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100-lecie poświęcenia kamienia węgielnego 
pod budowę kościoła w Zagłobie 

 
 
 
 
 

 

 
  
 Równo 100 lat temu, 20 sierpnia 1907 roku, na piaszczystej 
wydmie zwanej Górą Sowalińską porośniętej wówczas młodziutkim 
sosnowym zagajnikiem, poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej 
świątyni. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski ufun-
dowali Maria i Jan Kleniewscy. Kamień poświęcił ks. Antoni Chotyński, 
kapelan Kleniewskich, obsługujący zbudowaną kilka lat wcześniej na 

sąsiednim piaszczystym wzniesieniu (dziś znajduje się 
tam cmentarz) drewnianą kaplicę. 
 Od tego momentu z kościołem w Zagłobie 
(czasami nazywanym kościołem w Dratowie lub Bra-
towie) łączą się losy wielu niezwykłych postaci. Ksiądz 
Chotyński, późniejszy proboszcz parafii Wilków, to 
jednocześnie odkrywca jednej z ważniejszych kultur 
pradziejowych Polski – kultury trzcinieckiej. Miejsca 
dzisiejszego parafialnego kościoła w Zagłobie, cmenta-
rza i terenu plebani, od tysiącleci przyciągały uwagę 
plemion zamieszkujących te okolice. Jest to pod tym 
względem miejsce niezwykłe, naznaczone szczególnym 
piętnem czasu. 
 Ale nie tylko miejsce i sama budowla zapro-
jektowana przez Kazimierza Skórewicza, architekta 
słynnego dworku marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku i gmachu polskiego Sejmu w Warszawie, 
tak fascynuje. Aurę tego miejsca tworzyli przebywający 
tu ludzie. Przede wszystkim Maria Kleniewska z gro-
nem „bratek”, z których z czasem zrodzą się świeckie 
instytuty życia konsekrowanego (przede wszystkim 
Instytut Świecki Przemienienia Pańskiego i pośrednio – 
przez Halinę Doria-Dernałowicz – Instytut Świecki 
Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła), pre-
kursorskie przedsięwzięcia współczesnego Kościoła. 
Ksiądz Władysław Korniłowicz i późniejszy Prymas 
Tysiąclecia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, ducho-
wi opiekunowie „bractwa”, błogosławiony biskup Wła-
dysław Goral to najbardziej znani polscy świadkowie 
tych obfitujących w powołania wydarzeń, a jednocze-
śnie obserwatorzy wznoszonej tu świątyni. 
 Nie można też zapomnieć o księdzu Włady-
sławie Walenciku. Jego pełne oddania zaangażowanie 
w budowę kościoła pokazuje nam inny, obok  ducho-
wego, społeczny wymiar Kościoła. To cecha szczegól-
na tej parafii. Społeczne zaangażowanie Marii Kle-
niewskiej, społeczna myśl Prymasa Wyszyńskiego, 
ideowy wymiar architektury Skórewicza, ofiarność 
parafian, wytrwała praca kolejnych proboszczów, a 
szczególnie obecnego, ks. kanonika Jerzego Hanaja, 
tworzą ten szczególny gmach jakim jest świątynia miej-
sce spotkań i Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. 

Wojciech Włodarczyk 
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Kościół i kościół 
 

Pochodzenie słowa  kościół 
 Słowo „kościół” pochodzi od 
łacińskiego słowa „castellum” – zamek a 
zamek to budynek (słowo to kojarzy się 
więc  z budowlą). 
 Język   czeski  ma dwa słowa na 
określenie  kościoła  i tak w języku cze-
skim  „kostel” to budynek świątyni – 
budowla, a „cirkva” - Kościół jako wspól-
nota wiernych.                                                                                                                
 Język  łaciński  kościół określa 
słowem eklezja – ecclesia,  a słowo to 
pochodzi  od greckiego ek-kalein co 
oznacza  „wołać poza”  lub „zwołanie” - 
oznacza zgromadzenie  przed Bogiem 
ludu wybranego. Przede wszystkim  zaś 
zgromadzenie pod górą Synaj, gdzie Izra-
el otrzymał Prawo, gdzie zostało zawarte 
Przymierze Boga z ludźmi. Izrael, tam 
właśnie, na górze Synaj, został ustano-
wiony przez Boga Jego świętym ludem. 
Jest to starotestamentalna zapowiedź 
powołania Kościoła. Nazwa – Kościół 
jako Eklezja oznacza ,że Bóg „zwołuje” w 
Kościele swój lud ze wszystkich krańców 
ziemi  i jest to zwołanie  wszystkich  lu-
dów bez jakiegokolwiek wyjątku  .  
 Jest jeszcze  inne  greckie   słowo  
Kyriake  ono też  oznacza  kościół. Od 
tego słowa pochodzi  angielskie słowo  
Church  i niemieckie Kirche na określenie 
kościoła  .Pojęcie Kyriake oznacza „ta 
która należy do Pana” czyli Oblubienica. 
Kyrios to Pan a Kyriake należąca do Pana. 
Są to dwa wspaniale określenia kościoła – 
Ecclesia – lud zwołany przez samego 
Boga, i drugie Kyriake - Oblubienica, ta, 
która  należy do Pana.   
 W zasadzie nazwa Kościoła  
powinna być rodzaju żeńskiego - Bóg i 
Jego Oblubienica, często niewierna, nie-
posłuszna, ale zawsze umiłowana przez 
Boga.  Jak widać z powyższego kościół to 
ludzie i budynek. 
 Do języka polskiego słowo „ko-
ściół” dotarło bezpośrednio z czeskiego i 
wywodzi się  ono od słowa  „kostel”, a to 
słowo „kostel” wzięło się z łacińskiego 
„castellum”. 
 W jezyku polskim słowo  kościół 
określa i ludzi i budynek, z tą tylko różni-
cą ze słowo  kościół pisane przez duże K 
oznacza ludzi, a kościół pisane przez małe 
k oznacza budynek, dom Boży, który 
niektórzy nazywają świątynią. 
 

Słowo kościół pisane przez duże „K” 
 Katechizm określa Kościół w 
następujący  sposób – jest to zgromadze-

