyli „ku Lwowu”.  
5 W aneksie 1 została umieszczona legenda „O Janku Muzykancie i jego dwunastu lwach”, która również 
tłumaczy pochodzenie nazwy Klwów. Opowiedział ją Piotr Kopczyński (ur. 1890), mieszkaniec Klwowa (Z. 
Gierała, Baśnie i legendy polskie, Kielce 2004, s. 81 – 84). 
6 J. Wiśniewski, Monografie Dekanatu Opoczyńskiego, Radom 1913, s. 68. 
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podają imię Borzyca7). O tym że miasto rozwijało się pomyślnie świadczą kolejne 

przywileje, które Klwów otrzymywał od kolejnych władców. Warto tu wspomnieć 

choćby o przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka z 1458 roku (nadanie jarmarku 

na Boże Ciało i potwierdzenie dwóch poprzednich), przywileju króla Jana III 

Sobieskiego z 1686 roku (jarmark tygodniowy na św. Kazimierza), czy zezwoleniu 

króla Augusta III z roku 1749, udzielone ówczesnemu dziedzicowi Klwowa 

Stanisławowi Świdzińskiemu, na założenie nowego miasta obok już istniejącego, co 

jednak nigdy nie nastąpiło.8  

 

 
1. Pieczęć miasta Klwowa z roku 1778 

(ryc. za: W. Wittyng, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905, s. 117).  

Początki parafii we Klwowie zostały opisane przede wszystkim przez 

wspomnianego już etnografa i historyka, księdza Jana Wiśniewskiego. Podaje on, że 

                                                 
7 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, 
W. Walewski,   
Warszawa 1883, s. 171. 
8 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 68 n.  
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„kościół drewniany we Klwowie stanął w XIII wieku. Dopiero w 1491 roku proboszcz 

miejscowy Stanisław Bogatka z Bogatki wymurował obecny kościół, pod wezwaniem 

św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty, przy którym utrzymywał dwóch wikariuszy i 

ministranta. W skład parafii wchodziły wsie: Rzuchow, Sady, Przystałowice (bez 

dworów), Drząsno, Sulgostów, Uczyna, Wola Klwowska, Brzeski, Kostrzyń, Ulów, 

Kłodno, Głuszczyna i Wola Zygmuntowa”.9 Niektóre z wyżej wymienionych 

miejscowości, były oddalone od Klwowa o kilka kilometrów (np.: Kostrzyń o 9 km), 

co stanowiło wówczas poważny problem i wpływało na religijność wiernych. A 

jednak z drugiej strony świadczy to o ich wielkim przywiązaniu do Kościoła 

katolickiego.  

Świątynia, o której w swym opracowaniu wspomina ks. Jan Wiśniewski, 

przetrwała do czasów I wojny światowej, do roku 1915. W międzyczasie kościół był 

rozbudowywany i remontowany. A był to kościół wybudowany z kamienia i cegły w 

stylu gotyckim, zwrócony ku wschodowi. Składał się początkowo z prezbiterium, 

nawy i wyniosłej, w kwadrat z kamienia murowanej wieży. W Kronice Parafii Klwów, 

w zapisie z roku 1912, znajdujemy ważną informację dotyczącą pierwszej murowanej 

świątyni w Klwowie: „prezbiterium jednak jak się okazało przy odbudowie kościoła 

było przerobione z jakiejś innej budowli, jakby ze spichrza”.10 Do prezbiterium od 

strony północnej została z czasem dobudowana zakrystia, a w niej wejście do 

skarbczyka i wyjście na cmentarz. Świątynię tą przedstawia poniżej zamieszczony 

rysunek, autorstwa księdza Jana Wiśniewskiego.  

 

                                                 
9 Tamże, s. 69.  
10 Kronika Parafii Klwów, rkps. AP b. sygn., s. 1. 
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2. Kościół parafialny w Klwowie sprzed 1915 r.  

(ryc. za: J. Wiśniewski, Monografie Dekanatu Opoczyńskiego, Radom 1913, s.  80). 

 
„W drugiej połowie XIV wieku parafia Klwów obejmowała obszar 133 km2, który 

zamieszkiwało 240 mieszkańców”.11 Liczba wiernych nieustannie wzrastała, 

powstawały bowiem w okolicach Klwowa nowe miejscowości, jak na przykład Kadź 

(powstała na początku XVI wieku), czy Podczasza Wola.   

 Niestety niewiele pozostało źródeł i opracowań, które mogłyby przybliżyć życie 

religijne wiernych parafii Klwów z okresu średniowiecza. O religijności i 

przywiązaniu do Kościoła tutejszej ludności może świadczyć ich troska o parafialną 

świątynię, liczne składane dary i ofiary, jak i wystawianie przydrożnych kapliczek, 

które niestety nie przetrwały do dnia dzisiejszego. W złym stanie było także 

szkolnictwo parafialne, „Łaski w 1521 roku, wspomina, że była we Klwowie szkoła, na 

placu kościelnym, na którym potem dla kmiecia postawiono chałupę” 12, co mogło 

mieć miejsce w 1491 roku.13 Ważnym momentem w dziejach parafii był czas 

reformacji. Niestety dotarła ona i tu. Około 1550 roku świątynia w Klwowie przeszła 

w ręce kalwinów (zamieniona na zbór), których sprowadził tu najprawdopodobniej 

                                                 
11 Miasta Polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, Warszawa 1965, t. 1, s. 511.  
12 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 69. 
13 S. Piątkowski, Z. Pietrzyk, Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce 
przedrozbiorowej, Radom 2002, s. 34.   
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Tomasz Zbąski. Na terenie parafii „około 1628 roku powstał zbór w Sulgostowie”14, 

co potwierdza ks. Jan Wiśniewski w swej monografii „w 1641 roku w Sulgostowie 

istnieje zbór kalwiński, którego ministrem był Daniel Rabonius”.15 Świątynia 

klwowska została jednak odzyskana przez chrześcijan i poświecona ponownie w 1651 

roku, a „w Klwowie jeszcze w 1759 roku mieszkało osiem rodzin luterańskich”.16 O 

rozwoju parafii świadczy też powstanie dwóch kaplic na jej terenie. Były to małe 

kościółki, które służyły wiernym mieszkającym w dużej odległości od Klwowa, jak i 

tym którzy przebywali w chorobie. Już w 1597 roku pod Klwowem, w stronę wsi 

Brzesko (dziś Brzezki), na tzw. piachach, stał szpital. Obok niego w 1634 roku 

powstał „kościółek drewniany pod wezwaniem św. Trójcy i św. Jana Chrzciciela. (…) 

Pierwszym prebendarzem został Bartłomiej Kapkowic. W razie spalenia się kościoła, 

miał prebendarz obowiązek go odbudować” .17 Niestety ani szpital, ani ów drewniany 

kościołek nie przetrwały do naszych czasów. Służyły jednak przez długi czas 

wiernym, lecząc ich ciała i dusze. Drugi ze wspomnianych kościółków wystawiła we 

wsi Borowina18, w roku 1650, Agnieszka Łakoma. Kościółek ten pod wezwaniem św. 

Krzyża, otoczony lasami, z trudnym do niedawna dojazdem, służy do dziś wiernym. 

Spełnia rolę kaplicy dojazdowej, filii parafii Klwów. Poniższa fotografia ukazuje 

kościółek na Borowinie po jego remoncie, który dokonany był dopiero w latach 

osiemdziesiątych XX wieku, przez księdza proboszcza Bronisława Kaszubę.    

 

                                                 
14 Tamże, s. 38.  
15 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 76.  
16 S. Piątkowski, Z. Pietrzyk, dz. cyt., s. 38. 
17 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 75n.  
18 Pierwotnie Borowina nosiła nazwę Borowice i była prawie niezaludniona. Dopiero w 1783 roku, jak podaje 
ks. Jan Wiśniewski, dziedzic Ulowa, Bazyli z Walisk Walicki, wojewoda, generał rawski, zezwolił zaludnić 
miejscowość Borowinę przy kościółku. W tym celu pozwolił wycinać drzewo na domy i w ciągu sześciu lat 
czynszu dworowi nie płacić. Dziś administracyjnie wioska ta nosi nazwę Waliska. 
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3. Kaplica na Borowinie (fot. autor). 
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2. Parafia Klwów za czasów Kurdwanowskich i Świdzińskich, dziedziców 

Klwowa (XVII – druga połowa XIX w.). 

 

 

Kościół parafialny w Klwowie był nieustannie remontowany i rozbudowywany. 

Wzrastała bowiem liczba parafian, a może dużo ważniejszym powodem rozbudowy, 

były prywatne dążenia dziedziców Klwowa do ukazania swej pobożności, czy też 

zamożności i łączności z Kościołem katolickim. Z czasem więc zostały dobudowane 

dwie kaplice do głównej nawy kościoła, przez co świątynia przybrała kształt krzyża. 

Pierwsza z nich, od strony południowej, powstała w 1637 roku. Była to kaplica, którą 

ufundował Seweryn Kurdwanowski, dziedzic Klwowa, sędzia czerski. Kaplica ta, była 

pierwotnie pod wezwaniem św. Anny. Posiadała ołtarz z ukrzyżowanym Chrystusem, 

a w górze nad Ukrzyżowanym Chrystusem znajdował się wizerunek Matki Boskiej 

Bolesnej. W podziemiach pod ową kaplicą znajdują się groby rodziny 

Kurdwanowskich (wejście do grobowców w XX wieku zostało zamurowane). Warto 

tu nadmienić, że w 1669 roku dziedzicem Klwowa był jeden z synów Pawła 

Kurdwanowskiego, Jan, który w 1713 roku został biskupem sufraganem 

warmińskim.19 Druga zaś kaplica, od strony północnej, została ufundowana przez 

kolejnego z dziedziców Klwowa. Był nim Stanisław Antoni Świdziński, który nabył 

Klwów w 1732 roku od Jan z Dobiecina Dobieckiego, podczaszego radomskiego, 

sędziego i podstarościego opoczyńskiego. Tenże Stanisław w 1750 roku ową kaplicę 

dobudował i sam pod nią spoczywa. „W kaplicy tej stoi ołtarz Trójcy św., na zasuwie 

ścięcie św. Macieja. Pobożny wojewoda wzniósł tą kaplicę najwyższej dobroci 

Boskiej dzięki czyniąc i pragnąc cześć Jego pomnożyć”.20 W odbudowanej po I wojnie 

światowej świątyni, umieszczono na ścianach, niektóre zachowane płyty nagrobne 

rodziny Świdzińskich (przede wszystkim dziedziców Klwowa), które przetrwały czas 

wojny. Niestety nie wszystkie udało się ocalić od zniszczenia podczas wojny. Jedyną 

pozostałością dla niezachowanych płyt pamiątkowych okazuje się monografia ks. Jana 

                                                 
19 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 70. 
20 Tamże. 
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Wiśniewskiego, który spisał ją jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Na owych 

płytach można było przeczytać: 

 

1.    Stanisław na Świdnie Świdziński 

Regimentarz Woysk dawney Rzepltey Polskiey 

Wojewoda wprzód Bracławski potem Rawski etc. 

