
1 
 

Łukasz Grzegorczyk 

 

 

W służbie klwowskiej parafii 
 

 

  

 Parafia Klwów istnieje już od ponad sześciu wieków. Pierwsze wzmianki o 

kościele pochodzą nawet z XIII wieku. Sama zaś parafia została erygowana przed 

1459 r. W losy tejże parafii wpisała się dość wyraźnie działalność pewnego żeńskiego 

zgromadzenia zakonnego. Mowa tu o Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanej. Zgromadzenie to zostało założone w 1878 roku, w Zakroczymiu 

k. Warszawy, przez kapucyna ojca Honorata Koźmińskiego. Powstanie zgromadzenia 

było wynikiem potrzeby, jaka wynikała z zaistniałej sytuacji na ziemiach polskich, 

które w tamtym okresie znajdowały się w rękach trzech zaborców. Głównie jednak 

trudna sytuacja panowała w zaborze rosyjskim. Polityka caratu prowadziła na dużą 

skalę działania, mające na celu zniszczenie Kościoła polskiego i polskiej kultury 

narodowej. Przejawiało się to konfiskowaniem majątków kościelnych, 

prześladowaniem duchowieństwa, likwidowaniem zakonów, walką z pobożnością 

ludową, niszczeniem wszystkiego, co związane było z Kościołem Katolickim. W 

obliczu nieuchronnej rusyfikacji i laicyzacji narodu polskiego, ojciec Honorat powziął 

myśl założenia bezhabitowych zgromadzeń zakonnych. Zakonnicy i zakonnice bez 

habitów mogli docierać do różnych miejsc i działać tak, jakby byli osobami świeckimi, 

co było jedynym wyjściem w sytuacji prześladowania duchownych. Żeńskie 

zgromadzenie, o którym tu mowa potocznie zostało nazwane terminem – siostry 

skrytki. Głównym celem tego Zgromadzenia, zgodnie z zamierzeniami ojca 

założyciela, jest służba Bogu poprzez życie zgodne z trzema radami ewangelicznymi 

(czystość, ubóstwo i posłuszeństwo) oraz przez działalność apostolską w środowisku 

wiejskim. Stąd też siostry z tego Zgromadzenia pracowały w szkołach, przedszkolach, 

w służbie zdrowia, domach dziecka, w duszpasterstwie parafialnym, jak i 
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organizowały ochronki dla dzieci, kursy zawodowe dla młodzieży, sklepy spożywcze 

czy punkty pierwszej pomocy. W dzisiejszych czasach cele te uległy niewielkim 

przemianom, na co wpływ miał oczywiście cywilizacyjny rozwój świata i zmiana 

sytuacji politycznej w naszym kraju. Niektóre z założeń ojca Honorata nie mają już 

zwyczajnie racji bytu, w zamian pojawiły się inne, jak choćby działalność misyjna. 

 Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikowi działalności Sióstr 

Służek wśród parafian klwowskich. Obok czysto historycznego opisu działań i 

wydarzeń związanych z owym Zgromadzeniem na terenie parafii Klwów, trzeba dość 

mocno podkreślić wpływ Sióstr na lokalną społeczność. Ponad stuletnia historia, która 

zostanie tu przybliżona, nie jest ze względu na brak źródeł zbyt systematyczna, ale 

daje ogólny pogląd historyczny. Warto przyjrzeć się kilku procesom, które zostaną 

poniżej opisane, a które zawarte są w życiu tego Zgromadzenia w Klwowie. Mam tu 

na myśli przede wszystkim wieloaspektową działalność Sióstr, wymienność ról i osób 

na konkretnych stanowiskach, oraz co chyba najistotniejsze ich relacji do zwykłych 

ludzi. 

 Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej do Klwów 

sprowadził ksiądz proboszcz Karol Szczepański (proboszcz parafii p.w. św. Macieja 

Apostoła w Klwowie w latach 1885 – 1916). Było to w roku 1889, czyli niespełna 11 

lat po założeniu zgromadzenia, była to jedna z pierwszych placówek, w których 

Siostry rozpoczęły swoją pracę. Co skłoniło księdza Szczepańskiego do sprowadzenia 

Sióstr do Klwowa? Z pewnością troska o swych parafian, o ich religijne wychowanie. 

Siostry były też pomocą przy kościele. Dodatkowym bodźcem można stwierdzić, że 

była bliskość Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie przebywał w tamtym okresie ojciec 

Honorat Koźmiński. Proboszcz klwowski sprowadzając Siostry Służki musiał 

zapewnić im odpowiednie warunki bytowe. Dlatego też postarał się o drewniany dom, 

który zapisał Zgromadzeniu aktem rejentalnym. Siostry zamieszkały więc 

naprzeciwko kościoła (od strony południowej). Ile Sióstr przybyło do Klwowa w 1889 

roku? Niestety dostępne mi źródła nie mówią ani o ilości osób, ani o ich danych 

personalnych. Kronika Domu Zakonnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej w 

Klwowie, podaje nazwiska Sióstr dopiero przy roku 1906. Stąd też nie wiadomo nic na 

ten temat w okresie pierwszych 17 lat pobytu Sióstr w Klwowie. Wiemy jednak, że 
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Dom Zakonny w Klwowie do 1909 roku znajdował się w prowincji nowomiejskiej, 

która wówczas została zniesiona. Automatycznie Dom Zakonny w Klwowie został 

przyłączony do prowincji sandomierskiej, i tak jest po dziś dzień.  