nie wiernych którzy pod  przewodnic-
twem papieża przez wyznawanie tej samej 
wiary i przyjmowanie tych samych sa-
kramentów dążą do zbawienia. 
 Kościół pisany przez duże „K” to 
ludzie. Mówi się że jest ten Kościół  Mi-
stycznym Ciałem Chrystusa i tak jak or-
ganizm ludzki ma głowę i inne części i 
gdy jedna część jest chora to chory jest 
cały organizm, jest krzewem winnym, 
który ma  korzeń i  łodygę, gałązki – pę-
dy, liście oraz winne latorośle, które to 
części nie mogą istnieć bez  siebie nawza-
jem, jest winnicą, jest  budowlą Chrystu-
sową, której cegiełkami są ludzie, jest 
Oblubienicą Chrystusową, jest sakramen-
tem. 
 Kościół ten jest organizmem 
żywym - ma głowę, jest nią Jezus Chry-
stus, ma duszę, jest nią Duch św. i matkę, 
jest nią Matka Boża, a innymi częściami 
tego organizmu są ludzie - świeccy i du-
chowni, brak któregoś z tych elementów  
czynni ten kościół ułomnym. 
   Kościół pisany przez duże „K”  
założył Jezus Chrystus w czasie swojego 
publicznego życia. Kościół w czasach 
Jezusa Chrystusa tworzyli – Pan Jezus, 
Apostołowie, uczniowie i ludzie. W cza-
sach apostolskich  Kościół  tworzyli Piotr, 
którego Pan Jezus ustanowił swoim na-
stępcą - głową widzialną (niewidzialną 
stał się Pan Jezus), Apostołowie, ucznio-
wie, diakoni i ci co przyjęli chrzest. W 
czasach obecnych Kościół tworzą: papież, 
który jest następcą św. Piotra (obecny 265 
od Piotra licząc), biskupi, kapłani  i wier-
ni. 
 Do Kościoła tego  wchodzi się 
przez  chrzest. Kościół ten będzie istniał 
do końca świata, i jest on zaczątkiem 
Królestwa Bożego, które ma być po końcu 
świata Do tego Kościoła  należą pełnie - 
ci co są ochrzczeni i posiadają łaskę 
uświęcającą (a więc są bez grzechu cięż-
kiego), nie pełnie - ochrzczeni a nie po-
siadający łaski uświęcającej - i w pewnym 
sensie nawet nie ochrzczeni nie z własnej 
winy a czyniący dobro. Ten Kościół jest 
prawdziwy, który ma następujące zna-
miona prawdziwości: jest jeden (jedna 
wiara jedne sakramenty), apostolski (po-
chodzi w prostej linii od Apostołów), 
święty (do świętości prowadzi) i po-
wszechny (obejmujący  wszystkich ludzi). 
Prawdziwy Chrystusowy Kościół  w dzie-
jach swego istnienia z winy ludzi  podzie-
lił się na wiele odmian – wyznań. I tak: w 
r. 1054 powstał kościół prawosławny, w 

1517 r. - protestancki i jego liczne odmia-
ny, w 1871 starokatolicki i w latach 
osiemdziesiątych XX w. kościół lefebry-
stów. Kościół pisany przez duże „K”  
wyrasta  z Krzyża Jezusa. Jest dogmatem 
wiary, że poza  Kościołem  nie ma zba-
wienia. I jeszcze jedno o tym Kościele - 
każdy grzech popełniony przez członka 
tego Kościoła pomniejsza ten Kościół.  
 

Słowo kościół pisane przez małe „k” 
   Kościół pisany przez małe „k”  to 
świątynia - budynek. A świątynia to bu-
dowla  przeznaczona do celów religijnych  
a wiec miejsce kultu - odprawiania nabo-
żeństw, miejsce składania ofiar Bogu i 
miejsce wykonywania obrzędów religij-
nych – sprawowania sakramentów i mo-
dlitw. Najstarsze znane świątynie wpraw-
dzie poświęcone bożkom pogańskim  
pochodzą  z 4500 r. przed Chrystusem i 
były one w Eridu w Mezopotamii.                         
 A oto  nazwy świątyń w po-
szczególnych wiarach: Buddyzm – wiha-
ra, gompa, pooda, honzan; Hinduizm – 
mandir; Islam – meczet; Judaizm (żydo-
stwo) - świątynia Jerozolimska i dom 
modlitwy, spotkań – synagoga; Katoli-
cyzm – (religia rzymsko katolicka) – 
kościół, a wśród nich: bazyliki, archikate-
dry, katedry, kolegiaty, kościoły parafial-
ne, farne, pomocnicze klasztorne; Prawo-
sławie – cerkiew, sobór; Protestantyzm – 
zbór; Świadkowie Jehowy (sekta religij-
na) - sala królewska; Rodzimowierstwo  
słowiańskie  - chram. 
 Początki budownictwa sakralne-
go w kościele katolickim (rzymskokato-
lickim) sięgają IV w. (po edykcie Kon-
stantyna z 313 r.), wcześniej istniały  
kościoły domowe i w katakumbach (pod-
ziemnych cmentarzach). 
 Kościoły  budowano na planie 
centralnym, podłużnym, jedno i wielona-
wowe. Kościoły wielonawowe występo-
wały w układzie halowym bądź bazyliko-
wym. 
 Główne części kościoła jako 
budowli to kruchta, nawa, transept, pre-
zbiterium z apsydą i kaplice. 
 Wierzący w Chrystusa wśród 
budowli nazywanych kościołem rozróż-
niają następujące  rodzaje: bazylika – w 
architekturze tą nazwą określa się typ 
kościoła  wielonawowego (niezależnie  od 
funkcji kanonicznych, które ten kościół 
pełni), o nawie głównej wyższej od naw 
bocznych i posiadającej własne okna 
ponad dachami naw bocznych (w odróż-
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nieniu  od kościoła halowego). Natomiast 
podobny kościół, w którym nawa główna  
nie posiada okien, jest nazywany pseudo-
bazyliką. Nazwa bazylika pochodzi od 
słowa greckiego basilikos - królewski i 
stoa basilike – hala królewska i była to 
pierwotnie budowla  w starożytnej Grecji  
w której urzędowali archontowie.  
 W starożytnym Rzymie bazylika  
to hala targowo - sądownicza na głównym 
rynku (forum), budowla na planie prosto-
kąta, która mogła być jedno- lub wielo-
nawowa, kryta lub odkryta, z wejściem na 
krótszym lub dłuższym boku, z apsydą lub 
bez, parterowa lub piętrowa. 
 Wyróżnia się dwa typy bazyliki 
rzymskiej: orientalną - miała ona wejście 
lub wejścia  na dłuższym boku, a jej wnę-
trze było podzielone  na nawę środkową  i 
przejście, które biegło wokół niej i grecką 
- która miała wejście na jednym z krót-
szych boków z apsydą naprzeciwko (ap-
syda to półkoliste lub wieloboczne po-
mieszczenie w kościele zamykające pre-
zbiterium lub nawę). Wyznawcy Chrystu-
sa zaadoptowali bazylikę rzymską jako 
wzorzec budowania  świątyń chrześcijań-
skich. Budowla ta w IV w. u wyznawców 
Chrystusa uzyskała wiele nowych elemen-
tów m.in. wydłużony plan o wyraźnym 
założeniu osiowym oraz drewnianą więź-
bą (otwartą lub oddzieloną drewnianym 
stropem).  
 Od średniowiecza nazwę - bazy-
lika  przyznawano także świątyniom (choć 
nie miały architektonicznych cech bazyli-
ki), traktując je jako tytuł honorowy 
nadawany niektórym kościołom, najczę-
ściej  będącym siedzibą wysokiej rangi 
dostojnika  kościelnego np. biskupa  albo 
legata papieskiego. 
 W katolicyzmie rozróżnia się 
bazyliki większe (basilica maior) i bazyli-
ki mniejsze (basilica minor). Bazylika 
większa często nazywana jest bazyliką 
patriarchalną od łacińskiej nazwy patriar-
chum – pałac papieski, nazwa ta  sugeruje 
że są one częścią pałacu papieskiego. 
Bazyliki większe posiadają różne przywi-
leje chociażby to, że przy nich  mają sie-
dziby kolegia penitencjarzy. Tytuł bazyli-
ka większa zarezerwowany jest tylko dla 
kościołów własnych papieża z tronem 
papieskim. 
 Bazylikami większymi są: (czte-
ry wchodzące w skład Państwa Watykan): 
Bazylika św. Jana na Lateranie - zgodnie  
z tradycją, siedziba  biskupa Rzymu, czyli 