Sławny Jana III świadek 

Leszczyńskiego z bronią w ręku obrońca 

Za Augustów II i III nieskażony senator 

Wieczności pomny 

W tym uposażonym od siebie kościele i wystawionym grobie 

spoczywa 

urodz. 15 kw. 1685 umarł 7 listop. 1761 r. 

w czasie żałosnych przemian w Oyczyzny 

Po przeżytych nieszczęściach i nadziei 

Anna z Świdzińskich Lanckorońska 

córka 

doczekanym prawnukom 

twarz i pamiątkę prapradziada przekazuje 

Oby przykłady cnót starodawnego Polaka 

Pokoleniom swoim podały 

R. 1815. 

 

2.       Tu spoczywa 

Ś.p 

Konstanty Ligęza 

Świdziński 

były poseł powiatu Opoczyńskiego 

fundator muzeum 

Świdzińskich 

           ur. 1793 um. 1855 r. 
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3.                    Spoczywający tu w Bogu ś. p. 

Tytus Ligęza Świdziński 

właściciel dóbr Sulgostowskich 

muzeum zgromadzone przez brata 

odpowiednim funduszem zaopatrzył 

i do użytku publicznego oddał 

Przyłączając je do ordynacji 

hrabiów Krasińskich 

ur. 1809 zm. 1869 

 

4.      D. O. M. 

Tu leży cnót chrześcijańskich wizerunek 

pobożności, roztropności wspaniałego bez ambi- 

cji umysłu i wszelkich doskonałości przykład 

J. W. Maryanna z Dziubowskich y Czer- 

mińskiey Świdzińska którą 

za dotrzymanie wiary i miłości 

J. W. Imć Pan Stanisław na Świdnie 

Klwowie i Sulgostowie Pułkozic 

Świdziński Wojewoda Bracławski 

Radomski, Lityński etc. Starosta 

Pułkownik Woysk koronnych 

żałosny małżonek 

w tym lokował grobie 

Na ten kamień ktokolwiek wejrzysz 

pomyśl przy pobożnym westchnieniu 

że tu prochy a nie słowa jej zagrzebiona 

Dzień zeyścia jey 

3 decembr. Roku 1737 

wieku swego 35. 
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Pomimo posiadanego grobowca pod kościołem klwowskim, na cmentarzu 

parafialnym znajdujemy grób dziedzica Drążna, Ludwika Ligenzy Świdzińskiego. 

Napis umieszczony na pomniku nagrobnym przedstawia poniższa fotografia. 

 

 

4. Płyta nagrobna z grobu Ludwika Ligęzy Świdzińskiego (fot. autor). 

 

Klwów w swe posiadanie nabył Stanisław Świdziński, urodzony 15 kwietnia 

1685 roku w Świdnie, syn Wawrzyńca. „W 1731 roku zawarł związek małżeński z 

Marianną Dziulanką, córką Stanisława – stolnika Sandomierskiego i Zofii 

Czerwińskiej, wdowy po Józefie Brzuchowskim – strażniku wielkim koronnym. Od niej 

to nabył on Sulgostów i tam od tego czasu zamieszkał” 21, a najprawdopodobniej rok 

później dokupił Klwów i pobliski Odrzywół. Oprócz dobudowania kaplicy przy 

                                                 
21 A. Z. Rola-Stężycki, Świdno i …Świdzińscy herbu Półkozic, w: www.instytut-
genealogii.com.pl/publikacje/swidno/swidno.html, [stan z 19.04.2009]. 
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kościele parafialnym w Klwowie, Stanisław opłacił remont tegoż kościoła, a wszystko 

to ze względu na przynależność Sulgostowa, gdzie znajdowała się jego rezydencja, do 

parafii Klwów. Zmarł w Sulgostowie 7 listopada 1761 roku. Został pochowany pod 

ufundowaną przez siebie kaplicą.  

Po śmierci Stanisława Świdzińskiego, kościół w Klwowie wspierali jego 

potomkowie, którzy odziedziczyli posiadłości klwowskie. Pierwszym z nich był jego 

syn Michał (urodzony w 1736 roku), potem kolejno Kajetan, Konstanty (urodzony w 

1793 roku) i Tytus (urodzony w 1809 roku).  

Spośród potomków Stanisława Świdzińskiego, najwięcej chluby dla ziemi 

klwowskiej przyniósł Konstanty, syn Kajetana i Felicjanny z Hadziewiczów, którego 

ciało po śmierci zostało złożone w rodzinnym grobowcu w Klwowie (choć zmarł on w 

1855 roku, w Kijowie). Konstanty za życia „wiele podróżował i stał się znanym 

kolekcjonerem dzieł sztuki, bibliofilem, mecenasem i donatorem wielu ośrodków 

kultury” 22, w swe dzieła gromadził w Sulgostowie.  

Działalność Konstantego doskonale oddają słowa Józefa Łoskiego: „był on 

prawdziwym archeologiem, całą swą miłość do nauki i sztuki, całą niezłomną energię 

użył na zebranie pamiątek naszej przeszłości i stworzył Muzeum Narodowe, za co my 

powinniśmy imię jego na wieki otoczyć czcią i wdzięcznością. [...] biblioteki takie jak 

posiada Paryż, Londyn, Wiedeń etc. były dziełem wielu potężnych monarchów, wieki 

się składały na nie, gdy tymczasem w naszym kraju jeden człowiek, jak Załuski, 

Ossoliński albo obecnie Świdziński, wszystko swoim staraniem i kosztem zbierał, przez 

co ogromną ma w oczach naszych zasługę” .23 W Klwowie, w podziemiach kościoła 

parafialnego, spoczywa też ostatni z dziedziców Klwowa, Tytus Świdziński.  

 

 

                                                 
22 Tamże. 
23 J. Łoski,  Biblioteka i Muzeum Świdzińskiego. (Wspomnienia z pobytu w Opoczyńskiem), „Gazeta 
Warszawska” 1857, nr 143, s. 5n. 
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5. Dziedzic Klwowa – Konstanty Świdziński  

(ryc. za www.instytut-genealogii.com.pl/publikacje/swidno/swidno.html, stan z 19.04.2009). 

 

Wygląd wewnętrzny kościoła parafialnego w okresie, gdy Klwów należał do 

rodziny Świdzińskich (początek XVIII wieku – druga połowa wieku XIX), został 

opisany przez ks. Jana Wiśniewskiego: „W prezbiterium stoi główny ołtarz, 

drewniany, przeniesiony z kościoła po-pijarskiego w Radomiu. W tym ołtarzu był 

obraz św. Macieja i św. Małgorzaty patronów miejscowego kościoła. Staraniem 

księdza Grudzińskiego sprawiony został do tego ołtarz obraz M. B. Częstochowskiej. 

Na zasuwie Przemienienie Pańskie, w górze św. Józef. Po obu stronach prezbiterium 

stoją stalle z herbem Pułkozic Świdzińskich. W nawach bocznych są obrazy, z jednej 

strony stoi ołtarz ze starym, w drewnianych ramach obrazem Matki Boskiej 

Różańcowej (na zasuwie św. Antoni), po drugiej stronie ołtarz z obrazem św. Anny. Od 

południa i północy są domurowane dwie kaplice, mające kuliste sklepione rotundy z 

wieżyczkami, w których znajduje się po pięć okienek. W kaplicach po dwa okna”.24 W 

kościele najprawdopodobniej już w XVIII wieku znajdowały się organy, nieznany jest 

jednak ich twórca. W niezachowanych „aktach kościoła zanotowano: Organy 

wypreparować, nowe piszczałki zrobić, klawiaturę reperować, miechy wyreperować. 

Rub. 90, w Protokole Dozoru Kościelnego z 1848 r. – Organy wyreperować” .25 Jak 

łatwo zauważyć, organy musiały znajdować się w nienajlepszym stanie.  

                                                 
24 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 70.  
25 M. Szymanowicz, Zabytkowe Organy w Województwie Radomskim, Warszawa 1998, s. 276. 
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Cmentarz parafialny znajdował się około kościoła, od jego północnej strony, na 

który prowadziło wyjście z zakrystii. W 1849 roku ks. Ignacy Nobis założył nowy 

cmentarz za dawnym, który był już przepełniony. Przeznaczył na ten cel 3 morgi ziemi 

plebańskiej. Ks. Jan Wiśniewski podaje wymiary cmentarza, który liczył wówczas 123 

łokcie długości i 63 łokcie szerokości. Cmentarz został ogrodzony wałem kamiennym 

dopiero za czasów ks. Józefa Urbańskiego, który pełnił funkcję proboszcza Klwowa 

przed 1876 rokiem. W południowo-wschodniej części cmentarza stała zaś murowana 

dzwonnica. Znajdowało się w niej pięć dzwonów. Napisy jakie na nich zamieszczono 

przytacza wspominany już ks. Jan Wiśniewski.26 Na największym z dzwonów, który 

najprawdopodobniej został przelany za czasów ks. Józefa Urbańskiego, znajduje się 

napis:  

Joannes Polanski Ludvisar. A. D. 1797 Hoc opus ad usum Ecclesiae 

Klwovensis restauratorum impensis haeredis Collatoris Michaelis Swidziński 

castellani Radomiensis cura Antonii Nowosielski praepositi loci et totius 

parochiae. Omnis Spiritus laudet Dominum. Lał J. Kostra.  

 

Na kolejnych dzwonach zamieszczone były następujące napisy: 

 

Sit nomen Domini benedictum In saecula saeculorum An. 1685. 

 

Jesus Nazarenus Rex Judaeorum A. D. 1617. 

 

Ipmensis Agnetis Łakoma circa Klwow pro gloria SS. Trinitatis quae fecit et 

evexit Anno D. 1637. 

 

Cura Ignatii Nobis Praepositi Klvovensis 1839 anno. 

 

Dzwonnica z zabytkowymi dzwonami nie przetrwała jednak okresu I wojny 

światowej.  

                                                 
26 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 75. 
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 Parafia to jednak nie sam budynek kościoła (miejsce modlitwy wiernych) i jego 

otoczenie, ale przede wszystkim wierni i duszpasterze. Jak już wspomniałem liczba 

wiernych należących do parafii klwowskiej nieustannie się zmieniała, mając tendencję 

wzrostową. Pod koniec XIX wieku parafia liczyła sobie ponad sześć tysięcy dusz. 

Należeli do niej mieszkańcy takich miejscowości, jak: Borowa Wola, Borowina, 

Borowika Waliska, Borzyski, Drążno, Gaj Klwowski, Głuszyna, Kadź, Kiedrzyn, 

Klwowska Wola, Kłudno, Kołonja Ułowska, Kostrzyn, Kozłów, Ligęzów, Michałów, 

Fabianki, Podczaszna Wola, Poręba Borowska, Przystałowice Duże, Rduchów, Sady, 

Stanisławów, Sulgostów, Ulów, Wólka Ulowska, Zapole, Zielonka. Największą grupę 

wiernych w parafii stanowili, należący do najniższej warstwy społecznej – chłopi. W 

drugiej grupie wiernych, co do liczebności, znaleźli się mieszczanie, mieszkańcy 

Klwowa. „W 1662 roku Klwów miał (…) 370 mieszkańców, (…) a w 1827 roku liczył 

898 mieszkańców”27, należy jednak pamiętać, że pewną część tej liczby mieszkańców 

stanowili Żydzi, którzy zaczęli osiedlać się w Klwowie zapewne już w XVII wieku. 

Gmina żydowska (kahał) powstała tu w 1765 roku i liczyła 34 obywateli.28 Obecność 

wyznawców religii mojżeszowej nie była przeszkodą w wyznawaniu wiary katolickiej. 

Na początku zaś wieku XX, jak podaje ks. Wincenty Wróbel w Kronice Parafii 

Klwów, liczba wiernych przekroczyła siedem tysięcy. Stało się to przyczyną do 

powzięcia planów rozbudowy świątyni parafialnej. 