 W pierwszym przedwojennym okresie działalność Sióstr w parafii Klwów 

opierała się w zasadzie na prowadzeniu sklepu, ochronki dla dzieci i herbaciarni, oraz 

pomocy przykościelnej. Każda z sióstr miała powierzone przez Przełożoną Domu 

zadania, które musiała wykonywać. Od 1906 roku Przełożoną Domu p.w. Matki 

Boskiej Szkaplerznej w Klwowie była siostra Franciszka Maks. Współpracowały z nią 

dwie inne siostry – siostra Marianna Zofia Trzaska i siostra Stanisława Rossolińska. 

Siostra Marianna prowadziła sklep i herbaciarnię, a siostra Stanisława była kucharką. 

Oprócz Sióstr wspólnotowych, na terenie parafii były tzw. siostry zjednoczone, 

których w 1906 roku było 14, a rok później 15. Siostry zjednoczone do dziewczęta z 

parafii klwowskiej, które zapragnęły podążania drogą powołania zakonnego, zgodnego 

z regułą Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej. W niespełna po dwóch 

dziesięcioleciach działalności Sióstr Służek w Klwowie, były widoczne pierwsze 

owoce ich pracy. Podjęta droga powołania przez te dziewczęta podkreślała sens pracy 

Sióstr i ich zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Spośród 15 sióstr 

zjednoczonych, jedna z nich była po ślubach rocznych, siedem po obietnicy wierności, 

jedna nowicjuszka i sześć tzw. próbantek. W ochronce wśród dzieci pracowała siostra 

Ewa Witkowska (w latach 1910 – 1912). Do pierwszych istotnych zmian doszło w 

1911 roku. Do Klwowa przybyły nowe siostry, zastępując dotychczasowe. Przybyła 

siostra Wiktoria Mazurek, która zajęła się przede wszystkim prowadzeniem sklepu, 

oraz siostra Piasecka. Ta ostatnia objęła swą opieką ochronkę dla dzieci. Wszelka 

działalność Sióstr była możliwa przede wszystkim dzięki dobremu sercu księdza 

proboszcza, który wspierał ją na różne sposoby. W tym miejscu jako przykład można 

podkreślić postawę proboszcza, który widząc skąpe warunki panujące w ochronce 

(głównie niewiele miejsca), postanowił na własny koszt dobudować do ochronki dwa 

pokoje. Wcześniej sam zakupił budynek na tą ochronkę. Dzięki temu siostry mogły 

przyjmować więcej dzieci, a i znalazło się miejsce dla młodzieży i dziewcząt, które 

przychodziły na naukę szycia. Pracy siostrom nie brakowało. Parafia była bowiem 

zaniedbana. Nadeszły jednak trudne czasy. 
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 W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, której skutki odczuli także 

parafianie klwowscy. Wojna wiele zmieniła. Początkowe trudności wiązały się z 

przesiadującymi żołnierzami w sklepie, którzy na różny sposób nadużywali 

gościnności Sióstr Służek. To jednak nie wpłynęło negatywnie na opinię pracy Sióstr. 

Darząc życzliwością wszystkich potrzebujących, będąc otwartymi na ludzkie potrzeby 

i cierpienia, zawsze chętne i otwarte, posiadały jak najlepszą opinię wśród wiernych w 

Klwowie i okolicznych miejscowościach. Skąd taka opinia o siostrach pracujących 

przy parafii w Klwowie? Wystarczy przyjrzeć się ich działalności i ofiarności. Oto 

kilka ważnych informacji, które podkreślą wyżej postawioną tezę. Sklep prowadzony 

przez Siostry pełnił też rolę gospody, gdzie można było się zatrzymać, ogrzać, spędzić 

miło czas. Gospoda była alternatywą dla szynków żydowskich, których w Klwowie 

nie brakowało. Siostry niejako odciągały od nich mężczyzn, którzy tam notorycznie 

się upijali. Tu też organizowano spotkania rodzinne po pogrzebie. Trudne czasy 

dopiero miały nadejść. Wojna światowa dotarła także w okolice Klwowa, gdzie 

uformował się front. Miało to miejsce w roku 1915. Wobec wielkiego zagrożenia 

nakazano ewakuację Klwowa i pobliskich wiosek. Klwów znalazł się na linii frontu, 

pomiędzy pozycjami wojsk rosyjskich i austro-węgierskich. Wojska rosyjskie zajęły 

tereny na północ od Klwowa, zaś wojska austro-węgierskie utrzymywały swe pozycje 

w Borowej Woli, Sulgostowie i Kadzi (tzn. na południe od Klwowa). Klwów w tym 

czasie opustoszał, pozostało jedynie trzech Żydów, kilkunastu Polaków i księża. 