patriarchy Zachodu; Bazylika św. Piotra 
na Watykanie – dawniej podporządkowa-
na patriarsze Konstantynopola; Bazylika 
św. Pawła za Murami- przeznaczona dla 
patriarchy Aleksandrii; Bazylika Santa 
Maria Maggiore (Matki Boskiej Więk-
szej) - przeznaczona dla patriarchy Antio-
chii i Całego Wschodu. Do Bazylik więk-
szych zalicza się też Bazylikę św. Waw-
rzyńca - przeznaczoną dla patriarchy Jero-
zolimy. Wszystkie wymienione Bazyliki 
przeznaczone dla patriarchów są w Rzy-
mie i gdy jest Rok Św. albo Jubileuszowy  
odwiedzanie ich  jest warunkiem uzyska-
nia odpustu i w nich otwiera się Święte 
Wrota (Porta Santa). 
 Do Bazylik większych zalicza się  
również Bazylikę św. Franciszka w Asyżu 
i Bazylikę Matki Bożej Anielskiej w Asy-
żu - one podobnie jak wszystkie znajdują-
ce się w Rzymie posiadają tron papieski 
oraz ołtarz, przy którym nikt nie może 
odprawiać Mszy oprócz papieża (biskupa 
Rzymu) i tych kapłanów, którym on na to 
pozwoli. 
 Tytuł  bazylika mniejsza noszą te 
kościoły, które takimi ogłosi papież, lub 
które nabyły taki tytuł w drodze prawa 
zwyczajowego, a które wyróżniają się 
jakąś  wartością zabytkową albo przyzna-
no im ten tytuł ze względów na walory 
liturgiczne lub duszpasterstwo będące w 
nich. Po raz pierwszy tytuł bazyliki mniej-
szej nadał papież Pius VI kościołowi  św. 
Mikołaja w Tolentino w r. 1783. Kongre-
gacja Obrzędów Stolicy Apostolskiej  
ustaliła warunki jakie musi spełniać ko-
ściół by mógł otrzymać tytuł bazyliki 
mniejszej. 
 Tytuł bazyliki mniejszej  posia-
dają  znaczniejsze  kościoły  kolegiackie i 
klasztorne a także znane sanktuaria ma-
ryjne, m.in. Fatima, Lourdes, Mariazell, 
Jasna Góra, Licheń, Kalwaria Zebrzydow-
ska. W Polsce tytuł bazyliki mniejszej 
posiada  około 105 kościołów, a najwcze-
śniej przyznano taki tytuł katedrze na 
Wawelu (XVIII w.). W naszej diecezji 
lubelskiej tytuł bazyliki mniejszej posia-
dają następujące kościoły: kościół Domi-
nikanów na Starym Mieście w Lublinie 
(1967 r.), kościół Narodzenia N. M. Pan-
ny w Chełmie - na Górce (1988 r.), Sank-
tuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wą-
wolnicy (2001 r.). 
 Archikatedra i Katedra – to ko-
ściół, przy którym ma siedzibę biskup 
noszący tytuł metropolity - arcybiskupa  i 

stojący na czele jakiejś metropolii - to  
archikatedra. Kościół, przy którym ma 
siedzibę   biskup  kierujący jakąś diecezją 
- ordynariusz – to katedra. Nazwa katedra  
dokładnie odnosi się do sedilii biskupa 
(jego tronu – katedry), czyli miejsca, które  
specjalnie  jest przeznaczone do głoszenia  
Słowa Bożego w swoich diecezjach. Na-
zwą tą z czasem zaczęto  potocznie nazy-
wać cały budynek kościoła. 
 Konkatedra –  (współkatedra) jest 
to ustanowiony przez Stolicę Apostolską  
drugi kościół biskupi w danej diecezji. 
Najczęściej powodem ustanowienia kon-
kadery są zmiany stolic diecezji, np. w 
przypadku diecezji warmińskiej, obecnie  
z siedzibą w Olsztynie, katedrą jest From-
bork, gdzie dawniej mieszkał biskup, 
konkatedrą – Olsztyn, gdzie obecnie 
mieszka biskup ordynariusz. 
 Kolegiata - nazwa używana  dla 
określenia kościoła nie będącego katedrą, 
przy której znajduje się zgromadzenie  
kanoników – kapituła kolegiacka lub 
kościół przeznaczony na modlitwy kole-
gium księży. Duchowieństwo kolegiaty 
wyróżnia się z pośród pozostałego du-
chowieństwa danej miejscowości  posia-
daniem pewnych przywilejów honoro-
wych. 
 Archikolegiata - jest to wyższy 
rangą kościół od kolegiaty (podobnie jak 
archikatedra w stosunku do katedry). 
Współcześnie w Polsce taką  nazwą (ran-
gą) szczyci się tylko archikolegiata łę-
czycka w Tumie. 
 Kościół parafialny - nazwa taka 
przysługuje kościołowi, przy którym ma 
siedzibę proboszcz kierujący parafią, 
najmniejsza komórką administracyjną 
Kościoła. 
 Fara - słowo pochodzi do słowa 
niemieckiego pfarre - co oznacza kościół 
parafialny (farny). Jest to po prostu dawna 
nazwa kościoła parafialnego lub będącego 
kiedyś  takim kościołem. 
 Kaplica – budynek lub pomiesz-
czenie pomocnicze do sprawowania czyn-
ności świętych – kultu bożego - na terenie 
parafii – poza kościołem parafialnym. 
 Klasztor - budynek lub kompleks 
budynków stanowiących wspólne za-
mieszkanie zakonnic lub zakonników lub 
świątynia będąca we władaniu zakonu 
(wspólnoty zakonnej). 

   Ks. Jerzy Hanaj 
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Wyjątkowe miejsce 
 

  
Fragment niemieckiej mapy sztabowej z ok. 1890 r. Wzniesienie 
o 127 m. wysokości na północ od Dratowa to miejsce dawnego 

grodu i dzisiejszego kościoła. Na mapie brak jeszcze zabudowań 
Zagłoby.  

Dodatek do warunków i programu XVI-o konkursu Koła Architektów z 
6 lutego 1906 r.

 Na miejsce przyszłego kościoła 
w południowej części równiny Powiśla 
lubelskiego Jan Kleniewski wybrał jedyne 
istniejące tu wzniesienie – nazywaną 
przez miejscowych Górą Sowalińską. 
Wzniesienie to górowało pod koniec XIX 
w. nad równiną powiślańską aż 4 metry. 
Obok znajdowała się ciągnąca się w stro-
nę południowo-zachodnią podłużna wy-
dma, którą dziś zajmuje cmentarz. Góra 
Sowalińska została w połowie lat 90. XIX 
w. rozkopana w związku z budową drogi 
prowadzącej z Kluczkowic i Łazisk, przez 
Niedźwiadę i „nowy” folwark Dratów do 
wznoszonej wówczas cukrowni Zagłoba. 
Z rozkopanej Góry Sowalińskiej powstała 
w ten sposób część mniejsza – zachodnia 
(gdzie stoi dziś plebania) i część większa 
– wschodnia, na której wznosi się kościół. 
Na wydmie z dzisiejszym cmentarzem, 
Kleniewscy postawili ok. 1898 r. drew-
nianą kaplicę. Kaplicę obsługiwał kapelan 
Kleniewskich ks. Antoni Chotyński. 
 Jak pisał ks. Chotyński w 1907 r., 
w notatce opublikowanej w „Światowi-
dzie”, piśmie poświęconym pradziejom 
Polski, „już po kilkumiesięcznym pobycie 