 Ta struktura społecznościowa wiernych parafii Klwów przetrwała do roku 

1869, kiedy miasto Klwów przestało istnieć. W tym to właśnie roku władze carskie 

Rosji odebrały prawa miejskie prawie wszystkim miasteczkom rolniczym w 

Kongresówce. 

 Parafianie klwowscy byli bardzo pobożni, o czym świadczyć może troska o 

świątynię, ofiary składane przez bardziej zamożnych na cele kościelne, czy 

wystawianie prywatnych kaplic na dworach, jak to miało miejsce na przykład we wsi 

Rdzuchowie. Gdzie „w 1786 r. Franciszek Odrowąż Kietliński, łowczy Radomski, 

uczestnik Sejmu Wielkiego (1788 – 1792)29, wzniósł w majątku swym Rdzuchowie 

                                                 
27 S. Pazyra, dz. cyt., s. 511. 
28 S. Piątkowski, Z. Pietrzyk, dz. cyt., s. 40-41. 
29 Sejm Wielki – Konfederaci, www.grocholski.pl/inne-dokumenty/sejm-wielki-konfederaci.html [stan z 
21.04.2009]. 
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kaplicę30, w której ks. arcybiskup gnieźn. Michał Poniatowski pozwolił mszę św. 

odprawiać w ciągu dwóch lat. W 1796 r. Ignacy Krasicki udziela pozwolenia temuż 

Kietlińskiemu na rok czasu”.31 Informacja te zostały umieszczone w opracowaniu 

monograficznym ks. Jana Wiśniewskiego. W tym samym opracowaniu znaleźć 

możemy jednak dokument zezwalający na sprawowanie Mszy świętej w tejże kaplicy, 

wydany przez Arcybiskupa Michała w roku 1756. Jak wytłumaczyć rozbieżność – data 

powstania kaplicy i data wydania zezwolenia – powstałą w tymże opracowaniu? 

Najpewniej dokument umieszczony przez ks. Jana Wiśniewskiego zawiera błędną datę 

wydania, ponieważ Arcybiskup Michał Jerzy Poniatowski został wyświecony na 

kapłana dopiero w 1760 roku, od 1773 roku był biskupem płockim, a od 1784 roku 

ostatnim Prymasem Pierwszej Rzeczypospolitej, więc nie mógł wydać owego 

dokumentu w roku 1756. Kaplica we wsi Rdzuchowie przetrwała do naszych czasów, 

a obecnie znajduje się w Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie została przeniesiona w 2007 

roku. Kaplica ta przypomina miniaturowy kościół, gdyż posiada sygnaturkę, ołtarz  i 

prezbiterium. „Przy okazji prac rozbiórkowych dokonano pewnych odkryć. Przed 

wejściem do kaplicy znaleziono ślady istnienia kruchty, a na jednej z drewnianych 

kolumn – napis wykonany ołówkiem. Choć jest nieco zamazany, udało się go odczytać: 

przenosiłem 1 maja 1884 r. L. Lipiński” .32 

 

                                                 
30 Fragmenty owego zezwolenia na wystawienie kaplicy we wsi Rdzuchowie: „(…) Mając więc sobie od  
WMPana względem pozwolenia na kaplicę prywatną ważne przełożone pobudki iako to znaczna odległość 
mieszkania jego od Kościoła parafialnego y przykrych w niektóre czasy roku do niego dróg, do tego się 
pozwolenia skłaniamy aby we wsi jego Rduchów w parafii klwowskiey na mieyscu przystoynym y od 
wszelkiego użycia pospolitego wolnym Msza Ś. iedna tylko na każdy dzień według przepisu Zboru 
Trydentskiego y ksiąg Rituum czyli obrządków kościelnych odprawiać się mogła przez kapłanów tak 
zakonnych, (którzyby od swoich starszych mieli na to pozwolenie) iako y świeckich Xięży byleby nie tułających 
się, czyli bez miejsca Tituli Canonici zostających, iako też ani w exkommunice, suspensyi lub inney karze 
kościelney będących y dla tego wprzód plebanowi mieyscowemu opowiedzianych y od niego do Mszy 
przypuszczonych oprócz Święta Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Zmartwychwstania y Wniebowstąpienia 
Pańskiego, Zesłania Ducha Ś., Bożego Ciała, ŚŚ. Apostołów Piotra y Pawła, Wniebowzięcia Najświętszey 
Maryi Panny, Wszystkich Świętych, oraz Poświęcenia y Pryncypalnego Patrona parafialnego Kościoła. (…) 
Ninieyszemy zaś pozwoleniu naszemu ważność od daty dzisieyszey do lat dwóch tylko nadaiemy. (…) Dan w 
Warszawie dnia 9 miesiąca listopada roku 1756” – dokument ten zawarł w swej pracy monograficznej ks. Jan 
Wiśniewski, w dodatku „Monumenta Dioecesis Sandomiriensis”. 
31 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 77.  
32 Zabytkowa kaplica z Kolonii Rduchów w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej, www.muzeum-
radom.pl/indexm.php?r=0&nid=406&a=1 [stan z 28.04.2009]. 
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6. Kaplica w Kolonii Rdzuchów 

(fot. A. Żytnicki, za: www.muzeum-radom.pl/indexm.php?r=0&nid=406&a=1, stan z 28.04.2009). 

 

Ponadto świątynia parafialna we Klwowie, wysiłkiem jej parafian, była ciągle 

upiększana, a w 1868 roku została odrestaurowana.  

Podsumowując dzieje parafii klwowskiej okresu, kiedy Klwowem zarządzały 

rodziny Kurdwanowskich i Świdzińskich, należy podkreślić wielkie znaczenie tychże 

rodów szlacheckich dla miasta Klwowa, jak i samej parafii. Dzięki ich ofiarności i 

pobożności świątynia klwowska była utrzymana w odpowiednim i należytym 

porządku. Nieustannie była remontowana i wewnętrznie upiększana. Niestety wojna 

stała się przyczyną zniszczenia tej przepełnionej historią świątyni.  
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3. Plebani klwowscy i ich działalność. 

 

 

 Ważne miejsce w parafii zajmowali zawsze duchowni, którzy kierowali nią, 

dbali o duchowy rozwój wiernych, utrzymywali w porządku świątynię i inne dobra 

kościelne należące do parafii. Tym samym niniejszy podrozdział ukazuje, choć w 

wersji niepełnej, plebanów klwowskich od najdawniejszych czasów, aż po wybuch 

pierwszej wojny światowej. Mowa tu o proboszczach, jak i wikariuszach. Na ile to 

było możliwe, w podrozdziale znajdują się też informacje dotyczące działalności 

owych plebanów.  

Nad wiernymi duchową opiekę sprawowali duszpasterze. Monograficzne 

opracowanie dziejów parafii Klwów księdza Jana Wiśniewskiego zawiera wykaz 

księży, którzy pracowali w Klwowie. Pierwszym znanym z imienia plebanem parafii 

Klwów był ksiądz Stanisław Bogatka z Bogatki, fundator i budowniczy kościoła 

parafialnego powstałego w 1491 roku, który pełnił urząd proboszcza klwowskiego 

jeszcze w 1521 roku. Kolejnym znanym nam plebanem w Klwowie był ksiądz Jan 

Rafał Sznurski, za czasów którego to, w okolicach Klwowa powstał szpital, a przy nim 

kaplica. Plebanem i prepozytem szpitala pod Klwowem w 1634 roku był ksiądz Albert 

Zawadkowic, a kto przed nim pełnił posługę przy szpitalu nie wiadomo. Po 

dobudowaniu do kościoła parafialnego, w 1637 roku, kaplicy pod wezwaniem św. 

Anny, przez rodzinę Kurdwanowskich, pierwszym kapelanem tejże kaplicy, w tym 

samym roku został ksiądz Michał Węckowicz. Kilka lat później, w 1642 roku, na 

prośbę Zofii Kurdwanowskiej, jego następcą został ksiądz Albert Kossobuski.33  

W kolejnych latach w Klwowie pracę duszpasterską podejmowali: Jan Pomian 

Parzycki z Parzyc (prepozyt Klwowski; od 1670 roku), Albert Gąbka Rudzki (dziekan 

Wolborski, prepozyt Czarnocina, komentarz Klwowski; 1693 r.), Mikołaj Koszutski 

(prebendarz Różańcowy w Klwowie; 1694 r.), Mikołaj Propkowski (prepozyt 

Klwowski od 1700 roku), Józef Kiemleński (wikariusz, zmarły 3 grudnia 1701 roku w 

Skrzynnie), Jan Franciszek Holz (prepozyt Klwowa w latach 1724 – 1730), Stanisław 

Dunin Wąsowicz (proboszcz Klwowa w latach 1740 – 1769), Antoni Czeczel 

                                                 
33 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 79. 



19 
 

Nowosielski (proboszcz Klwowa w latach 1769 – 1811), Jan Cetnarowicz (proboszcz 

Klwowa od 1812 r.), Paweł Borzycki (bernardyn, wikariusz), Roman Jarzębski 

(dominikanin, wikariusz), Ignacy Rejngarowicz (wikariusz klwowski), Łukasz 

Siedlecki (pleban klwowski do 1838 r.).34 

Od roku 1838 dobrami parafialnymi kierował ksiądz Ignacy Nobis. Dzięki jego 

zabiegom parafianie klwowscy mieli okazję uzyskać odpust zupełny na św. Macieja i 

w najbliższą po tym święcie niedzielę oraz mogli uczestniczyć w 40-godzinnym 

nabożeństwie. Ponadto jego decyzją w 1849 roku powstał nowy cmentarz, za dawnym, 

na którym miejsca na pochówek już brakowało. Zaś w 1844 roku nabył srebrne 

naczynia liturgiczne, służące do sprawowania Najświętszej Ofiary. Kolejnym 

proboszcz w Klwowie został ksiądz Józef Urbański. Wśród jego dokonań należy 

wymienić przede wszystkim ogrodzenie wałem kamiennym cmentarza grzebalnego i 

przelanie dzwonu. Urząd proboszczowski sprawował w Klwowie do roku 1876, kiedy 

to przeszedł na probostwo do Radomia. Jego następcą został ksiądz Józef Klemens 

Bagiński35, filipin. Do Klwowa przybył z wikariatu przy parafii św. Józefa w 

Warszawie, a było to w roku 1877. Jednak już rok później opuścił parafię Klwów, 

rozpoczął bowiem pracę, jako profesor w Seminarium Sandomierskim. Do 1885 roku 

kierował jednak parafią klwowską przez wikariusza, księdza Edwarda Szatowskiego.36 

Pomimo tego postawił w Klwowie murowaną plebanię i wyrestaurował kościół.37 

Plebania ta przetrwała do obecnych czasów, pomimo dwóch wojen światowych i 

wielkich zniszczeń, jakie powstały z tego powodu w Klwowie. Poniższa fotografia, 

pochodząca z lat siedemdziesiątych XX wieku, ukazuje frontową stronę plebanii. 