Pozostali wyjechali z Klwowa ku Pilicy, a Siostry do Radomia, gdzie pozostały aż do 

czasu odsunięcia się frontu wojennego poza Radom. Walki w Klwowie i jego 

okolicach rozpoczęły się 23 maja 1915 roku. Jak podaje w Kronice Parafialnej ksiądz 

Wincenty Wróbel sytuacja była tragiczna. Klwów został zdobyty przez Rosjan, którzy 

jednak w czerwcu zostali wyparci przez wojska wroga we wschodnim kierunku, na 

Radom. Niestety konsekwencje prowadzonych tu walk były straszne i trudne do 

kalkulowania. 21 czerwca Klwów został doszczętnie zniszczony. Pożar strawił niemal 

całą wioskę. Spłonęła plebania, wikariat, organistówka, dom Sióstr Zakonnych. 

Podobny los spotkał Klwowską Wolę, Podczaszą Wolę i Głuszynę. Ponadto w 

Klwowie Austriacy wysadzili dynamitem wieżę kościoła parafialnego, która runęła 

wprost na główną nawę, niszcząc ją. Ocalałe prezbiterium i dwie boczne kaplice też 
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ucierpiały. Siostry po powrocie z Radomia niestety ze względu na brak odpowiednich 

warunków musiały opuścić Klwów. Dwie z nich udały się wraz z księżmi pracującymi 

w Klwowie na Borowinę, a pozostałe wyjechały do pobliskiej Marjówki.  

 W kolejnym roku, jesienią (25 października 1916 r.), zmarł w Radomiu wielki 

dobrodziej Sióstr, ksiądz proboszcz Karol Szczepański. Pozostawił, jak to zostało 

zapisane w testamencie, Siostrom 4000 rubli. Niestety w wyniku działań wojennych 

zaginęło wiele dokumentów, i owy zapis stracił moc prawną. Wiadomo jednak, że 

przeznaczony fundusz, zgodnie z wolą zmarłego, miał być przeznaczony na ochronkę, 

którą prowadziły Siostry (informację taką znajdujemy w nekrologu księdza 

Szczepańskiego, zamieszczonym w Kronice Diecezji Sandomierskiej z 1916 roku – nr 

11, s. 161).  

 Wojna, zniszczenia powstałe w jej wyniku, śmierć proboszcza wielkiego 

dobrodzieja Sióstr, a w szczególności brak domu zakonnego doprowadziły do sytuacji, 

w której Siostry zostały zmuszone opuścić Klwów raz na zawsze. To co wydawałoby 

się niemożliwe, z Bożą pomocą i dobrocią ludzi okazało się czymś realnym. Na usilne 

prośby parafian klwowskich w 1917 roku przybyła do Klwowa, z misją odbudowy 

placówki, siostra Stefania Konrada Szulborska. Nie posiadała z pewnością wielu 

funduszy, jeśli jakiekolwiek miała, ale wierzyła w pomoc wiernych, którzy nie 

wyobrażali sobie Klwowa bez Domu Zakonnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej. 

Nie było mowy o kupnie nowych materiałów na Dom Zakonny, nie tylko z powodu 

braku funduszy, ale i wysokich cen rynkowych, spowodowanych działaniami 

wojennymi. Alternatywą okazało się przewiezienie starego drewnianego domu z 

Nieznamierowic. Dom ten był jednak w bardzo dobrym stanie. Natychmiastowa 

pomoc parafian klwowskich przy jego transporcie, a później ustawieniu i pracach 

wykończeniowych, okazała się bezcenna. Tym samym Siostry mogły wznowić swoją 

pracę pośród powierzonego sobie ludu. W kolejnym roku (1918) otworzyły ponownie 

herbaciarnię i ochronkę dla dzieci. Oprócz siostry Szulborskiej w Klwowie 

przebywały jeszcze dwie inne siostry – siostra Franciszka Binkiewicz i siostra 

Katarzyna Germana Binkiewicz. Po zakończeniu działań wojennych parafia zaczęła 

się odbudowywać. Lata dwudzieste XX wieku to czas budowy nowej świątyni 

parafialnej w Klwowie, głównie pod czujnym nadzorem ks. Wincentego Wróbla. 
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Oprócz nowej świątyni rozpoczęto odbudowę plebanii i przyległych jej budynków 

gospodarczych, jak i budowę wikariatu. Do czasu zakończenia budowy kościoła msze 

święte księża sprawowali w drewnianej kaplicy cmentarnej. Siostry służyły im 

pomocą. 

 W okresie międzywojennym (1918 – 1939), który początkowo był okresem 

odbudowy zniszczeń, siostry kontynuowały, jak to już zostało wspomniane, podjęte 

jeszcze przed wojną dzieła. W 1928 roku zlikwidowały jednak herbaciarnię i nabyły 

kilka mórg ziemi. Rozpoczęły pracę w gospodarstwie, chcąc utrzymać siebie i swój 

inwentarz. Jak zawsze z pomocą przychodzili parafianie. Siostry nadal jednak 

poświęcały się pracy w ochronce dla dzieci, szczególnie tych dochodzących z 

okolicznych wiosek. Jednak nie tylko dzieci mogły liczyć na otwartość Sióstr, wielu 

bowiem starszych parafian nawiedzało Siostry, szczególnie w niedzielę, czekając na 

mszę świętą, a przy okazji prowadząc różne dyskusje nie tylko na tematy religijne. Co 