w tej okolicy” nabrał przekonania o wy-
jątkowym dla archeologów charakterze 
tych terenów, a szczególnie Góry Sowa-
lińskiej. W kolejnej publikacji, artykule 
„Zabytki przedhistoryczne z Dratowa, 
Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w po-
wiecie Puławskim” opublikowanym także 
w „Światowidzie” z 1911 r. dał już szero-
kie sprawozdanie ze swoich odkryć. O 
folwarku Dratów pisał (zachowujemy 
oryginalną pisownię): „Najbogatsza to 
bodaj w zabytki pradziejowe miejscowość 
w tutejszej okolicy. Dotychczasowe po-
szukiwania moje wykazały tutaj obecność 
okazów z okresów: neolitu, bronzu i żela-
za, reprezentowanych przez grobowiska, 
warstwy kulturalne i pojedyńcze znalezi-
ska. Z powodu zalesienia piasków arche-
olog ma wprawdzie badania utrudnione, 
ale też zabytki, do czasu przynajmniej, 
zabezpieczone są od zniszczenia. Pewien 
staruszek z sąsiedniego Wrzelowa opo-
wiadał mi, że gdy był jeszcze młody wy-
kopał z polecenia pisarza prowentowego 
dół ze 2 łokcie głęboki i znalazł tam du-
żych rozmiarów „kocieł” gliniany z przy-
krywą i ostrze miecza czy dzidy. Pewna 

znowu kobieta, już w latach mówiła, że 
gdy dzieckiem pasała trzodę w dratow-
skich „górach”, wygrzebała w „czarnej 
ziemi” (palenisko) duży „gliniany sagan z 
uchami” i drugi garnek, nieco mniejszy. 
Tak samo świadczy pokolenie zaledwie 
dojrzałe, iż przed zalesieniem tutejszych 
piasków poniewierało się na wydmach 
mnóstwo skorup, a nawet całych, nieraz 
bardzo kształtnych naczyń. Naturalnie, 
wszystko to uległo zniszczeniu. Wreszcie 
dokonały spustoszenia roboty grabarskie 
przy budowie szosy, przerzynającej całą 
długość piasków. Było to z górą 10 lat 
temu. Przestrzeń piasków w Dratowie 
wynosi przeszło 20 morgów. Z tego 5 
morgów stanowi osobną całość, oddzielo-
ną od reszty wązką dolinką, nosi ona 
nazwę „góry Sowalińskiej”.  
 W artykule z 1911 r. ks. Chotyń-
ski opisywał trzy groby z Dratowa. Pierw-
szy „położony przy drodze wiodącej z 
Zagłoby do Kluczkowic, w zagajniku 
sosnowym, o kilkadziesiąt kroków od 
folwarku, został ujawniony przed 5 laty 
[w 1906 r.] przy kopaniu dla drogi rowu, 
który przeciął go przez sam środek.  
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Znalezione przez ks. A. Chotyńskiego podczas budowy kościoła na Górze Sowalińskiej naczynia w „grobie drugim” 

 
Wtedy to większość przedmiotów zabrano 
lub poruszono. Tak np., dwa naczynia 
gliniane po złożeniu skorup okazały się 
całkowite, ale następnie uległy zniszcze-
niu, tak, że ślad po  nich zaginął. Na 
szczęście, popiersie bronzowe kobiety 
(czy bożyszcza jakiegoś), wysokie około 
5 cali [12,5 cm] oraz dwa bronzowe ucha, 
zapewne od wiaderka drewnianego, jak-
kolwiek przechodziły rozmaite koleje, 
dostały się do dworu w Kluczkowicach, 
gdzie pozostają dotychczas.” Trzeci 
„grób” ks. Chotyński charakteryzował 
następująco: „Na północ od kaplicy 
[drewnianej z 1898 r.], o kilkanaście łokci 
od rozpoczynającej się w tem miejscu 
szosy, wiodącej do Zagłoby, z prawej 
strony drogi i na jej krawędzi, intrygowała 
niejednego przechodnia obfitość „gruzu 
ceglanego”. Stąd przypuszczenie, ze tu 
była kiedyś cegielnia, co tem bardziej 
wydawało się dziwnem, że nie ma tu 
gliny, tylko sam piasek. Badanie wyjaśni-
ło, że domniemany gruz ceglany – to 
przepalona glina w kawałkach, z licznymi 
wewnątrz śladami słomy czy trawy. 
Wśród tego rumowiska znajdują się w 
niewielkiej ilości skorupy naczyń glinia-

nych grubej roboty, lepionych w ręku, 
oraz stożki wypalone z czerwonej gliny, 
oprócz dwóch ulepionych z czarnego iłu, 
wysokie od 14-16 cm, z poprzecznymi 
otworami w górnej części. Wszystkie są 
popękane, lecz udało mi się odnaleźć 8 
sztuk prawie całych. Leżały na przestrzeni 
metra kwadratowego. Pod nimi był jakby 
trzon pieca, ubity z gliny, czy też resztki 
podłogi z gliny palonej. Pod nią znalazłem 
kilka skorup. Zdaje się, że jest to cząstka 
jakiejś osady przeddziejowej; rozciąga się 
ona na wschód i na zachód dość daleko.” 
 Górę Sowalińską ks. Chotyński 
przedstawiał w ten sposób: „Dratów, Góra 
Sowalińska. Szosą przedzielona na dwie 
nierówne części: mniejszą zachodnią, 
większą – wschodnią. Pokryta laskiem 
sosnowym, dostępna dla poszukiwań 
wzdłuż szosy oraz na placu, gdzie obecnie 
[1911 r.] buduje się kościół. [...] Część 
wschodnia (plac kościelny). Przy robotach 
grabarskich, prowadzonych przy budowie 
kościoła, wydobyto nieco przedmiotów 
archeologicznych. Znaleziska te pochodzą 
1) z warstw kulturalnych, 2) z grobowisk. 
Warstwy kulturalne. Spotykane tu na 
każdym kroku przedmioty należą prze-

ważnie do epoki żelaza z ceramiką typu, 
zwanego słowiańskim. W obszernych 
piecowiskach. Miejscami dochodzących 
do 4 stóp głębokości, wśród licznych 
kamieni, zwykle na płask łupanych, po-
mieszanych z kośćmi zwierząt domowych 
(wołów), pełno skorup od naczyń bez uch, 
a robionych na kółku, z gliny przeważnie 
siwej, zdobionych wgłębionych ornamen-
tem falistym. [...]” Następnie ks. Chotyń-
ski opisywał 12 grobów znalezionych 
przez robotników kopiących fundamenty 
pod istniejący tu dziś kościół.  Były tam 
misy, urny, popielnice (jedna ozdobiona 
swastyką), częściowo wypełnione przepa-
lonymi ludzkimi kośćmi, brązowe i żelaz-
ne przedmioty, broń, a także moneta 
rzymska z czasów cesarza Domicjana. 
 W 1930 r. kultura, której znalezi-
ska tak zafrapowały ks. Antoniego Cho-
tyńskiego, została nazwana przez prof. 
Józefa Kostrzewskiego „kulturą trzciniec-
ką”, od leżącej w parafii zagłobskiej wsi 
Trzciniec. Nazwa ta funkcjonuje do dziś. 
Obejmuje ona przełom neolitu i epoki 
brązu i poprzedza kulturę łużycką. 
 

 

 
Znaleziona przez ks. Chotyńskiego zapinka brązowa z „grobu ze 

swastyką” z Góry Sowalińskiej 
 

 

 
 

Znalezione przez ks. A. Chotyńskiego podczas budowy kościoła 
na Górze Sowalińskiej w „grobie siódmym” ostrze dzidy 

 
 
 
 

Wojciech Włodarczyk
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Konkurs i budowa kościoła w Zagłobie 
  

 
Projekt kościoła w Zagłobie z 1906 r. 