 

 

                                                 
34 Tamże, s. 79n. 
35 Ksiądz Józef Klemens Bagiński urodził się 11 listopada 1835 roku w Ożarowie, gdzie pobierał pierwsze nauki. 
W latach 1847 – 1851 kontynuował naukę w Sandomierzu. Po czym nauczał prywatnie w Opatowie, a w 1852 
roku wstąpił do seminarium sandomierskiego, a po roku do Zgromadzenia Księży Filipinów w Studziannie. W 
1858 roku ukończył Akademię Duchowną w Warszawie, po czym 18 listopada tego samego roku biskup 
Tadeusz Łubieński udzielił mu świeceń kapłańskich. Pracował jako duszpasterz w Wiskitkach, Studziennie, 
Częstochowie, Wójcinie, Warszawie, Klwowie, Sandomierzu i Iłży. W Seminarium Sandomierskim nauczał 
egzegezy Pisma Świętego, ceremonii i śpiewu. Przez pewien nawet okres administrował diecezją sandomierską 
(J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 – 1926 roku, Radom 1926, s. 15-17).  
36 KDS nr 7 (1919), s. 88.  
37 J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 – 1926 roku, Radom 1926, s. 16. 
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7. Plebania w Klwowie (fot. za KP, s.  31). 

  

W roku 1885 nowym proboszczem Klwowa został mianowany ksiądz Karol 

Szczepański. W dziejach parafii klwowskiej zajmuje on istotne miejsce, poprzez liczne 

dzieła, których dokonał kierując parafią. Urodził się 17 października 1832 roku w 

Chęcinach, gdzie ukończył szkołę elementarną. Potem uczył się w szkole powiatowej 

w Sandomierzu, gdzie wstąpił też do Seminarium Duchownego. 22 czerwca 1856 roku 

przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tomasza Łubieńskiego, sufragana 

włocławskiego. Zaraz potem został posłany do pracy duszpasterskiej. Był wikariuszem 

przez 17 lat w Mikułowicach i 4 lata w Bodzentynie, potem przez 12 lat proboszczem 

w Białobrzegach Opoczyńskich (1877 – 1885), skąd przybył do Klwowa i pozostał aż 

do śmierci, która nastąpiła w październiku 1916 roku.38 Pełnił tym samym posługę 

proboszcza w Klwowie przez okres 31 lat. Czas jego posługi na ziemi Klwowskiej 

przybliżają dwie kroniki: kronika parafialna39 oraz po części kronika domu zakonnego 

Sióstr Służek NMPN w Klwowie40.  

                                                 
38 KDS nr 11 (1916), s. 161. 
39 Kronika Parafii Klwów znajduje się w Archiwum Parafialnym. Jej stan jest bardzo dobry. Zawiera ona opis 
wydarzeń, które miały miejsce począwszy od roku 1912, bowiem założył ową kronikę wikariusz ksiądz 
Wincenty Wróbel, późniejszy proboszcz Klwowa. Nie jest ona jednak kompletna, za sprawą być może lenistwa 
niektórych księży proboszczów, którzy zaniedbywali jej prowadzenie. Kronika ta jest ważnym źródłem 
historycznym odnoszącym się do dziejów parafii Klwów. Zawiera liczne fotografie, które w sposób pełniejszy 
przybliżają obraz tamtych czasów. 
40 Kronika Domu Zakonnego Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Klwowie znajduje się w 
Domu Zakonnym przy ul. Opoczyńskiej w Klwowie. Ukazuje losy tegoż Domu począwszy od momentu jego 
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Jednym z pierwszych dzieł, jakiego dokonał nowy proboszcz, było 

sprowadzenie do Klwowa Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej41, co 

miało miejsce w roku 1889. Siostry zamieszkały w drewnianym domu, po 

południowej stronie kościoła. Należy podkreślić jednak, że ich przybycie do Klwowa, 

wpłynęło pozytywnie na religijne życie parafian, o czym świadczą liczne powołania 

żeńskie do życia zakonnego.  

Wybudowana przez poprzednika plebania wymagała dalszych prac, które 

pozwoliłyby na pełne wykorzystanie powstałego domu. Prace więc przy plebanii 

trwały nieustannie. Odpowiednich remontów wymagała też świątynia. W 1893 roku 

została ona wyposażona w nowe organy, które zbudował Henryk Hartman z 

Warszawy. Ten sam Hartman dwa lata wcześniej w 1891 roku przeniósł organy z 

Michałowic do Borowiny w parafii klwowskiej.42 Świątynia zdaniem proboszcza i 

wiernych była zbyt mała, jak na parafię liczącą przeszło siedem tysięcy wiernych (stan 

na rok 1906). Dodatkowo, jak wspomina ksiądz Wincenty Wróbel, świątynia była 

niska i brudna. Głównym więc celem była rozbudowa kościoła parafialnego. W 

pracach proboszczowi pomagali bardzo chętnie parafianie oraz wikariusze posyłani do 

Klwowa przez Księdza Biskupa. Wśród wikariuszy klwowskich z tegoż okresu 

możemy wymienić: księdza Józefa Drabowicza, który pełnił tę funkcję przed rokiem 

1908, po czym został przeniesiony do parafii Mirzec43, księdza Wacława 

Nowakowskiego, który  przybył do Klwowa w 1908 roku, a rok później odszedł do 

Głowaczowa44, z kolei tegoż zastąpił ksiądz Karol Sarnecki, który przybył do Klwowa 

z Szewnej i pracował tu do 1912 roku, a następnie został mianowany proboszczem w 

Grzegorzewicach.45 Jednym z najbardziej znanych wikariuszy klwowskich tego okresu 

był ksiądz Paweł Kubicki. Zaraz po święceniach kapłańskich, które przyjął z rąk 

biskupa Antoniego Ksawerego Sotkiewicza 16 lipca 1893 roku, został mianowany 

                                                                                                                                                         
zaistnienia w 1889 roku. Jest jednak jednocześnie doskonałym źródłem, które wspomaga poznanie losów 
kościoła klwowskiego.  Stan techniczny bardzo dobry, kronika prowadzona bardzo starannie.   
41 Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej założył w 1878 roku, w Zakroczmiu k. 
Warszawy ojciec Honorat Koźmiński (kapucyn). Impulsem prowadzącym do powstania tegoż Zgromadzenia 
była trudna sytuacja polskiego Kościoła i całego narodu w obliczu carskiej supremacji. Powodem wzrostu 
represji wobec Polski było powstanie styczniowe. Dlatego ojciec Honorat powziął myśl utworzenia zgromadzeń 
zakonnych bezhabitowych (ukrytych). Powstało ich 17.  
42 M. Szymanowicz, dz. cyt., s. 299. 
43 KDS nr 2 (1908), s. 233. 
44 KDS nr 9 (1909), s. 351. 
45 KDS nr 4 (1912), s, 156. 
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wikariuszem we Klwowie.  Tu pełnił tą posługę przez rok, wspomagając w licznych 

pracach proboszcza Karola Szczepańskiego. Warto też zaznaczyć, że został on później 

biskupem sufraganem diecezji sandomierskiej (od 1 grudnia 1918 roku)46 i przybył do 

Klwowa, by konsekrować nowo wybudowany kościół, 25 maja 1933 roku. Kolejnym 

wikariuszem, którego nie wolno pominąć w tym miejscu, był ksiądz Wincenty 

Wróbel. Przybył on do Klwowa, jak sam opisuje w Kronice Parafialnej, małej nędznej 

mieściny, najbrzydszej i najbrudniejszej ze wszystkich miasteczek w powiecie 

Opoczyńskim, a może i w diecezji Sandomierskiej, 9 maja 1912 roku.47 Była to jego 

pierwsza parafia, zaraz po tym jak został wyświęcony na kapłana przez księdza 

biskupa Mariana Ryxa. Sytuacja jaką zastał nie wyglądała najlepiej. Proboszcz Karol 

Szczepański miał wówczas już osiemdziesiąt lat i prawie był niezdolny do ciężkiej 

służby na roli Bożej. Stąd wszelkie obowiązki spadły na barki wikariusza Wincentego 

Wróbla. Jak już powyżej zostało wspomniane, zasadniczym celem działalności 

proboszcza miała być rozbudowa świątyni. Ksiądz proboszcz Karol Szczepański, 

zamówił plany na przebudowę i powiększenie kościoła, które wykonał architekt z 

Warszawy, pan Wojciechowski, a następnie plany te władze rosyjskie zatwierdziły. W 

dniu swojego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa w 1906 r. proboszcz złożył nawet z 

własnych funduszów do miejscowej Kasy Gminnej 5000 rubli rosyjskich, do których 

przed śmiercią dodał drugie tyle, ale nie miał już sił na rozpoczęcie budowy, a 

wikariusze dość często się zmieniali. Gdy jednak wikariuszem został ksiądz Wincenty 

Wróbel sprawy nabrały innego rytmu, bowiem biskup Marian Ryx, udając się z 

Drzewicy do Wrzeszczowa, wstąpił do Klwowa, odwiedził proboszcza i włożył na 

księdza wikariusza obowiązek przebudowy kościoła według ustalonych i 

zatwierdzonych planów. Ksiądz Wincenty szybko zabrał się do pracy, co zanotował w 

Kronice Parafialnej: „Przeprowadziłem zaraz uchwałę parafialną na sto tysięcy rubli 

na budowę, a po jej zatwierdzeniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 

Petersburgu w 1913 roku przystąpiłem do zbierania składek. Gdy się zebrało kilkaset 

rubli, zakupiłem i (…) 300 korcy wapna, gdy jednak w końcu sierpnia 1914 roku 

wybuchła wojna europejska, wszystkie przygotowania do budowy stanęły na 

                                                 
46 Biskup Paweł Kubicki, w: www.sandomierz.opoka.org.pl/historia/bppom.php#02 [stan z 20.04.2009]. 
47 KP, s. 1. 
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miejscu”.48 Tak oto przedstawiał się sytuacja parafii Klwów tuż przed wybuchem 

pierwszej wojny światowej. 

Podsumowując niniejszy rozdział należy zwrócić szczególną uwagę na szybki 

rozwój parafii, wzrost liczby wiernych, nieustanną troskę o piękno świątyni, a także na 

wielkie zaangażowanie parafian w życie Kościoła lokalnego. Sama parafia, którą 

tworzyli mieszkańcy okolicznych wiosek, przynależała w swej przedwojennej historii 

według administracji kościelnej do różnych diecezji i dekanatów. Przydział 

diecezjalno-dekanalny parafii Klwów przedstawia poniższa tabela. 

 

OKRES 

PRZYNALE ŻNOŚCI 
DIECEZJA DEKANAT 

Do końca XVI wieku 
Archidiecezja 

gnieźnieńska 
Archidiakonat kurzelowski  

Koniec XVI w. – 1807 r. 
Archidiecezja 

gnieźnieńska 

Dekanat skrzynecki w 

archidiakonacie 

kurzelowskim 

1807 r. – 1819 r. Diecezja kielecka Dekanat skrzynecki  

1819 r. – 1867 r. Diecezja sandomierska  Dekanat skrzynecki  

1867 r. – 1917 r.  Diecezja sandomierska Dekanat opoczyński 

 
Przynależność diecezjalno-dekanalna parafii Klwów do czasów I wojny światowej.   

  

Od listopada 1917 roku parafia Klwów przynależała do dekanatu skrzyneckiego 

w diecezji sandomierskiej. W skład nowego dekanatu weszły oprócz Klwowa, parafie: 

Bieliny, Drzewica, Gielniów, Nieznamierowic, Odrzywół, Przysucha, Skrzynno, 

Skrzyńsko i Smogorzew. 49 

 

 

 

 

                                                 
48 Tamże, s. 2n. 
49 KDS nr 2 (1918), s. 33. 
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4. Klwów w czasie I wojny światowej. 