ważne Siostry Służki nieustannie współpracowały w księżmi przy utrzymaniu 

czystości w kościele i w jego otoczeniu, podejmowały się prania bielizny kielichowej i 

szat liturgicznych, zdobiły kwiatami ołtarze przy różnych uroczystościach religijnych, 

a często odwiedzały chorych, niosąc im pomoc moralną oraz w kilku przypadkach 

pomoc lekarską. Wszystkie te działania, pod nadzorem przełożonej domu, którą od 

wielu lat była siostra Szulborska, były przeprowadzane z jak największą starannością i 

dokładnością, tak by przybliżać Boga zwykłym ludziom. Zmieniające się warunki 

bytowe okolicznej ludności, poprawa stanu jakości życia, stały się motywacją do 

próby odnowienia Domu Zakonnego. Siostra przełożona Stefania Szulborska w 1937 

roku postanowiła rozpocząć budowę nowego, murowanego, jednopiętrowego domu. 

Rozpoczętą budowa została przerwana wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 

roku. Dopiero po jej zakończeniu można było powrócić do dalszych prac. Kolejna 

wojna mogła, po raz następny być zagrożeniem dla działalności Sióstr w naszej 

parafii. Okazało się jednak, że nie wojna, a późniejszy system totalitarny 

wprowadzony w państwie polskim, był groźniejszym wrogiem. W czasie wojny 

zmarła siostra Szulborska, przepisując jeszcze przed śmiercią budujący się dom na 

siostrę Marię Gogol. Prace budowlane, rozpoczęte po wojnie, nadzorowała nowa 

Przełożona Domu siostra Maria Baranowska. Ze względu na brak funduszy, nie mogła 
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wykończyć rozpoczętej budowy. Postanowił więc sprzedać działkę ziemi położonej od 

strony Sulgostowa, a za otrzymane pieniądze nabyła niezbędne materiały. 

 Okres powojenny w Polsce to czas wielkiej próby dla Kościoła, a tym samy i 

Zgromadzeń Zakonnych. Wraz z objęciem władzy przez rząd komunistyczny, 

podległy bezpośrednio Moskwie, pojawiły się liczne trudności, które nie ominęły 

także Sióstr Służek pracujących w parafii Klwów. Pierwszym działaniem władz 

komunistycznych była chęć odebrania domu zakonnego Siostrom, który był jeszcze 

niedokończony w swej budowie. Początkowo umieszczono w nim przedszkole, potem 

mieszkał tu nawet milicjant. Mimo tych niedogodności i coraz większych przeszkód ze 

strony władz, siostry nadal w sposób bardzo aktywny angażowały się w życie parafii. I 

tak dla przykładu Siostra Przełożona prowadziła kurs kroju i szycia dla dziewcząt. Nie 

tylko władza ówczesna okazała się problemem, ale także wypadki losowe. Do 

straszliwego pożaru doszło w Klwowie w roku 1958. Dokładnie dnia 16 czerwca w 

okolicach zabudowań gospodarczych należących do państwa Kosmowskich wybuchł 

pożar. Słabo zorganizowana służba przeciwpożarowa, a przede wszystkim fakt, że 

większość zabudowań była wykonana z drewna, doprowadziło w ostateczności do 

spalenia 69 różnych obiektów o charakterze gospodarczo-mieszkaniowym. U Sióstr 

spłonęła obora i szopa, w której znajdowały się wszystkie narzędzia gospodarcze. W 

tych okolicznościach, nadal pracując dla dobra parafii, Siostry rozpoczęły odbudowę 

zniszczonego mienia. Uporządkowały uszkodzone mury, przygotowały teren pod 

budowę nowych zabudowań. Następnie wykonały samodzielnie plany i rozpoczęły 

kopanie fundamentów. Poniesionych strat nie zdołały pokryć fundusze z racji 

odszkodowania w sumie 24000 zł, pomoc z Domu Prowincjalnego w wysokości 5000 

zł i pożyczka z Marjówki na kwotę 7000 zł. Z jednej strony brak odpowiednich 

funduszy, z drugiej trudności w pozyskaniu materiałów budowlanych, aż w końcu 

niemożność znalezienia chętnego fachowca. Wobec tych trudności, roli murarza 

podjęła się nowoprzybyła siostra Teresa Rytych, która w Klwowie zastąpiła siostrę 

Weronikę Pieróg. Oprócz nich w tym okresie w Klwowie przebywały siostry: Lucyna 

Jaciubek (Przełożona Domu), Jadwiga Stolarek, Aniela Sadłocha, Maria Bernatek i 

Władysława Tomczyk (kucharka). Z pomocą Siostrom przy odbudowie zabudowań 

gospodarczych przybyli bracia Przełożonej Domu. Dokończyli budowę obory, 
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wykonali w niej odpowiednie żłoby dla zwierząt, a także naprawili płot. Zaciągnięte 

długi Siostry postanowiły jak najszybciej spłacić, w tym celu poświęciły się w jeszcze 

większym stopniu krawiectwu. A gdy zachorowała na oczy siostra Aniela, na jej 

miejsce przybyła siostra Stanisława Wąsik, także krawcowa. Po uporaniu się z 

bieżącymi problemami Siostry rozpoczęły zbieranie materiałów niezbędnych do 

wykończenia swego Domu Zakonnego. 