Kazimierza Skórewicza, 
 

  
Projekt kościoła w Zagłobie z 1906 r. Kazimierza Skórewicza

 
 Głośny konkurs z 1906 r. na 
projekt kościoła w Zagłobie uznawany 
jest dziś za jeden z ważniejszych momen-
tów historii polskiej architektury. Docze-
kał się ważnych publikacji: 
K.Stefańskiego, Polska architektura sa-
kralna w poszukiwaniu stylu narodowego, 
Łódź 2000, a przede wszystkim książki 
Waldemara Baraniewskiego, Kazimierz 
Skórewicz 1866-1950. Architekt, konser-
wator, historyk architektury, Warszawa 
2000. A oto kalendarium wydarzeń zwią-
zanych z projektowaniem i budową ko-
ścioła w Zagłobie. 
 6 lutego 1906 ogłoszono następu-
jące warunki konkursu (pisownia orygi-
nalna): 

„Warunki i program XVI-go 
konkursu ogłoszonego przez Koło Archi-
tektów. Warszawa d. 6 Lutego 1906 r. 
Dodatek: plan sytuacyjny [„plan sytuacyj-
ny” umieściliśmy na str. .. niniejszego 
numeru „Powiśla Lubelskiego”]. 
 Pan Jan Kleniewski z Kluczko-
wic ogłasza za pośrednictwem Koła Ar-
chitektów konkurs na projekt kościoła. 
 § 1. Przy cukrowni Zagłoba (po-
wiat Puławski gubernji Lubelskiej) na 
miejscowości poniżej szczegółowo opisa-
nej ma być przez Pana Kleniewskiego 
wzniesiony kościół katolicki, na którego 
projekt ogłasza się niniejszem publiczny 
konkurs. 
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 § 2. Pośród napływowej powi-
ślańskiej równiny na wyniosłości przecię-
tej na dwie części drogą, wskazaną na 
dołączonym planie, stanąć ma po jednej 
stronie (lit. B) plebanja, po drugiej (lit. C) 
wzdłuż osi na planie wskazanej – kościół, 

odsunięty od drogi a szczytem do tejże 
drogi zwrócony. Ponadto na miejscowości 
oznacz. lit. C jest w przyszłości zamierzo-
na budowa szkoły (oznacz. lit. G planu 
szczegółowego). Grunt pod kościół jest 
wzniesiony ponad poziom drogi o 3,5 m 
przyczem teren zaczyna się tuż przy dro-
dze podnosić. Zagajnik sosnowy 12-o 
letni (obecnie około 3,5 m wysoki) po-
krywa całą powierzchnię oznaczona lit. C; 
takowy będzie częściowo wycięty w mia-
rę potrzeb budowy i w zastosowaniu do 
architektonicznego układu całości. 
 § 3. Kościół murowany, bez 
podziemi, sklepiony, wewnątrz tynkowa-
ny ma być postawiony  z opoki (rodzaj 
białego wapniaka) półobrobionej i obro-
bionej, od zewnątrz bez tynków, z możno-
ścią użycia w miarę potrzeby cegły liców-
ki, o cokóle z granitu polnego. Po-
wierzchnia wewnętrzna ma być tak obli-
czoną, aby po potrąceniu t. zw. części 
kapłańskiej t. j. miejsca na prezbiterjum 
przed głównym ołtarzem, miejsc zajętych 
na wszystkie ołtarze wraz  ze schodkami, 
na konfesjonały etc. – kościół mógł po-
mieścić 1000 osób, licząc po 1/3 m2 na 
osobę. Projektującym pozostawia się 
zupełną swobodę co do układu planu, co 
do wież, kaplic, rodzaju pokrycia. Należy 
zaprojektować od strony południowej 
zakrystję z przyległym składzikiem na 
utensylja kościelne. W architekturze ze-
wnętrznej powinno się unikać kosztow-
nych szczegółów, gdyż przybliżony koszt 
budowy urządzeń wewnętrznych jakoto 
ołtarzy, organów, ławek etc. Stanowić ma 
sumę około 50 000 rub. 

 § 4. Co do stylu budowy zazna-
cza się ogólnie, że pierwszeństwo na kon-
kursie będą miały te projekty, które wyka-
żą zastosowanie i rozwinięcie motywów 
swojskich, w Polsce stosowanych. Celem 
niniejszego konkursu jest między innemi 
zachęcenie sił artystycznych do kompozy-
cji w kierunku jak najbardziej swojskim – 
polskim. [...]” 
 Termin składania prac wyzna-
czono na 30 maja 1906 r. Zgłoszono 52 
projekty. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
piło 20 czerwca 1906 r. Zwyciężył projekt 
Kazimierza Skórewicza, drugą nagrodę 
otrzymał Tadeusz Szanior. Ponadto Sąd 
Konkursowy Koła Architektów przyznał 
12 „Odznaczeń Zaszczytnych”. Warto 
zauważyć, że zwycięski projekt Skórewi-
cza różni się od ostatecznie zrealizowane-
go. Nie tylko drobnymi szczegółami, ale 
także dodatkową kaplicą od północnej 
strony prezbiterium. Ponieważ znalazła 
się tam w 1943 roku z inicjatywy Marii 
Kleniewskiej tablica z łacińskim tekstem 
upamiętniającym jej męża Jana Kleniew-
skiego, można sądzić, że w ich pierwot-
nym zamyśle było to pomieszczenie prze-
znaczone na rodzaj rodzinnego mauzo-
leum. 
 

 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(23), sierpień 2007 r.___________________________ 

 
Projekt kościoła w Zagłobie Tadeusza Szaniora 

 
 

 

 
Projekt kościoła w Zagłobie z 1906 r. Franciszka Polkowskiego 

 

 
Projekt kościoła w Zagłobie z 1906 r. Józefa Czekierskiego, 

Zygmunta Trojanowskiego i Tadeusza Zielińskiego 
 

 
Projekt kościoła w Zagłobie z 1906 r. Lilpopa i Jankowskiego 
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Projekty kościoła w Zagłobie z 1906 r. Lilpopa i Jankowskiego 
 

 
 14 listopada 1906 r. Jan Kleniew-
ski otrzymał od biskupa lubelskiego Fran-
ciszka Jaczewskiego zgodę na budowę 
kościoła: „Wielmożny Panie! Na skutek 
podania z dn. 30 Października r. b. mam 
zaszczyt zawiadomić W. Pana, iż najchęt-
niej udzielam żądanego pozwolenia na 
wzniesienie kościoła przy Cukrowni Za-
głoba i utworzenie przy tym że kościele 
niezależnej parafii, a zarazem przesyłam 
wyrazy gorącego uznania z błogosławień-
stwem pasterskim W Panu i całemu Jego 
domowi, jako inicjatorowi i hojnemu 
ofiarodawcy na cele pomienionej budowy, 
jak niemniej i wszystkim tym, którzy w 
jakikolwiek sposób mieć będą udział w 
dokonaniu tego zbawiennego przedsię-
wzięcia. 

Pozwolenie na tę budowę w ję-
zyku rosyjskim dla przedstawienia wła-
ściwym władzom rządowym mam honor 
załączyć tu w oddzielnej odezwie.  