 

 

 Dzieje parafii Klwów w okresie pierwszej wojny światowej (1914 – 1918) 

przybliżone zostały bardzo dokładnie w Kronice Parafialnej. Autorem opisu tych 

wydarzeń, jest ksiądz Wincenty Wróbel, ówczesny wikariusz klwowski. Poprzez fakt 

osobistego uczestnictwa w tych wydarzeniach, jego relacja staje się wiarygodna. Owe 

zapisy w Kronice Parafialnej doskonale ukazują obraz wojny i jej skutki na terenie 

parafii Klwów. Z tej też przyczyny niniejszy podrozdział oparty jest głównie na tej 

relacji.   

 Rozpoczęte przygotowania do rozbudowy kościoła parafialnego zostały 

zahamowane przez wybuch pierwszej wojny światowej. W tym czasie proboszczem 

parafii Klwów był ksiądz Karol Szczepański, a wikariuszem ksiądz Wincenty Wróbel. 

Działania wojenne dotknęły Klwów i jego okolice w maju 1915 roku. Wtedy to 

Klwów znalazł się na linii frontu, pomiędzy pozycjami wojsk rosyjskich i austro-

węgierskich. Wojska rosyjskie zajmowały tereny na północ od Klwowa, zaś wojska 

austro-węgierskie utrzymywały swe pozycje w Borowej Woli, Sulgostowie i Kadzi 

(tzn. na północ od Klwowa). Klwów w tym czasie opustoszał, pozostało jedynie trzech 

Żydów, kilkunastu Polaków i księża. Pozostali wyjechali z Klwowa ku Pilicy.50 23 

maja 1915 roku rozpoczęły się walki w okolicy Klwowa. Dość dokładnie obraz ten 

przybliża nam ks. Wincenty Wróbel w Kronice Parafialnej, gdzie czytamy: „23 maja 

(niedziela Zesłanie Ducha Świętego) jeden pocisk armatni wpadł do budynku 

plebańskiego, drugi upadł na podwórzu, trzeci zaraz za parkanem cmentarnym. 

Pociski armatnie austriackie padały przeważnie w okolicy Kościoła i plebanii bo tu 

rzeczywiście skupili się Rosjanie. Oficerowie rosyjscy doradzali nam, byśmy wyjechali 

z Klwowa ku Pilicy, bo przewidywali tu walki przez dłuższy czas”.51 Tego samego 

jeszcze dnia, gdy ustały walki obaj księża, podobnie jak pozostali mieszkańcy 

Klwowa, wyjechali z Klwowa na Borowinę (mała wioska na terenie parafii Klwów, 

położona w lesie nad rzeką Pilicą). Tam zostali przyjęci przez leśniczego, u którego 

                                                 
50 Kronika Parafii Klwów, rkps. AP b. sygn., s. 4. 
51 Tamże.  
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zamieszkali, tuż przy kościółku borowińskim. Następnego dnia ksiądz wikariusz 

powrócił do Klwowa, by zabrać ze świątyni parafialnej Najświętszy Sakrament, jak i 

niektóre cenne sprzęty liturgiczne (monstrancję, kielichy, wszelkie aparaty i bieliznę 

kielichową). 20 czerwca 1915 roku Rosjanie zostali wyparci z Klwowa, ceną jednak 

tego, okazało się doszczętne zniszczenie Klwowa i niektórych pobliskich wiosek. 21 

czerwca 1915 roku Klwów został prawie całkowicie spalony, niestety spaleniu uległa 

też plebania, wikariat i organistówka, a podobny los spotkał dom zakonny Sióstr 

Służek NMPN. Ponadto Austriacy wysadzili w powietrze dynamitem wierzę kościoła, 

a ta w konsekwencji zniszczyła nawę kościoła, która nie posiadała sklepienia, a 

jedynie sufit. Pozostały tylko mury prezbiterium i dwie boczne kaplice, choć i one 

zostały mocno uszkodzone. Oprócz Klwowa spalone zostały: Klwowska Wola, 

Podczasza Wola, Głuszyna. W pozostałych miejscowościach należących do parafii 

spaleniu uległy niektóre domostwa. Zaś Kadź i Sulgostów zostały przez wojska 

austriackie doszczętnie rozebrane na okopy. Dodatkowo dnia 24 lipca od pioruna 

spaliło się prawie całe Drążno. Ksiądz Wincenty Wróbel oszacował, że parafia została 

w 80 % zniszczona.52 

 Przebywając na Borowinie kapłani klwowscy nieustannie służyli wiernym, jako 

duszpasterze, załatwiając nie tylko duchowe problemy wiernych, ale też wszelkie inne 

sprawy. Nieoczekiwanie księża pod presją Rosjan musieli opuścić parafię. Udali się do 

Radomia dnia 1 lipca. Ksiądz Wincenty Wróbel powrócił do Klwowa (a ze względu na 

brak mieszkania powrócił dokładnie na Borowinę) trzy tygodnie później, zaś ksiądz 

proboszcz pozostał nadal w Radomiu. Powrót do Klwowa okazał się bardzo bolesny. 

Oto jak opisał widok Klwowa, po wojennych walkach, ks. Wincenty: „Straszny i (…) 

przejmujący widok przedstawił mi się gdym wjeżdżał do Klwowa. Miasteczko za 

wyjątkiem kilku do dziesięciu domów spalone, z kościoła trochę murów i kupa gruzów, 

plebania, wikariat – (…) okopcone mury, nie mogłem powstrzymać łez, patrząc na 

takie zniszczenie”.53 W tym czasie we Klwowie nie było kościoła, nawet 

prowizorycznego. Msze święte sprawowane były na przemian na Borowinie oraz na 

dworze w Sadach. W Klwowie zaś sytuacja zmieniła się w październiku 1916 roku, 

                                                 
52 Tamże, s. 5. 
53 Tamże.  
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kiedy to msze święte zaczęto sprawować w kaplicy, znajdującej się na cmentarzu 

grzebalnym.54 Ta niewielka drewniana kaplica wzniesiona została w XIX wieku przez 

jednego z ówczesnych księży wikariuszy - księdza Steca. Jej stan techniczny był 

mizerny. Kaplica owa nie posiadała podłogi, drzwi, ani okien. Jednocześnie 

mieszkańcy Klwowa zorganizowali dla księdza Wincentego mieszkanie w domu 

Wojciecha Koryckiego. Kaplica cmentarna zaczęła więc pełnić rolę kościoła 

parafialnego przez prawie 16 lat, aż do roku 1931. Na kilkutysięczną parafię kaplica ta 

była jednak zbyt mała, z tego też powodu wiosną 1916 roku została powiększona. 

Dzięki staraniom księdza wikariusza kaplica cmentarna została powiększona drugie 

tyle.55 Niestety nie zachowały się żadne ślady materialne, które wskazywałyby na jej 

istnienie. Starsi parafianie pamiętają, że stała w centralnej części obecnego cmentarza, 

który położony jest od strony północnej kościoła. Poniższa fotografia, wykonana z 

wieży kościoła parafialnego, ukazuje współczesny stan cmentarza, na którym 

znajdowała się wspominana kaplica. 

 

 

8. Cmentarz parafialny w Klwowie (fot. autor). 

  

                                                 
54 Słownik geograficzny…, dz. cyt., s. 171. 
55 KP, s. 6. 
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 Tego samego roku (tj. 1916 r.) ksiądz Wróbel rozpoczął odbudowę zniszczonej 

plebanii. Napotykając przy tym na liczne trudności, udało mu się jesienią tegoż roku 

wykończyć zupełnie dwa pokoje i kuchnię. Dodatkowo postawił murowane budynki 

gospodarcze tuż przy plebanii. Ksiądz Wróbel nie był osamotniony w tym dziele, 

bowiem wspomagali go parafianie. W Kronice Parafialnej czytamy: „parafianie 

klwowscy mimo, iż sami zniszczeni musieli się odbudowywać, chętnie składali składki 

na budowę kaplicy, plebanii i budynków i osobiście w robocie pomagali”.56 

 Rok 1916 to nie tylko czas odbudowy powojennych zniszczeń, ale także czas 

licznych zmian personalnych w parafii Klwów. Odbudową zniszczeń zajmował się 

ksiądz wikariusz Wincenty Wróbel, a tymczasem ksiądz proboszcz przebywał ciągle 

w Radomiu. Na powrót do Klwowa nie pozwalał mu jego wiek. Niestety nie wrócił już 

do Klwowa. W dniu 16 października 1916 roku zmarł w Radomiu po krótkiej, lecz 

ciężkiej chorobie skręcenia kiszki w 84 roku życia, a 60 kapłaństwa. Ciało zmarłego 

księdza Karola Szczepańskiego, wieloletniego proboszcza klwowskiego, zostało 

sprowadzone do Klwowa i złożone w murowanym grobie na miejscowym cmentarzu. 

Zamieszczone poniżej fotografie przedstawiają miejsce, na którym spoczywa ciało 

księdza proboszcza Karola Szczepańskiego.57  

  

      
9. Pomnik na grobie księdza Karola Szczepańskiego (fot. autor). 

                                                 
56 Tamże.  
57 Na terenie cmentarza parafialnego w Klwowie znajdują się także groby innych proboszczów klwowskich, 
którzy pracowali tu w XX wieku. Są to groby księdza Stefana Cieluby ( proboszcza Klwowa w latach 1943 – 
1960), księdza Stanisława Warchoła (proboszcza w latach 1967 – 1970).  
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 Na owym pomniku możemy odczytań słowa: „o wieczny spokój dla jego zacnej 

i ofiarnej duszy proszą wdzięczni parafianie”. Słowa te wyrażają doskonale relacje, 

jakie łączyły poprzez długi czas parafian z księdzem proboszczem. Jak i ukazują 

ofiarność księdza proboszcza, który „zebrane za życia oszczędności przeznaczył 

głównie na cele dobroczynne, a w tym na kościół i ochronkę we Klwowie”.58 

 Nowym proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w 

Klwowie został mianowany ksiądz Kazimierz Podwysocki59. Mianowanie to otrzymał 

14 listopada, a parafię objął 16 grudnia 1916 roku. To nie była jednak jedyna zmiana. 

Parafię opuścił także ksiądz wikariusz Wincenty Wróbel. Został on tymczasowo 

delegowany do Opoczna, a od 1 lutego 1917 roku został proboszczem w 

Baćkowicach.60 Z tegoż powodu brak nam bliższych informacji dotyczących dziejów 

parafii w kilku kolejnych latach.  

Wszelkie zmiany jakie zachodziły w tym czasie nie wpływały pozytywnie na 

odbudowę zniszczonej parafii, a szczególnie świątyni we Klwowie. Dodatkowo ksiądz 

Kazimierz Podwysocki ze względu na swój stan zdrowia nic przy parafii nie robił. W 

pewnym okresie pomagał mu delegowany czasowo na własną prośbę do Klwowa 

ksiądz Franciszek Pomorski.61 Do kolejnej już zmiany personalnej doszło po śmierci 

księdza Kazimierza, która nastąpiła 2 lipca 1918 roku. Proboszczem został ksiądz 

Franciszek Wilczyński. Przeniesiony do Klwowa z Wierzbicy, decyzją z dnia 14 

sierpnia 1918 roku.62 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 KDS nr 11 (1916), s. 161.  
59 Ksiądz Kazimierz Podwysocki urodził się 20 lutego 1860 roku w Wilczkowicach. Początkowo uczył się w 
Radoszycach, potem w Jędrzejowie i w seminarium duchownym w Sandomierzu. Tam 5 lipca 1885 roku przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk ks. Bpa Sotkiewicza. Pracował jako wikariusz w Skaryszewie, Bałtowie i Końskich. 
W latach 1895 – 1916 był proboszczem w Kraśnicy, gdzie wybudował kościół i plebanię (KDS nr 8 (1918), s. 
127).  
60 KP, s. 7. 
61 KDS nr 5 (1918), s. 88. 
62 KDS nr 8 (1918), s. 127. 