Innym problemem była kwestia katechizacji w szkole i przedszkolach. Z 

początkiem lat sześćdziesiątych rozpoczęła się ostra walka władz komunistycznych z 

Kościołem o religię w szkołach. Problem dotknął też i parafię klwowską. Otóż w 

otrzymanym rozporządzeniu przez siostrę Lucynę Jaciubek (wychowawczynię w 

przedszkolu), widniał zapis zmuszający siostrę do zdjęcia ze ściany krzyża w Sali 

przedszkolnej. Nieugięta postawa siostry Lucyny, mimo licznych namów i nacisków, 

zakończyła się zwolnieniem jej z pracy. Powodem zwolnienia, jak łatwo zauważyć, 

był brak współpracy z tutejszymi władzami. Siostra Lucyna wraz z nowym rokiem 

(1961) opuściła parafię Klwów i przeniosła się do Skarżyska, a nową Przełożoną 

Domu została siostra Maria Wójcik. W tym samym roku Siostry odzyskały 

pomieszczenie przeznaczone wcześniej na salę dla przedszkolaków, odmalowały 

pokoje, rozpoczęły współpracę na plebani z ówczesnym księdzem proboszczem 

Czesławem Kucharczakiem (siostra Anna Poduszyńska została skierowana do 

Klwowa, by zająć się prowadzeniem plebani). Mimo tych licznych zawirowań Siostry 

zawsze starały się służyć innym ludziom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym i 

chorym. Dla przykładu przywołajmy dwie zaistniałe w tamtym czasie sytuacje. 

Pierwsza z nich dotyczy sparaliżowanej kobiety z sąsiedniej parafii Potworów. Siostry 

zajęły się ową kobietą, przygotowały ją do przyjęcia sakramentów świętych. Niestety 

po kilku dniach kobieta ta zmarła, ale dzięki pracy Sióstr odeszła do Boga w stanie 

łaski uświęcającej. Druga z sytuacji tyczy się kobiety sparaliżowanej, zamieszkałej w 

miejscowości Brzeski, parafia tutejsza. Kobieta ta od 18 lat nie była w kościele. W 

takiej sytuacji Siostry zorganizowały dla niej pomoc, zajęły się nią i przywiozły ją do 

kościoła, po czym gościły ją u siebie przez kilka dni. Praca Sióstr przynosiła wiele 

owoców. A trzeba ją docenić tym bardziej, że Siostry przebywały w Klwowie po kilka 

lat, po czym były stąd zabierane do innych placówek. 
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W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych współpraca Sióstr z ówczesnymi 

księżmi, głównie proboszczami (ks. Czesławem Kucharczakiem, ks. Stanisławem 

Warchołem, ks. Bolesławem Szymańskim) układała się bardzo dobrze. Na czele 

domu, jako przełożone stały kolejno po siostrze Marii Wójcik – od 1963 roku siostra 

Stanisława Wąsik, od 1966 roku siostra Helena Romańska, a rok później siostra Marta 

Grodziska. Zmiany personalne dotyczyły całej wspólnoty. W roku 1967 zostały 

przeniesione na inne placówki siostra Stefania Kamińska i siostra Stanisława Wąsik, ta 

ostatnia wyjechała do Opoczna, a na jej miejsce przybyła siostra Janina Łagowska. 

Zawsze ważnym wydarzeniem w Domu Sióstr Zakonnych były odwiedziny, czy to 

zwykłych ludzi, czy księży, czasem Matki Generalnej Zgromadzenia, a bywało też i 

tak, że nawiedzał ich Dom ksiądz biskup. Pierwsze tego rodzaju wydarzenie, gdy w 

progi Domu Sióstr w Klwowie zawitał biskup miało miejsce 28 września 1969 roku. 

Wówczas Siostry z wizytą pasterską nawiedził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 

Walenty Wójcik. Podczas tego spotkania podziękował siostrom za ofiarną pracę w 

parafii i pobłogosławił im na dalszy trud. Na początku kolejnego roku wspólnotę 

zakonną w Klwowie odwiedził ojciec Jan Korycki, pallotyn, tutejszy rodak z Borowej 

Woli.   

Rok 1970 to czas kolejnych zmian na urzędzie Przełożonej Domu. Nową 

przełożoną została siostra Janina Łagowska. Jej zastępczynią siostra Helena Czerczak, 

zaś ekonomką i kucharką siostra Krystyna Kowalczyk. Grono sióstr uzupełniła w 

listopadzie siostra Kazimiera Goral, rencistka. W tym samym roku po wielkich 

trudach, jak i pomocy z Prowincji, oddano do użytku dwa pokoje na piętrze, dano 

tregry w piwnicy, zrobiono łazienkę, doprowadzono wodę do domu. Dużą pomocą w 

tych pracach okazał się ówczesny wikariusz klwowski, ksiądz Czesław Brudek, który 

bezinteresownie pomagał w instalowaniu elektryczności i wody. Praca Sióstr na 

terenie parafii zaowocowała powołaniami do życia zakonnego. Z zapisanych relacji w 