Przy tej sposobności za miły po-
czytuje sobie obowiązek załączyć zapew-
nienia głębokiego poważania, z jakiem 
pozostaję  

W Panu uniżonym sługą w Chry-
stusie 

+ Fr. Jaczewski Bp Lubelski.” 
 20 sierpnia 1907 r. na Górze 
Sowalińskiej, w niewysokim sosnowym 
zagajniku, „w obecności proboszcza za-
głobskiego X. Antoniego Chotyńskiego”, 
robotników i zapewne rodziny fundatorów 
kościoła w Zagłobie, Marii i Jana Kle-
niewskich, nastąpiło poświęcenie kamie-
nia węgielnego. Rozpoczęła się budowa 
świątyni, która trwała z przerwami prawie 
30 lat. Jednocześnie Kleniewscy rozpo-
częli wznoszenie pałacu w Szczekarkowie 
(poświęconego 13 stycznia 1913 r.) i 
przebudowę dworu w Łaziskach. Obie te 
inwestycje projektował także Kazimierz 
Skórewicz. Do czasów I wojny światowej 
chyba nie zbudowano w Zagłobie więcej 
niż fundamenty (pracowano nad nimi 
jeszcze w 1911 r.) i może początki mu-
rów. Wojna, a następnie śmierć Jana Kle-
niewskiego, wreszcie brak pieniędzy pra-
ce przerwały. Rozpoczęły się na dobre 
dopiero w 1928 r. W 1930 mury wznosiły 
się na 5 metrów, w latach 1930-31 wyko-
nano stropy, w 1932 kościół był już pod 

dachem z niedokończoną wieżą. W 1934 
wstawiono okna i częściowo drzwi. Przez 
następne 3 lata wykańczano wnętrze. W 
1938 wykonano cementową posadzkę – 
zakończono budowę w stanie surowym. 
Drzwi zewnętrzne wykonano w latach 40., 
drzwi do zakrystii w 1944 r. 

Nad budową i pracami wykoń-
czeniowymi czuwał niestrudzenie ks. 
Władysław Walencik, proboszcz parafii 
Zagłoba w latach 1925-1939. To szczo-
drości Marii Kleniewskiej i pracy ks. 
Walencika zawdzięcza Powiśle tak piękną 
świątynię. Msza Święta pogrzebowa za-
mordowanego 25 stycznia 1939 r. przed 
plebanią w Zagłobie księdza Walencika 
była jednocześnie pierwszą mszą w no-
wym kościele. Odprawił ją błogosławiony 
bp. Władysław Goral. Tragicznie zmarły 
budowniczy kościoła w Zagłobie był 
upamiętniany specjalnymi tablicami w 
kościele w Opolu, miejscowej kaplicy 
cmentarnej i w samym zagłobskim koście-
le. W kaplicy na cmentarzu w Zagłobie 
jest jego portret, a zaraz po jego zamor-
dowaniu rozdawano specjalne obrazki ze 
sceną jego śmierci. 
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Obrazek z 1939 r. upamiętniający męczeńską śmierć budowni-

czego kościoła w Zagłobie księdza Władysława Walencika 
 
 

Ks. Władysław Korniłowicz w rozmowie z Haliną Iłłakowiczową 
z Łazisk. Lasek wokół kościoła w Zagłobie, 1932 r. 

 
Wojciech Włodarczyk

 
 

Muzeum w kościelnym „skarbczyku” 
 
 Jedną z ciekawszych inicjatyw 
związanych z budowanym kościołem w 
Zagłobie, a jednocześnie doskonale uzu-
pełniającym idee społecznego katolicy-
zmu pierwszej połowy XX w. oraz idee 
społecznikowskie polskiego ziemiaństwa 
przełomu XIX i XX w., był pomysł powo-
łania tu w latach 30. muzeum regionalne-
go. Pomysłodawczynią była Maria Kle-
niewska. 
 Żeby dobrze zrozumieć ten za-
mysł musimy przypomnieć przewodnią 
myśl założonego przez Marię Kleniewską 
w 1895 roku Stowarzyszenia Ziemianek. 
Stowarzyszenie to miało na celu ożywie-
nie działalności społecznej szlachcianek 

na rzecz mieszkańców wsi, podnoszenie 
kultury, nauki zawodu, kształtowanie 
charakteru i tożsamości. Pracy tej przy-
świecała typowa dla ziemiaństwa idea 
solidaryzmu narodowego. W warunkach 
zaborów miała ona oczywiście także swój 
wymiar polityczny. Dlatego ziemianki 
angażowały się od początku w organizo-
wanie wystaw i pokazów, a w momencie 
kiedy to z powodów politycznych było już 
możliwe, głosiły ideę muzeów regional-
nych na łamach swojego pisma „Ziemian-
ki Polskiej”.  
 Zanim Maria Kleniewska zaan-
gażowała się we współorganizowanie 
otwartej 22 czerwca 1901 r. w Lublinie 

„Wystawy Rolniczo-Przemysłowej” stwo-
rzyła razem z mężem w pałacu w Klucz-
kowicach „muzeum sztuki malarskiej”. 
Jak donosił „Kurier Warszawski” z 10 
stycznia 1901 r. „wnętrze pałacu jest za-
mienione na rodzaj muzeum malarstwa 
polskiego z końca ubiegłego wieku. Po-
między innemi, bibljotekę, według wzo-
rów dostarczonych przez Stanisława Wit-
kiewicza, utrzymano w stylu zakopiań-
skim, z witrażami, rzeźbami, ławkami itp. 
Sali gościnnej nadano wygląd świetlicy z 
epoki zygmuntowskiej, innej – styl swoj-
ski z XVIII w. itp.” Jedną z ostatnich 
wzmiankowanych sal projektował Woj-
ciech Gerson.  
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Eksponaty kółka kluczkowickiego na wystawie 1901 r 

 
 „Gospodarzem” lubelskiej „Wy-
stawy Rolniczo-Przemysłowej” był dobry 
znajomy Kleniewskich Henryk Wiercień-
ski, sędzia z pobliskiej Polanówki. Kle-
niewscy mieli na wystawie swój własny 
pawilon, a Kleniewska była w „komitecie 
pań” w Dziale Pracy Kobiet. Na „Program 
działu naukowego Wystawy Rolniczo-
Przemysłowej w Lublinie [...]” zaprezen-
towany przez Henryka Łopacińskiego na 
łamach „Wisły” w 1901 r. (ss. 126-130) 
miał składać się: „I. Program działu an-
tropologicznego, II. Program oddziału 
archeologii przedhistorycznej, III. Pro-
gram oddziału krajoznawczego, IV. Pro-
gram oddziału ludoznawczego”. W orga-
nizację wystawy zaangażowany był 
oczywiście ksiądz Antoni Chotyński. 
Wykopaliskami była zainteresowana także 
Maria Kleniewska. W 1905 r. stała się 
właścicielką brązowej kobiecej figurki i 
innych przedmiotów brązowych wykopa-
nych w Dratowie. 
 Numer „Wisły” z 1901 (ss. 526-
530) zawierał artykuł „Wystawa przemy-
słowo-rolnicza w Lublinie w roku 1901”, 
w którym przedstawiona została lista osób 
nagrodzonych za udział w wystawie.  