29 
 

 

10. Wikariat przy ul. Opoczyńskiej w Klwowie (fot. autor). 

 

Zaraz po pierwszej wojnie światowej ksiądz proboszcz Franciszek Wilczyński 

wybudował wikariat63, który znajduje się do dnia dzisiejszego po wschodniej stronie 

kościoła parafialnego, w niedalekiej od niego odległości. Dziś jest on 

niezagospodarowany i niszczeje. Swego czasu mieszkał tam wikariusz, jak i organista 

(stad często parafianie określali ten budynek mianem organistówki), potem była tu sala 

katechetyczna, a w ostatnich latach starano się wykorzystywać go jako salę parafialną. 

Wikariat ten w obecnym stanie przestawia powyższa fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 B. Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918 – 1939, Lublin 1999, s. 381. 
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5. Ks. Wincenty Wróbel i odbudowa kościoła parafialnego.  

  

 

Odbudowy kościoła parafialnego w Klwowie w stylu neoromańskim dokonano 

w latach 1926 – 1931. Proboszczem parafii w tym okresie był ksiądz Wincenty 

Wróbel, który w 1916 roku opuścił Klwów (był tu przez 4 lata wikariuszem) i 

niebawem, bo w 1917 roku został mianowany proboszczem w Baćkowicach. Ze 

względu na liczne problemy zaistniałe w parafii Klwów, zaraz po pierwszej wojnie 

światowej, został poproszony przez księdza biskupa Mariana Ryxa o przyjęcie tam 

stanowiska proboszcza.64 Powodem tej zmiany nie była odbudowa świątyni, a raczej 

problemy z powstającymi parafiami na terenie dawnej parafii klwowskiej. Kwestia 

tegoż podziału parafii zostanie poruszona w jednym z kolejnych podrozdziałów.  

 Poprzednikiem księdza Wróbla, na stanowisku proboszcza w Klwowie był 

ksiądz Teodor Janowski65, który wystarał się o nowe plany na budowę świątyni, 

zorganizował parafialny komitet odbudowy. Komitet ten podjął uchwałę parafialną na 

80 tysięcy złotych i rozpoczął zbieranie składek, zorganizował też pewną ilość drzewa, 

kamieni i cegły. Umówiono też majstra murarskiego Józefa Bińkowskiego z Radomia. 

Wspomniane plany na budowę świątyni przygotował radomski architekt Kazimierz 

Prokulski66. Plany te jednak w chwili objęcia parafii przez ks. Wincentego Wróbla nie 

były zatwierdzone przez odpowiednie władze cywilne. 24 czerwca 1925 roku ksiądz 

Wincenty Wróbel objął parafię klwowską67, a 12 lipca został uroczyście wprowadzony 

                                                 
64 Sytuację tą ks. Wincenty Wróbel przybliżył w Kronice Parafii, gdzie możemy przeczytać: „Propozycja ta była 
dla mnie zupełną niespodzianką, nigdy bowiem ani przez chwilę nie myślałem o powrocie do Klwowa. (…) 
Myślałem dość długo co zrobić. Klwów z przyszłą budową kościoła, z tymczasową kaplicą drewnianą na 
cmentarzu grzebalnym, z niespokojnym i burzącym się Ulowem i z fermentem na skutek coraz nowego 
odłączenia wsi w całej parafii, nie pociągał mnie. Z drugiej strony Ks. Biskup, jakkolwiek nie nalegał, tylko 
proponował mi przejście do Klwowa, a więc proponując życzył sobie tego i liczył na mnie, że mu pomogę (…) – 
dlatego zdecydowałem się pójść do Klwowa” (KP, s. 10). 
65 Ksiądz Teodor Janowski został proboszczem klwowskim w 1921 roku, zastępując na tym stanowisku księdza 
Franciszka Wilczyńskiego, który odszedł do Bodzentyna (KDS nr 6 (1921), s. 40). Ks. Podwysocki przybył do 
Klwowa z Piekoszowa (KDS nr 7 (1921), s. 125), dziś parafii położonej w diecezji kieleckiej. W Klwowie 
pozostał do czerwca 1925 roku, kiedy to został translokowany na probostwo w Połańcu (KDS nr 6 (1925), s. 
143). 
66 Kazimierz Prokulski (1880 – 1952), radomski architekt, określany mianem „budowniczego Radomia”. W 
regionie radomskim zaprojektował 44 kościoły, z czego 40 zostało wybudowanych 
(www.7dni.radom.pl/index.php?go=numer&id=56&t=13, stan z 01.05.2009). 
67 Nominację zaś na proboszcza w Klwowie otrzymał 5 czerwca 1925 roku w Sandomierzu (KDS nr 6 (1925) s. 
143). 
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do kościoła klwowskiego przez dziekana dekanatu skrzyneckiego księdza 

Klimeckiego.68  

Po objęciu parafii ksiądz Wróbel rozpoczął budowę świątyni. Jeszcze przed 

zimą 1925 roku wylane zostały fundamenty pod nawę i wieżę kościoła. W pracach 

przy budowie uczestniczyli ofiarnie parafianie. W pierwszych dwóch-trzech latach 

przy budowie nie było większych trudności, jak wspomina ksiądz Wincenty. 

Parafianie należne składki, które wcześniej zostały ustalone, chętnie dawali, ale potem 

zaczęli opóźniać spłacanie owych składek. Z tegoż powodu w następnych latach, 

przed rozpoczęciem prac przy budowie, trzeba było zaciągać pożyczki prywatne, które 

były wysoko oprocentowane. To oczywiście nie było korzystne dla całej parafii. 

Innym powodem kłopotów finansowych podczas budowy była zmniejszająca się 

liczba wiernych w parafii, którzy całymi wioskami odchodzili do innych parafii. 

Pomocna okazała się w tej sytuacji decyzja władz rządowych, które na początku 

budowy udzieliły pożyczki z funduszu odbudowy budowli zniszczonych w czasie 

wojny światowej w kwocie 21000 złotych, o umorzeniu tego długu. W 1931 roku 

kościół został otynkowany wewnątrz, położona została tymczasowa posadzka z 

betonu. W tej sytuacji kiedy był już kościół, choć jeszcze w formie prowizorycznej, 

parafianie klwowscy opornie spłacali składki. Tymczasem kościół należało otynkować 

z zewnątrz i postawić wokół niego parkan, do czego przynaglały proboszcza władze 

administracyjne, a dokładnie minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski. Po 

przygotowaniu tymczasowego ołtarza w dniu 8 grudnia 1931 roku odbyło się 

poświęcenie kościoła. Świątynię poświecił, a potem odprawił w niej pierwszą 

uroczystą mszę świętą ksiądz dziekan Stanisław Klimecki z Drzewicy. Podczas tej 

uroczystości kazanie wygłosił dawny wikariusz klwowski, a  wówczas proboszcz 

parafii Wrzeszczów, ksiądz Karol Sarnecki.69  

Nowo wybudowana świątynia przez kolejne lata była urządzana, aż została 

doprowadzona do pełnej użyteczności. Od strony architektury wygląd nowej świątyni 

ciekawie opisuje Krzysztof Stefański70: „(…) urozmaiconymi motywami odznacza się 

                                                 
68 KP, s. 10. 
69 Tamże, s. 11.  
70 Należy jednak pamiętać, że opis ten powstał pod koniec XX wieku i ukazuje on świątynię klwowską z tego 
właśnie okresu. Zaraz po zakończeniu budowy świątynią z zewnątrz, ani wewnątrz nie była pomalowana. 
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niezwykle malowniczy kościół w Klwowie (…). Kamienne narożne skarpy 

skontrastowane z bielą elewacji, attyki wieńczące szczyty, to stałe elementy o 

charakterze swojskim. Usytuowana na osi wieża otrzymała tutaj ciekawe zwieńczenie z 

malutkimi narożnymi kolistymi wieżyczkami (…).   Do nawy przystawiona została 

centralna kaplica nakryta płaską kopułą bez bębna, nawiązująca ściśle do polskiej 

tradycji z przełomu XVI i XVII w., a prezbiterium otrzymało formy prostego, 

prowincjonalnego gotyku. Umiejętne zestawienie motywów renesansowo-barokowych 

i gotyckich tworzy tutaj spójną i malowniczą całość” .71  

Poniższa fotografia ukazuje współczesny widok kościoła parafialnego w 

Klwowie, który został wybudowany w okresie międzywojennym. 

 

 

   
11. Kościół parafialny w Klwowie (fot. autor). 

 

Kilkudniowe misje święte przeprowadzone w maju 1933 roku poprzedziły 

bardzo ważne wydarzenie w życiu parafii Klwów. Misje te przeprowadzili Ojcowie 

Jezuici. I tak 25 maja 1933 roku odbyła się uroczysta konsekracja, odbudowanego w 

                                                 
71 K. Stefański, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000, s. 158.  
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latach 1926 – 1931, kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w 

Klwowie. Konsekracji tej dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Sufragan 

Sandomierski Paweł Kubicki, dawny wikariusz klwowski.72 Pamiątką tamtego 

wydarzenia pozostaje marmurowa płyta, umieszczona w kościele klwowskim, przy 

wejściu do północnej kaplicy. Z owej płyty dowiadujemy się kiedy kościół parafialny 

w Klwowie został zniszczony, a następnie kiedy został odbudowany. Tablica ta 

wspomina również budowniczego kościoła, ówczesnego proboszcza księdza 

Wincentego Wróbla, oraz biskupa konsekrującego ową świątynię. 

 

 

12. Tablica upamiętniaj ąca odbudowę świątyni w Klwowie (fot. autor). 

 

Ksiądz proboszcz Wincenty Wróbel pozostał w Klwowie do 1943 roku. Jego 

ofiarnej trosce, wielkiemu oddaniu i poświęceniu, parafianie klwowscy zawdzięczają 

odbudowę zniszczonej po wojnie świątyni. Oprócz odbudowy kościoła proboszcz zajął 

się dalszym remontem plebanii i terenów wokół kościoła.  