Kronice Domu Zakonnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Klwowie dowiadujemy 

się, że 1 października 1971 roku do Sandomierza wyjechały dwie kandydatki z 

Klwowskiej Woli, Barbara Stańczykowska i Maria Borowiecka. Chciały poświecić 

swe życie służbie Bogu i ludziom, żyjąc według rad ewangelicznych we wspólnocie 

zakonnej, którą niegdyś założył ojciec Honorat Koźmiński. 
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W życiu religijnym parafii klwowskiej nadszedł wspaniały czas Nawiedzenia 

przez Matkę Bożą w cudownym wizerunku z Jasnej Góry. Najpierw 8 września 1972 

roku parafię Klwów nawiedziła Jasnogórska Pani, która dotarła do ówczesnej diecezji 

sandomierskiej, a głównie do Radomia po głośnym wykradnięciu Jej wizerunku z rąk 

władz komunistycznych. Siostry włożyły wiele starań w przygotowanie tej 

uroczystości, dekorując kościół i domy, jak i pomagając na plebani. Rok później dnia 

23 sierpnia Dom Zakonny Sióstr Służek nawiedziła Matka Bożą Wędrująca, która po 

pięciu dniach odeszła do Studzianny. W tym okresie następują kolejne zmiany 

personalne we wspólnocie zakonnej pracującej w Klwowie. Od 1971 roku w Ośrodku 

Zdrowia pracuje siostra Zofia Nawrocka, która w 1973 roku zostaje przełożoną domu. 

W roku kolejnym odchodzi siostra Krystyna Kowalczyk, a na jej miejsce przybywa 

siostra Stanisława Rytych. W 1973 roku w parafii Klwów pracuje jako katechetka 

siostra Maria Kawecka, a także siostra Balbina Madej. Tegoż samego roku umiera 

siostra Helena Czerczak.  

 

znajduje się nieopodal głównego wejścia. Wchodząc głównym wejściem należy iść 

alejką prosto przed siebie, a po kilkunastu krokach skręcić w lewo. Obok grobu Sióstr 

znajduje się także grób księdza proboszcza Czesława Kucharczaka. Powyższa 

fotografia przedstawia miejsce pochówku Sióstr na cmentarzu grzebalnym w 

Klwowie. Na umieszczonej tam tablicy, obok imienia i nazwiska widnieje rok śmierci. 

Możemy dostrzec, że na naszym cmentarzu spoczywają Siostry – Marianna Litwińska 

Śmierć, jak dobrze 

wiemy, łączy się z 

ludzkim losem. Stąd 

też spośród wielu 

Sióstr, które praco- 

wały w klwowskiej 

parafii, niektóre zo- 

stały pogrzebane na 

tutejszym cmentarzu. 

Wspólny grób, gdzie 

spoczywają Siostry 

po 
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(zmarła w 1941 roku), Jadwiga Stolarek (1963), Elżbieta Ślusarska (1968), Aniela 

Sadłocha (1984), Balbina Madej (1984), Stefania Kamińska (1990) i Marianna Wilk 

(1994). 

Wyjątkowym czasem dla całej wspólnoty parafialnej był dzień rozpoczęcie 

pracy przez pierwszą siostrę organistkę. 22 sierpnia 1974 roku rozpoczęła tę pracą 

siostra Danuta Kret. Pozostałe Siostry nadal zajmowały się dotychczasowymi 

zajęciami. Pewnym nowum stały się udziały Sióstr w pieszej pielgrzymce na Jasną 

Górę, wyjazdy do Ołtarzowa na Misterium Męki Pańskiej, jak i aktywny udział w 

Ruchu Świtało – Życie. Siostry nadal angażowały się w życie duszpasterskie parafii. 

W Domu Zakonnym zaś zainstalowano ogrzewanie centralne, odnowiono go przez 

malowanie, otynkowano dom z zewnątrz. Wszystkie te prace zostały wykonane w 

1975 roku przed przyjazdem do parafii Klwów na wizytację kanoniczną Księdza 

Biskupa Piotra Gołębiowskiego, który 20 czerwca złożył wizytę Siostrom w ich Domu 

Zakonnym. 

Siostry służki NMP Niepokalanej brały udział, jak już wspomniano wyżej, w 

licznych uroczystościach parafialnych. Jedna z takich uroczystości miała miejsce dnia 

9 kwietnia 1978 roku. Tegoż dnia odbyły się prymicje księdza Jana Zasowskiego ze 

Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbiści), przyszłego misjonarza w Brazylii, 

pochodzącego z Podczaszej Woli. Siostry pomagały między innymi przy dekoracji 

kościoła i plebani, oraz podczas przyjęcia prymicyjnego w rodzinnej miejscowości 

księdza Jana. W tym samym roku siostry brały udział jeszcze w uroczystości 

pożegnania misjonarza, ojca Franciszka Gacy, który wyjechał na misje do Gwatemali; 

i księdza Jana Zasowskiego. 

Lata osiemdziesiąte XX wieku to czas wielu zmian personalnych, które nigdy 

zresztą nie miały wpływu na podejmowane inicjatywy sióstr. Zawsze bowiem 

zaangażowanie ze strony sióstr było ogromne, a zmieniały się jedynie formy działania.  