  
Zdjęcie młodej Marii Jarocińskiej, póź-

niejszej Janowej Kleniewskiej 

 
„Podziękowanie od Komitetu” otrzymała 
jako druga „p. Maria Kleniewska z 
Kluczkowic - za dostarczone przedmioty 
etnograficzne. [...] Listy pochwalne i 
nagrody pieniężne: [...] 8. Gospodyni 
Nowakowa ze Szczekarkowa - list po-
chwalny. [...] Nagrody pieniężne: [...] 20. 
Wojciechowa Szostakowa z Niedźwiady - 
za wyroby tkackie 15 rb. [...] 22. Jan 
Szczuchniak z Trzcińca - za przedmioty 
etnograficzne 3 rb.” Widać od razu, że 
nagrodzeni włościanie pokazali swoje 
obiekty dzięki namowom Marii Kleniew-
skiej lub jej syna Witolda ze Szczekarko-
wa. 
 Omówienie wystawy lubelskiej 
znajdujemy w „Wiśle” z 1902 r. (ss. 334-
471). Dział etnograficzny na Wystawie 
przedstawił H. Łopaciński: „[...] od p. 
Marji Kleniewskiej zpod Opola [mieliśmy 
na wystawie] - pająki [ozdoby chaty] i 
kilkanaście okazów odzieży ludowej.” 
Łopaciński zauważył także, że „Stary 
lirnik Grabek zpod Opola, nazywający 
siebie „lirakiem” wygrywał często [na 
wystawie] na swojej lirze przeróżne me-
lodje ludowe i przyśpiewywał piosenki.”. 
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Artykuł Łopacińskiego ilustrowany był 
miedzy innymi fotografiami Witolda 
Kleniewskiego przedstawiającymi „okazy 
staropolskiego stylu budowlanego” w 
sąsiadującym z Kluczkowicami Wrzelow-
cu: spichlerz podcieniowy na plebani we 
Wrzelowcu i dom we Wrzelowcu „z facy-
atem” z 1726 roku. 
 Udział Marii Kleniewskiej w 
„Wystawie Rolniczo-Przemysłowej” 
pokazuje nam jak dobrze była przygoto-
wana do komponowania wszechstronnych 

kolekcji, jak bardzo dbała o ich osadzenie 
w tradycji i jak wielkie wiązała z nimi 
nadzieje społeczno-edukacyjne. Dlatego 
zrozumiała jest idea „stylu swojskiego – 
polskiego” Kleniewskich dla kościoła w 
Zagłobie, a po I wojnie światowej idea 
świetlicy – „Piastowej Chaty” na starym 
folwarku Dratów (dziś Wrzelów). 
 Zimą 1935 roku na cmentarzu w 
Zagłobie wykopano 22 ozdoby z brązu. 
Oddano je Marii Kleniewskiej, która po-
stanowiła umieścić je w planowanym 

przez siebie muzeum. Muzeum to miałoby 
się mieścić w małym „skarbczyku” przy 
zakrystii, pierwotnie przeznaczonym na 
„składzik na utensylja kościelne”. Od 
zakrystii  jest on oddzielony pięknymi 
obitymi blachą drzwiami projektu Kazi-
mierza Skórewicza. „Skarbczyk” posiada 
wysoko umieszczone niewielkie okno. 
Chociaż nieduży doskonale nadaje się na 
ekspozycję zabytków archeologicznych 
czy etnograficznych. 

  

 
Brązowy „skarb” z wykopany zimą 1935 r. na cmentarzu w 

Dratowie, 1300-1100 przed Chrystusem 
 
 
 
 

Brązowy diadem ze „skarbu z Dratowa” wykopany zimą 1935 r. 
na cmentarzu w Zagłobie 

  
 
 Wieść o odkryciu w Dratowie 
dotarła do konserwatora Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie dr Ksawerego 
Piwockiego, który w myśl Rozporządze-
nia Prezydenta RP z dnia 14 marca 1928 r. 
powiadomił 9 maja 1935 r. o znalezisku 
dyr. Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego w Warszawie dr Romana Jaki-
mowicza. Ten w liście do Piwockiego 
napisał: „Skarb wykopany w Dratowie na 
cmentarzu kościelnym posiada bardzo 
duże znaczenie naukowe. Jest to przede 
wszystkim pierwszy stwierdzony skarb 
tego rodzaju z III okresu epoki bronzowej 
[kultury trzcinieckiej, 1300-1100 przed 
Chrystusem] odkryty na terenie Lubelsz-
czyzny. Poza tem skład tego skarbu jest 
ciekawy zwłaszcza dla tego, że znajduje 
się w nim część ozdoby głowy wodza lub 
kapłana w skład skarbu wchodząca. Zna-
czenie skarbu podnosi fakt, iż żaden ze 
składników nie zaginął. Na razie nie udało 
mi się pozyskać tego skarbu dla P.M.A. i 
znajduje się on obecnie u P. Marii Kle-
niewskiej, kolatorki i fundatorki kościoła i 
cmentarza w Dratowie (Zagłobie). P. 
Kleniewska nosi się z zamiarem utworze-

nia w skarbcu kościelnym regionalnego 
muzeum dratowskich wykopalisk, co 
oczywiście nie jest wskazane ze względu 
na naukowe znaczenie skarbu i co byłoby 
równoznaczne z ponownym zakopaniem 
go w Dratowie. Sądzę jednak, że po pew-
nym czasie plan ten ulegnie zmianie. W 
połowie lipca będę ponownie w Dratowie 
i mam nadzieję, że wówczas uda mi się go 
pozyskać do zbiorów P.M.A.. W osobach 
ks. proboszcza Walencika i dyrektora 
cukrowni Mąkowskiego znalazłem orę-
downików, którzy niewątpliwie dopomo-
gą mi w pozyskaniu tego skarbu, aczkol-
wiek są nieco skrępowani, zależnością 
moralną, od P. Kleniewskiej i jej rodzi-
ny.” 
 Ostatecznie „skarb”, na który 
składa się 11 bransolet otwartych, 2 bran-
solety wielozwojowe, 8 naramienników i 
jeden diadem z wybitym równoramien-
nym krzyżem, został od Marii Kleniew-
skiej odkupiony przez dr Jakimowicza za 
łączną sumę 759 zł. (Kleniewska sprzeda-
ła też jedną glinianą urnę z przystawką). 
Sam diadem został oszacowany na 250 zł. 
Choć była to wówczas suma niemała, to 

trzeba pamiętać, że z powodu budowy 
kościoła Kleniewska była w bardzo trud-
nej sytuacji finansowej. Wydatki mie-
sięczne na utrzymanie dratowskiego dwo-
ru w tymże roku 1935 wynosiły 565 zł, a 
zadłużenie Kleniewskiej u ogrodnika i 
sióstr zmartwychwstanek, które utrzymy-
wała w „Piastowej Chacie”, wynosiło 440 
zł. 
 Wbrew sugestii dr Jakimowicza 
„skarb” nie został „zakopany” w Dratowie 
a „zakopano” go w magazynach Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie, gdzie się 
do dzisiaj znajduje. Idea muzeum regio-
nalnego do dziś nie straciły nic na znacze-
niu. 
 

 Bilet wizytowy Marii Kleniewskiej 
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Literatura: „Wisła” 1901, 1902; 
Księga pamiątkowa wystaw lubelskich, 
Warszawa 1902; Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, teczka 
„Stanowiska Dratów”; Aleksander Gar-
dawski, Kornel Wesołowski, Zagadnienia 

metalurgii kultury trzcinieckiej w świetle 
„skarbów” brązowych z Dratowa pow. 
Puławy i Rawy Mazowieckiej, „Materiały 
Starożytne” t. I; Michał Trzewik, Biblio-
teka projektu Stanisława Witkiewicza  w 
pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach 

[w:] Ziemiaństwa na Lubelszczyźnie, Ko-
złówka 2001; Maria Kleniewska, Wspo-
mnienia, Wilków 2002. 

 
Wojciech Włodarczyk, 

 
 

Konsekrator kościoła w Zagłobie 
 
Kościół w Zagłobie konsekrował, 

a więc oddał do kultu bożego biskup lu-
belski ks. Stefan Wyszyński w czasie 
wizytacji parafii dn. 24 VI 1948 r. 

Biskup Stefan Wyszyński dziś 
Sługa Boży, nie będąc jeszcze biskupem 
był wielokrotnie w Dratowie, bo taką 
nazwę do 1936 roku nosiła Zagłoba. 