 

                                                 
72 KP, s. 12. 



34 
 

 
13. Ks. Wincenty Wróbel (za: KP, s.  21). 

 

Stan plebanii jaki zastał Ksiądz Wincenty Wróbel po swoim poprzedniku, 

księdzu Teodorze Janowskim, nie odbiegał od jej stanu po remontach jakich dokonał 

ksiądz Kazimierz Podwysocki w latach 1916 – 1918. Remont po zniszczeniach 

wojennych rozpoczął sam ksiądz Wróbel, będąc jeszcze wikariuszem w Klwowie. Po 

jego odejściu ksiądz proboszcz Podwysocki położył brakującą część podłóg, postawił 

piece, ale niestety ani ściany, ani drzwi, ani okna nie zostały pomalowane. W 

konsekwencji podłogi, jak i niektóre futryny uległy zniszczeniu. W latach 1930 – 1932 

ksiądz proboszcz Wróbel dokonał generalnego remontu plebanii, zrywając 

zagrzybione podłogi i niektóre futryny, a na ich miejsce dając nowe. Zmienił też 

wewnętrzny rozkład pokoi, a całość pomalował i odpowiednio zabezpieczył przed 

wilgocią. Zmianom uległo też najbliższe otoczenie plebanii i świątyni. Do 1930 roku 

na północ od kościoła, po prawej stronie plebanii, znajdowały się budynki 

gospodarcze i podwórze. Ponieważ jednak nowy kościół, był większy niż poprzedni, 

ksiądz proboszcz postanowił owe budynki gospodarcze przenieść z drugiej strony 

plebanii. Na miejscu dawnych zabudowań został założony niewielki sad.73 

                                                 
73 Tamże.  
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Po dokonaniu tylu wielkich dzieł dla kościoła klwowskiego, ksiądz Wincenty 

Wróbel postanowił opuścić Klwów. „Ponieważ kościół wymaga bardzo wiele pracy i 

mając na względzie słabą ofiarność parafian klwowskich, postanowiłem Klwów 

opuścić i 25 października 1943 roku objąłem parafię Borkowice. W Klwowie 

pracowałem jako wikariusz 5 lat i jako proboszcz przez 18 lat”.74 Z tegoż to powodu 

dalszymi pracami przy kościele parafialnym w Klwowie, podczas trwającej drugiej 

wojny światowej, zajął się nowy proboszcz Klwowski, ksiądz Stefan Cieluba. Obraz 

ten przybliżony zostanie w kolejnym podrozdziale niniejszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Tamże, s. 20. 
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6. Parafia Klwów w latach 1943 – 1945.75 

 

 

 Po odejściu z parafii Klwów księdza proboszcza Wincentego Wróbla do parafii 

Borkowice, w październiku 1943 roku, nowym proboszczem został mianowany, przez 

Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Kantego Lorka, ksiądz Stefan Cieluba76, 

dotychczasowy proboszcz sąsiedniej parafii Łęgonice. Na nowego proboszcza czekało 

wiele pracy przy nowo wybudowanej świątyni klwowskiej, a sytuacja w regionie, jak i 

w całym kraju, z powodu działań wojennych nie sprzyjała temu. Klwów w tymże 

okresie znajdował się w czwartej strefie wysiedleniowej, stąd też istniała realna groźba 

wysiedlenia Klwowa. Nadto znajdował się tu posterunek żandarmerii niemieckiej. 

Mając pewne obawy, ksiądz Stefan Cieluba 27 października 1943 roku objął parafię 

świętego Macieja Apostoła w Klwowie. Nominację na to stanowisko, co warto 

podkreślić,  wręczył mu ksiądz Walenty Ślusarczyk, pochodzący z klwowskiej parafii 

z miejscowości Brzeski. Ksiądz W. Ślusarczyk w tym czasie sprawował urząd 

wikariusza-administratora w parafii Borkowice. Po odejściu księdza S. Cieluby z 

Łęgonic, ksiądz W. Ślusarczyk zajął jego miejsce. Urzędowe objęcie parafii Klwów 

odbyło się pod przewodnictwem księdza dziekana Władysława Korpikiewicza, 

proboszcza z Drzewicy. Pierwsze dni posługi w parafii Klwów ksiądz Stefan Cieluba 

dość wyraźnie podkreśla w Kronice Parafialnej. Czytamy tam: „Z gminy był 

wywieziony wójt i sekretarz. Wójta zastępował Maciej Strasiński z Głuszyny. Na rynku 

osady Klwów, stała jeszcze bóźnica, która miała być przerobiona na remizę strażacką. 

Parafianie klwowscy bardzo życzliwie ustosunkowali się do swego nowego 

proboszcza. Chętnie przyjeżdżali, by przewieść mój sprzęt z Łęgonic do Klwowa. 

                                                 
75 Okres ten z jednej strony kończy zakres czasowy podjętej tematyki, a z drugiej to czas kiedy posługę 
duszpasterską na stanowisku proboszcza rozpoczynał ks. Stefan Cieluba. Dzięki jego staraniom świątynia 
parafialna w Klwowie została odpowiednio urządzona. Niniejszy podrozdział ukazuje dalsze prace przy świątyni 
parafialnej i jej otoczeniu, jak i Klwów oraz całą parafię w świetle lokalnych działań wojennych podczas drugiej 
wojny światowej.  
76 W Kronice Parafii Klwów, ksiądz Stefan Cieluba zapisał swoje dane osobiste: „urodziłem się w Kołońcu dnia 
1 kwietnia 1900 roku z ojca Franciszka i matki Marianny z Pietrusiewiczów, małżonków Cielubów. Kołoniec 
należy do parafii Fłaków, gmina Ruda Maleniecka, powiat Końskie. Zostałem wyświęcony na kapłana dnia 29 
maja 1926 roku w Sandomierzu przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariana Józefa Ryxa. Po wyświęceniu 
byłem rok prefektem w Szewnie, potem wikariuszem i prefektem w Skrzyńsku przez dwa lata, następnie rok 
wikariuszem w Zwoleniu, pięć lat w Pionkach i cztery lata w Radomiu w parafii Opieki NMP. Z Radomia 
dostałem nominację na proboszcza w Łęgonicach, które objąłem 22 lipca 1939 roku, a stąd po czterech latach 
dostałem przeniesienie do Klwowa” (KP, s. 22).  
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Pierwsze moje spotkanie z nowymi parafianami nastąpiło w niedzielę 31 października 

1943 roku, w uroczystość Chrystusa Króla”.77  

 Wybuch drugiej wojny światowej nie sprzyjał rozbudowie i urządzaniu 

kościoła. Tymczasem ksiądz proboszcz Stefan Cieluba nie zważając na zaistniałą 

trudną sytuację, natychmiast po swoim przybyciu zabrał się do prac, które miały 

doprowadzić kościół do normalnego użytku. Kościół bowiem był nowy, 

pokonsekrowany, ale nie umeblowany, wszystko było prowizoryczne i tymczasowe. 

Należało zacząć wiec pracę od urządzenia kościoła. Tym samy pierwszym dziełem 

nowego proboszcza było zakupienie i ułożenie posadzki w świątyni. Na ten cel 

parafianie składali liczne ofiary, a niektórzy z nich osobiście pomagali w 

podejmowaniu decyzji związanych ze świątynią (np. przy wyborze terakoty był 

zastępca wójta Maciej Strasiński, Jan Stępień z Głuszyny i Konstanty Owczarski 

sołtys z Klwowa). Duża pomocą okazał się także ksiądz wikariusz Adam Szeląg, który 

rozpoczął pracę w Klwowie 2 listopada 1943 roku. Posadzka ostatecznie została 

ułożona wiosną 1944 roku. Praca ta trwała dłuższy okres, ponieważ zajmował się nią 

jeden fachowiec, a był nim Wacław Fontanna z Opoczna.78 

 Położenie posadzki okazało się cenne, gdyż pozwoliło na kontynuowanie prac 

wewnątrz świątyni. Latem 1944 roku ksiądz Stefan Cieluba zamówił chrzcielnicę 

marmurową w Kielcach. Wykonała ją kielecka firma „Piaskowce i marmury 

kieleckie”, której właścicielem był Wincenty Nowaczek. Rok później ksiądz 

proboszcz ową marmurową chrzcielnicę, z pomocą Piotra Włodarczyka z Borowej 

Woli, przywiózł do Klwowa.  

 

 

                                                 
77 KP, s. 23. 
78 Tamże, s. 24.  
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14. Chrzcielnica z 1945 roku (fot. autor). 

 

Ofiarność parafian mobilizowała proboszcza do dalszych prac. Wszelkie zaś starania o 

jakiekolwiek finanse państwowe, okazały się daremne. Nie zrażony tym faktem 

proboszcz począł szukać dobrego architekta, który zaprojektował by ołtarz główny. 

Początkowo miał być to ołtarz drewniany. Za namową księdza prałata Edwarda 

Górskiego, proboszcz klwowski skorzystał z usług architekta Franciszka 

Mączyńskiego z Krakowa.79 Projekty zostały przygotowane, a potem zatwierdzone 

przez diecezjalnego architekta pana Jamroza oraz przez władze diecezjalne. Jednak 

proboszcz Klwowa postanowił zmienić plany. Zamiast ołtarza z drzewa, chciał ołtarza 

z marmuru. W tym celu zlecił przerobienie planów i zamówił w październiku 1945 

roku ołtarz marmurowy w Kielcach u Wincentego Nowaczka. Zanim jednak przekazał 

                                                 
79 Wybór polecanego architekta Franciszka Mączyńskiego, doprowadził do konfliktu z innym architektem, 
Kazimierzem Prokulskim, który to kilka lat wcześniej przygotował projekt świątyni w Klwowie. Kazimierz 
Prokulski miła pewne pretensje, jakoby to on miał prawo do zaprojektowanie wnętrza świątyni (KP, s. 27). 
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mu plan ołtarza nastał rok 1947.80 Poniższa fotografia przedstawia ołtarz główny, 

marmurowy (stan na rok 2008). 

 

 
15. Ołtarz główny w kościele parafialnym w Klwowie (fot. autor). 

   

 W omawianym tu okresie ksiądz Stefan Cieluba zamówił także organy 15-

głosowe, do których dodano potem kolejny głos. Organy te zostały ostatecznie 

zbudowane przez Zygmunta Kamińskiego81 z Warszawy w 1946 roku.82 

 Natychmiastowych remontów wymagały też zabudowania gospodarcze przy 

plebanii. Zostały one poprawione, cały zaś plac przy plebanii został ogrodzony, a 

podwórze zaczęto brukować. Szereg prac, które wykonali parafianie klwowscy pod 

okiem swego proboszcza Stefana Cieluby, doprowadził świątynię do przyzwoitego 

                                                 
80 KP, s. 28. 
81 Kamiński Zygmunt (1894 – 1981) jest również twórcą organów w kilku świątyniach  parafialnych położonych 
w bliskiej okolicy Klwowa. Idzie tu o Wrzos, Potworów, Kostrzyń, Przytyk. 
82 M. Szymanowicz, Zabytkowe Organy w Województwie Radomskim, Warszawa 1998, s. 276.  
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stanu. Parafianie mimo licznych przeszkód, które napotykali, zdołali przywrócić z 

czasem dawny blask ich świątyni. Kolejnie proboszczowie, pracujący w Klwowie, nie 

zaprzestali troski o powierzone im dobra i upiększali klwowski kościół parafialny. O 

wszystkich tych dziełach warto nam przypominać, gdyż są to sprawy wielkiej wagi dla 

wszystkich parafian klwowskich.  
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ANEKSY 

 

 

 

Aneks 1. 

 

 

Legenda o Janku Muzykancie i jego dwunastu lwach 

 

 

Las grzmiał! Srogi ryk rozjuszonej bestii niósł się szerokim echem wśród 

drzew, docierał do najdalszych zakątków, a wraz z nim unosiła się nad ziemią dusząca 

woń siarki, aż strwożony wieśniak znak krzyża kreślił i szeptał: 

- Piekielna bestia! 

Potwór szalał. Niszczone ognistymi językami, padały stuletnie drzewa, a płacz i 

narzekania rozlegały się jak kraina długa i szeroka. Daremnie król słał mężnych 

rycerzy, by straszliwego potwora ujarzmili, kto żyw opuszczał okolicę, szukając 

bezpiecznego schronienia.  

Patrzył na to pastuszek wiejski, Janko, a że nieraz stado na skraju boru pasał, 

dzikie porykiwania bestii i do niego dochodziły. Przestraszone owce zbijały się 

wówczas w gromadkę, a on by je uspokoić, wyciągał fujarkę i zaczynał grać na niej 

rzewne i tęskne melodie. A grał Janko pięknie. Milkły wówczas ptaki, cichł szmer 

trzcin i tataraków, zasłuchany las nie szumiał, nawet bystry strumień nie pluskał tak 

jak zwykle. Wszystko, co żyło słuchało Jaśkowej muzyki. Wraz z rzewnymi tonami 

błogość i spokój spływały na udręczoną krainę. 