To także czas kolejnych nawiedzeń, bowiem już w roku 1980 parafię odwiedza z 

wizytą kanoniczną Ksiądz biskup Stanisław Sygnet. Rok 1981 rozpoczyna się radosną 

wieścią. Ewa Stolarek z Kadzi postanowiła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Służek 

NMP Niepokalanej. W tym roku następuje też zmiana przełożonej. Dotychczasowa 

przełożona siostra Wacława Jastrzębska wyjeżdża do Mariówki, by tam objąć po kilku 
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latach przerwy Kurs Doskonalenia Zawodowego, a jej miejsce zajmuje siostra 

organistka Danuta Kret. Ważne miejsce wśród Sióstr i zarazem parafian klwowskich 

odegrała w tamtych latach siostra Danuta Wróbel, późniejsza Matka Generalna 

Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Zaangażowana w różne dzieła, 

między innymi w pracę z młodzieżą i dziećmi w Ruchu Światło-Życie (tzw. ruch 

oazowy) oraz katechizację, stała się pięknym wzorem naśladowania dla wielu 

dziewcząt z naszej parafii. W dniach od 26 września do 6 października 1981 roku, 

siostra Danuta Wróbel, katechetka, reprezentowała Prowincję Sandomierską na 

jubileuszu 800 – lecia urodzin św. Franciszka z Asyżu. W roku następnym siostra 

Danuta złożyła w Domu Generalnym w Marjówce zakonne śluby wieczyste, i od 1 

września przygotowywała się do wyjazdu do Rzymu. Dlatego na miejsce siostry 

Danuty przybyła siostra Lilla Gajda, która jednocześnie objęła obowiązki katechetki w 

parafii Klwów.  

Przełomowym dniem w historii wspólnoty zakonnej Sióstr Służek NMP 

Niepokalanej w Klwowie był 1 luty 1984 roku. Tego to dnia po raz pierwszy w Domu 

Zakonnym, przy ul. Opoczyńskiej, była sprawowana Najświętsza Ofiara, której 

przewodniczył ksiądz prefekt Zenon Ociesa. Od tamtego czasu, przynajmniej raz w 

tygodniu jeden z księży pracujących w Klwowie, sprawuje u Sióstr, w ich prywatnej 

kaplicy, Mszę Świętą. Kolejne lata to trudny czas przełomów w dziejach narodu 

polskiego, ale i złagodzenie złych relacji Państwo – Kościół. Siostry nauczające 

katechezy dotychczas po prywatnych domach, czy salkach katechetycznych od 1990 

roku rozpoczęły pracę w tutejszych szkołach podstawowych i przedszkolach. Obok 

katechizacji zajmowały się prowadzeniem Domu Zakonnego, siostra organistka 

wzbogacała swym śpiewem liturgię podczas mszy i nabożeństw, prowadząc też scholę 

młodzieżową. Pomagały też na inne sposoby. Jak 20 maja 1989 roku, kiedy to w 

parafii Klwów odbyła się kolejna msza prymicyjna. Tym razem sprawował ją ksiądz 

Jan Szymczyk. Siostry włożyły wiele trudu w przygotowanie tej uroczystości, 

począwszy od liturgii, a skończywszy na wszelkiego rodzaju dekoracjach i obsłudze 

stołów w domu rodzinnym prymicjanta w Kadzi. 
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Ostatnie dekada ubiegłego stulecia połączyła działalność Sióstr we współpracy 

z nowym księdzem proboszczem. Po śmierci księdza Bronisława Kaszuby w 1992 

roku, jego następcą został ksiądz Czesław Kołtunowicz. 

 

Siostry gościły księży na obiadach oraz pomagały w porządkach, wielokrotnie Siostry 

roznosiły w okresie Adwentu opłatki po domach całej parafii, a uzyskane z tej racji 

ofiary przeznaczały na utrzymanie swego Domu Zakonnego. Do najważniejszych 

wydarzeń z ostatniej dekady ubiegłego wieku, jakie miały miejsce w Domu Zakonnym 

Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Klwowie, należy zaliczyć – nawiedzenie Domu 

przez Księdza Biskupa Mariana Zimałka podczas wizytacji kanonicznej w parafii (13 

maja 1990 r.), odwiedziny Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w 

Radomiu Wacława Depo (16 stycznia 1991 r., obecnie biskup zamojsko-lubaczowski), 

poświęcenie w Domu Sióstr kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (16 

maja 1992 r., poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Siczek, 

obecni byli ponadto: ksiądz proboszcz z parafii Sady Marian Warzycki, tutejszy 

proboszcz Czesław Kołtunowicz, tutejszy wikariusz ksiądz Edward Swat, Matka 

Generalna Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej Maria Floryn i siostry 

Janina Cybust oraz Halina Włodawska), nawiedzenie Domu Zakonnego przez Księdza 

Biskupa Adama Odzimka (15 maja 1993 r.), po 25 latach pracy z parafii Klwów 

wyjechała siostra Kazimiera Goral (pracowała tu od 1970 r.). Te najważniejsze 

Współpraca ta oparta była na jak najlepszym 

wspólnym zrozumieniu swych zadań, na 

wzajemnym szacunku i ludzkiej życzliwości. 

Siostry przede wszystkim w tym czasie 

nauczały religii w szkole, prowadziły swój 

Dom Zakonny, pomagały przy parafii (np. 

sprzątając wnętrze kościoła, strojąc ołtarze 

przy różnych świątecznych okolicznościach), 

jedna z sióstr prowadziła scholę młodzie- 

żową i dziecięcą (zajmowała się tym 

oczywiście siostra organistka), a w czasie 

gdy na plebani zabrakło kucharki wtedy 

Siostry 
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wydarzenia pozwalają jeszcze raz podkreślić, że Dom Zakonny w Klwowie tętni 

nieustannie życiem, a pracujące tam Siostry są wielkim błogosławieństwem dla całej 

klwowskiej parafii. Ich pomoc jest nieoceniona, a wszystkie dzieła w jakie się 

angażowały i nadal angażują nie zostały tu wspomniane. 

 Przywołana w tym artykule historia Sióstr Służek NMP Niepokalanej z 

Klwowa, kończy się wraz z początkiem nowego XXI wieku. Zaproszenie Sióstr do 

wspólnoty parafialnej w Klwowie przez księdza proboszcza Karola Szczepańskiego 

przed 122 laty, było wyrazem troski o swoich parafian. Dziś w jak najlepszych 

słowach możemy podsumować pobyt Sióstr w naszej parafii. Kończąc to krótkie 

wspomnienie o pracy Sióstr Służek w parafii klwowskiej pragnę zamieścić częściowy 

wykaz imienny Sióstr tu pracujących. Częściowy ze względu na brak odpowiednich 

źródeł. Jak łatwo zauważyć wykaz ten został ułożony nie w sposób chronologiczny, 

ale alfabetyczny. Obok imienia i nazwiska, zamieszone zostały też informacje (jeśli 

takowe posiadałem) o czasie pracy w parafii Klwów i stanowisku we wspólnocie 

zakonnej. 

 

 

Nazwisko i imię 

Rok 

rozpoczęcia 

pracy 

Rok odejścia 

do innej 

placówki 

Zajmowane 

stanowisko 

Baćmaga Anna 1994 1995 Katechetka 

Baranowska Maria 1945  Przełożona Domu  

Bardziak Maria   Przełożona Domu 

Bernatek Maria    

Bęben Anna 1986 1994 Katechetka 

Binkiewicz Franciszka 1919   

Binkiewicz Katarzyna 

German 

1919   

Czerczak Helena  1973  

Ćwiek Lucyna 1988 1989 Katechetka 

Domańska Helena   Przełożona Domu 

Gajda Lilla 1982 1991 Katechetka 

Przełożona Domu 
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Gogol Maria    

Goral Kazimiera 1970 1995 Rencistka 

Grodzicka Marta   Przełożona Domu 

Gwóźdź Ewa  1998  Katechetka 

Jaciubek Lucyna  1961 Przełożona Domu 

Przedszkolanka  

Jastrzębska Wacława  1981 Przełożona Domu 

Kamińska Stefania  

Ponownie od 

1969 

1967 

1990 (+) 

 

Zakrystianka 

Kawecka Maria 1969 1976 Katechetka 

Kopacz Feliksa 1968 1969 Katechetka 

Kowalczyk Krystyna  1972 Ekonomka 

Kucharka 

Kret Danuta 1974 1990 Organistka 

Przełożona Domu 

Kudzia Irena 1993   

Kuna Zofia 1998  Przełożona Domu 

Lewandowska Barbara 2000  Organistka  

Łagowska Janina 1967 1973 (+) Przełożona Domu 

Madej Balbina 1973 1984 (+)  

Maks Franciszka   Przełożona Domu  

Mazur Krystyna 1995 1998 Organistka 

Przełożona Domu 

Mazurek Wiktoria 1911  Sklepowa  

Michalczyk Irena 1976 1977 Katechetka 

Mikos Alicja 1995 1998 Katechetka 

Nawrocka Zofia 1971 1983 Pielęgniarka w Ośrodku 

Zdrowia w Klwowie 

Przełożona Domu 

Ekonomka 

Osuch Maria 1997 1997  

Piasecka… 1911  Praca w ochronce 

Pieróg Weronika  1958  
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Poduszyńska Anna 1961  Kucharka na plebani 

Rossolińska Stanisława   Kucharka  

Rytych Stanisława 1972 1976  

Rytych Teresa 1958  Praca w gospodarstwie 

Sadłocha Aniela  1984 (+)  

Salwa Lucyna 1990 1995 Organistka 

Przełożona Domu  

Stolarczyk Lucyna 1998 2000 Organistka 

Przełożona Domu  

Stolarek Jadwiga    

Szulborska Stefania 

Konrada 

1917  Przełożona Domu  

Ślusarska Elżbieta  1968 (+)  

Tomasz Małgorzata 1999  Katechetka 

Tomczyk Władysława   Kucharka  

Trzaska Marianna Zofia   Socjusza 

Sklepowa  

Warchoł Danuta  1998 1999 Katechetka  

Wąsik Stanisława 1958 1967 Krawcowa 

Przełożona Domu 

Wilk Marianna 1976 1994 (+) Kucharka 

Ekonomka 

Witkowska Ewa  1910 1912 Praca w ochronce 

Wójcik Maria 1960  Przełożona Domu 

Wróbel Danuta 1977 1982 Katechetka 

 

  