I zdarzyło się, że pewnego dnia, gdy Janko, jak zwykle grać zaczął, a łąki i las 

przycichły zasłuchane, przelatywała nad polaną królowa zwierząt. Urzeczona 

Jaśkowym graniem wstrzymała swe szybkonogie rumaki i ukryta za gałązkami 

jaśminu, słuchała cudownej muzyki. A gdy Janko grać skończył, wyszła z ukrycia i 

rzekła: 
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- Przeleciałam świat cały wzdłuż i wszerz, a tak rzewnego grania nie słyszałam 

nigdzie. Piękna jest twoja muzyka, ale i smutna. Czemu, gdy się jej słucha, łzy do oczu 

napływają, a w sercu gości smutek? 

Odparł wtedy Janko: 

- Jakże muzyka moja ma być wesołą skoro od paru miesięcy w naszej puszczy bestia 

ogromna zamieszkała. Jej ryk dniem i nocą spokoju nie daje. Dziki zwierz umknął 

daleko, a i ludzie zaczynają innego miejsca szukać. Pustoszeją sioła, a tam gdzie 

dawniej złociło się zboże, zielenieją się chwasty. Jakże zatem moje muzykowanie 

może być wesołe, kiedy od rana do nocy kraina łzami spływa. 

Zadumała się królowa i rzekła: 

- Nie dane było rycerzom smoka poskromić, niechaj więc uda się to temu, kto bez 

miecza i topora czarem swojej muzyki najstraszliwszą bestię pokona. Zabierz jutro 

skoro świt dwanaście owieczek ze sobą i idź w głąb puszczy. A gdy potwór drogę 

wam zagrodzi, zacznij grać swe melodie. Resztę zobaczysz! 

Zabrał Janko – zgodnie z radą królowej – dwanaście najpiękniejszych owiec, 

ukrył fujarkę na piersi pod odzieniem i w głąb puszczy ruszył. 

Dzień i noc wędrował Janko w głąb kniei, a gdy dnia drugiego około południa 

żar zaczął wzmagać się ogromny, górę przed sobą ujrzał i już zaczął myśleć, z której 

strony lepiej będzie ją ominąć, gdy nagle ona sama ku niemu ruszyła. 

Nie góra to bowiem była żadna, ale potwór wśród spalonych i połamanych drzew 

ukryty. 

Ryknęła straszliwie zaskoczona bestia, widząc śmiałka tak blisko. Struchlał 

Janko, szczęściem w porę przypomniał sobie, iż królowa grać mu poleciła. Schwycił 

drżącymi rękami fujarkę i jął pierwsze tony dobywać. I oto ledwie zabrzmiały, ledwie 

ich ciche zawodzenie doszło do uszu owiec, gdy dziw stał się nad dziwy. Zdumiony 

Janko ujrzał, iż jego dwanaście owieczek w lwy potężne się zamienia. Rozległ się ryk, 

od którego zadrżała ziemia, pokłoniły się drzewa i oto prastara puszcza ujrzała bój 

srogi, jakiego nigdy przedtem ani potem nie widziała. 

Ruszyły lwy do walki, poleciały strzępy ziemi i kamieni, zaryczał smok, gdy 

kły i pazury dosięgły jego boków. 



43 
 

A Janko grał i grał. Płynęły tony pieśni nabrzmiałe lękiem i bólem, a w miarę 

jak zwycięstwo lwów było coraz bliższe, muzyka stawała się coraz weselsza. Żywiej i 

swobodniej, ochoczo a wesoło płynęły tony melodii. 

Legł potwór, a gdy Janko grać przestał, zobaczył obok siebie dwanaście 

owieczek potulnie na niego czekających. 

Tymczasem w kraju wieść lotem błyskawicy obiegła miasta i miasteczka. 

Rozesłał król gońców w cztery strony świata, by ogłosili, że śmiałek, który bestię 

pokonał, powinien stawić się na królewskim dworze. 

Zebrał Janko swą trzodę i ruszył na zamek. Daremnie jednak do wrót 

królewskich pukał i straże przekonywał. Śmiechem i urąganiem przepędzono go od 

wrót pałacu. 

- Grajek! Wiejski pastuch! – szydzono. – Ogłosił, że smoka zabił! 

Wysłuchał tych docinków Janko, nic jednak nie rzekł, jedynie fujarkę mocniej ścisnął i 

do wioski powrócił. 

Mijały dni i miesiące, a Janko, jak dawniej owiec pilnował. Tymczasem 

gruchnęła wieść, iż sam król przyjeżdża w pobliskich lasach polować. Śpieszne więc 

czyniono przygotowania, bowiem nocleg miał wypaść właśnie w Jaśkowej wiosce. I 

oto, gdy wieczorem sutą ucztę zaczęto, a sam król usiadł za stołem, rozpoczęły się 

opowieści a przechwałki o czynach walecznych. Wznoszono puchary, zaś trefnisie 

sztuczki dziwne, a ucieszne zaczęli wyczyniać. 

Nagle pośród wesołej zabawy rozległy się tony dalekiej i rzewnej melodii. 

Płynęły w nocnej ciszy niczym zjawa senna, aż dotarły do uszu króla. Umilkli 

zaskoczeni dworzanie, słuchając tak niecodziennej muzyki, a ona tymczasem to cichła, 

to znów wznosiła się gwałtownymi tonami pełnymi skarg i wyrzutów, niczym 

pokrzywdzone dziecko. Gdy zaś umilkła zakłopotany król zapytał: 

- cóż to za tajemniczy grajek, panie wójcie? Wszak nigdy o nim nie słyszałem, a gra 

niczym najlepszy mistrz z mojej kapeli! 

- To zwykły pastuch, jaśnie panie! 

- Nic to, przyprowadźcie go, niechaj nam zagra! 

Zaczęto szukać Janka. Jakoż wkrótce przestraszony, stanął przed królem. 

- Graj chłopcze, a złotego dukata dostaniesz! – zawołał król. 
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Wyjął Janko zza skromnej sukmany fujarkę, do ust podniósł i zagrał. Ledwie 

zabrzmiały pierwsze tony, gdy ryk straszliwy się rozległ. Zadrżała czerń nocy, 

pobledli na odgłos ten rycerze. Ryk powtórzył się raz i drugi i nagle pośród 

pierzchającego tłumu dwanaście lwów stanęło przed królem. Spojrzał król zdumiony, 

a widząc, iż lwy są posłuszne na każde skinienie Janka, zawołał: 

- Ho, ho! To ci dopiero pastuszek! Królewski łowczy lepszego stada nie pilnuje. Oj, 

wójcie, coś mi się widzi, że wiele rzeczy przede mną ukrywacie. 

Wójt na te słowa skłonił się tylko, sam bowiem nie mniej od króla był 

zaskoczony. Tymczasem cisza po królewskich słowach zapadła, a ośmielony Janko 

grać i opowiadać zaczął. I tak, słowo po słowie dowiedział się król wszystkiego. A 

gdy Janko skończył i na oczach wszystkich potężne lwy w skromne owieczki się 

zamieniły, zdumienie zebranych było tak wielkie, że sam król jegomość powstał i 

rzekł: 

- To, że tak dzielnego młodzieńca możemy gościć, chwały nam tylko przysparza. Od 

dzisiaj zatem pasowany będziesz na rycerza, a cały obszar ziemi, którą od złej bestii 

oswobodziłeś należeć będzie do ciebie! – to mówiąc dobył miecza i po trzykroć Janka 

w ramię uderzył. 

Padł biedny pastuch do stóp króla, wierność i posłuszeństwo na wieki 

przyrzekając. I na tym opowieść naszą można byłoby zakończyć. Dodać by tylko 

należało, że w miejscu, gdzie zginął potwór, rycerz Janko założył później osadę i 

wybudował kościół, na którego drzwiach umieścił dwanaście lwich głów. Sama zaś 

osada nazwana została Klwowem na pamiątkę lwów, które pokonały smoka. 
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Aneks 2. 

 

 

Obóz wakacyjny Sodalicji Mariańskiej na Borowinie 

 

 

Był ks. Józef również moderatorem Sodalicji Mariańskiej uczniów 

gimnazjalnych. Jako moderator dbał nie tylko o to, aby nabożeństwa były piękne – 

szczególnie w dniu 8 grudnia kiedy w kościele bielańskim przypadł doroczny odpust, 

a w zakładzie odbywała się uroczysta akademia w sali aktorskiej, ale leżała mu na 

sercu przede wszystkim właściwa formacja duchowa sodalistów. Tej formacji służyły 

m.in. obozy wakacyjne. Na kilka lat przed wojną 1939 roku ksiądz Jarzębowski 

zorganizował pierwszy obóz wakacyjny Sodalicji Mariańskich uczniów szkół 

warszawskich. Obóz ten miał miejsce w stronach, gdzie sam ksiądz Józef jako dziecko 

i młodzieniec często przebywał, a mianowicie koło Nowego Miasta nad Pilicą, w 

miejscowości Borowina. Jest tam do dziś dnia stary modrzewiowy kościółek, w 

którym Msza św. odprawiana jest tylko w niedzielę. Przed wojną opiekowali się 

duszpasterstwem w tym kościółku Ojcowie Kapucyni z Nowego Miasta, choć 

administracyjnie teren za Pilicą należy do parafii Klwów diecezji sandomierskiej. 

Niedaleko kościółka był tartak, który służył jako miejsce zamieszkania tymczasowego 

dla dużej grupy chłopców przebywających na obozie. Dzień na obozie rozpoczynał się 

od Mszy św., kończył błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, pacierzami i 

śpiewem „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Codziennie wieczorem, już po 

zmierzchu odbywały się „ogniska”. Śpiewy harcerskie, sodalicyjne, małe 

przedstawienia i „słówko” ks. Jarzębowskiego stanowiło program wieczoru, w którym 

uczestniczyli również mieszkańcy Borowiny. W obozach tych brali również udział 

„seniorzy-sodalici”, tzn. akademicy, których ks. Józef był wice-moderatorem. Spośród 

nich wymienić należy Włodzimierza Okońskiego (dziś ksiądz marianin, pracujący w 

Anglii) i Bogdana Jankowskiego (dziś kapłan benedyktyn, pracujący w Tyńcu). Pod 

kierunkiem Włodzia Okońskiego chłopcy szli na dalsze wycieczki, albo urządzali 

nocne „podchody” w wielkich lasach dokoła Borowiny. Lasy te należały do państwa 
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Bonieckich i stanowiły idealny teren wypoczynkowy dla gromady chłopców. O 

kuchnię dla obozowiczów dbały panie, które specjalnie przyjeżdżały z Warszawy, 

najczęściej matki chłopców. Przewodniczyła im matka ks. Jarzębowskiego, pani 

Franciszka, która mimo swoich siedemdziesięciu lat życia krzątała się energicznie 

koło zajęć domowych i kuchennych. A kiedy zapadł zmierzch i chłopcy dzwonili 

sygnaturką na nabożeństwo, z wieżyczki kościoła wylatywały cicho i tajemniczo 

sowy, z poddasza zaś – obudzone nietoperze... W oknach zabłyskały zapalone świece. 

W tajemniczym mroku wiejskiego kościółka dusze otwierały się Bogu. Podobne 

obozy ks. Jarzębowski zorganizował w Podwilku na Orawie i Kamionce koło Wilna. 
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