Przebywał tu goszczony przez 
dziedziczkę Marię Kleniewski twórczynię 
„Bratek”. W zapiskach więziennych tak o 
jednym ze swoich pobytów w Zagłobie 
pisał: „… Szczyciłem się ogniś przed 
ojcem Korniłowiczem, że prowadzę pracę 
wśród mężczyzn: uczę alumnów w Semi-
narium, prowadzę Sodalicję Kujawsko – 
Dobrzyńską Ziemian, pracuję wśród 
Związków Zawodowych. Może Ojciec to 
przyjął jako przyganę sobie, dość, że mi 
powiedział: …Jak się nie ma co się lubi, 
to się lubi, co się ma… Było to w Drato-
wie, w domu pani Kleniewskiej, podczas 
rekolekcji dla grupy tzw. „Bratek”, pro-
wadzonej przez panią Halinę Dernało-
wicz…” (Zapiski więzienne dn. 26 III 
1956 r.). 

Życiorys konsekratora kościoła 
w Zagłobie 

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w 
Zuzeli na ziemi mazowieckiej jako syn 
Stanisława i Julianny z Karpów. Po ukoń-
czeniu czteroklasowej szkoły powszech-
nej w Zezuli i Andrzejowie uczył się w 
Gimnazjum Wojciecha Górskiego w War-
szawie. Po pierwszej wonie światowej 
naukę kontynuował w Łomży i we Wło-
cławku. Po maturze w 1920 roku wstąpił 
do Włocławskiego Seminarium Duchow-
nego. 

Święcenia kapłańskie przyjął 3 
sierpnia 1924 roku z rąk bp. Wojciecha 
Owczarka. Przez rok był wikariuszem 
katedry włocławskiej. W latach 1925 – 
1926 pełnił funkcję redaktora „Słowa 
Kujawskiego” dziennika wydawanego 
przez włocławską kurię. Tam drukował 
między innymi artykuły z zakresu na-
uczania społecznego kościoła. 

W 1926 roku podjął studia z 
prawa kanonicznego na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, gdzie po czterech 
latach obronił pracę doktorską: „Prawa 
rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. 

W latach 1929 – 30 studiował na 
znakomitych katolickich uniwersytetach  
w Monachium, Rzymie, Paryżu i Louvain, 
gdzie poznał nowoczesne metody pracy 
organizacji robotniczych, społecznych i 
młodzieżowych. 

 

 
Ksiądz Stefan Wyszyński, biskup lubelski 
od 4 marca 1946 do 12 listopada 1948 r 

 
Od sierpnia 1931 roku we Wło-

cławku prowadził pracę duszpasterską i 
charytatywno – społeczną wśród robotni-
ków, ziemian ziemi kujawsko – dobrzyń-
skiej i młodzieży kleryckiej, z którą miał 
zajęcia z prawa kanonicznego i socjologii. 
Wykładał też na Chrześcijańskim Uniwer-
sytecie Robotniczym. Ówczesny prymas 
Polski kard. August Hlond powołał go do 
Rady Społecznej, która reprezentując 
oficjalne stanowisko Kościoła w sprawach 
robotniczych i chłopskich, miał wpływ na 
postanowienia rządu odnośnie do regula-
cji prawnych w tym zakresie. 

Wkroczenie Niemców do Wło-
cławka – 14 września 1939 roku – unie-
możliwiły kontynuowanie wszystkich 
zajęć ks. dr. Wyszyńskiemu; był poszuki-
wany przez gestapo i wraz z innymi pro-
fesorami włocławskiej uczelni – znalazł 
się na liście osób skazanych na śmierć.  
Na polecenie bp. Michała Kozala opuścił 
seminarium i stolicę diecezji, udając się 
do rodzinnego Wrociszewa koło Grójca, 

gdzie od 1918 roku przebywała jego cała 
rodzina (jego ojciec był tam organistą). 

Od czerwca 1942 roku do końca 
wojny ukrywał się w podwarszawskich 
Laskach. Tam zastępował ukrywającego 
się przed Niemcami ks. Jana Zieję. Aż do 
wybuchu Powstania Warszawskiego, 
dojeżdżał stamtąd do Warszawy, gdzie 
prowadził tajne nauczanie dla studentów z 
tak zwanego Uniwersytetu Latającego. 

Jako kapelan Armii Krajowej  
(pseudonim „Radwan III”) opiekował się 
rannymi szpitala Powstańczego w La-
skach. 

Po II wojnie światowej papież 
Pius XII wyniósł ks. Stefana Wyszyńskie-
go do godności biskupiej. Sakrę przyjął z 
rąk kard. Hlonda; 26 maja 1946 roku 
odbył ingres do katedry lubelskiej. Dwa 
lata później został Arcybiskupem War-
szawy i Gniezna – Prymasem Polski. Był 
to czas wojującego z Kościołem komuni-
zmu. „Narażając się” ówczesnym wła-
dzom, był od 26 września do 12 paździer-
nika 1953 roku więziony w kapucyńskim 
klasztorze w Rywałdzie, a potem do 6 
września 1954 roku w klasztorze w 
Stoczku Warmińskim. Stamtąd wywie-
ziono go na rok do Prudnika Ślaskiego. 
Wreszcie od 27 października 1955 roku 
do 28 października 1956 roku był więzio-
ny w Komańczy. Tam 26 sierpnia 1956 
roku złożył wraz z Narodem Śluby Jasno-
górskie. A dwa miesiące później wrócił do 
Warszawy. 

„Pragnąłem – pisał potem – od 
razu jechać z Komańczy do Warszawy 
przez Jasną Górę, ale odpowiednie czyn-
niki nagliły do pośpiechu, aby wcześniej 
stanąć w stolicy. I tak się przedziwnie 
złożyło, że właśnie w dniu Uroczystości 
Chrystusa Króla stanąłem w mym pryma-
sowskim domu na Miodowej”. 

W dniach 16 – 17 czerwca 1957 
roku przebywał w Rzymie, gdzie otrzymał 
kapelusz kardynalski. W drodze powrot-
nej do kraju był gościem patriarchy We-
necji kard. Angelo Giuseppe Roncallego. 
Podejmujący go patriarcha rok później 
zasiadł na Stolicy Piotrowej jako papież 
Jan XXIII. 
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Modlitwa podczas poświęcenia dzwonów podczas jednej z wizytacji biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Modlitwę odprawia 
kanclerz ks. Wojciech Olech. Na lewo od biskupa diakoni: Jan Mazur, późniejszy proboszcz parafii Wilków w latach 1973-2006 i 

Bolesław Pylak, w latach 1975-1996 biskup lubelski 
 

 
Wizyta Prymasa Kardynał Augusta Hlon-
da w Kazimierzu Dolnym, 1 lipca 1948 r., 
pierwszy z prawej biskup lubelski Stefan 

Wyszyński 
 21 czerwca 1963 brał udział w 
konklawe, które wybrało papieża Pawła 
VI. Przy ołtarzu sykstyńskim, prosił pa-
pieża: Pobłogosław, Ojcze Święty, Polskę 
zawsze wierną, którą tak dobrze znasz, na 
progu świętego tysiąclecia. Ojciec Święty 
odpowiedział po polsku: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. I dodał po 
łacinie: „ Zawsze błogosławimy Polskę, 
tak nam drogą”. 

W latach 1962 – 1965 Ksiądz 
Prymas brał czynny udział w pracach II 
Soboru Watykańskiego. W 1966 roku 
przewodniczył wszystkim uroczystościom 

milenijnym od Gniezna przez Jasną Górę, 
Kraków do Warszawy.  

W tym czasie nie ustawało prze-
śladowanie Kościoła. Władze przepuściły 
niezwykle ostry atak na osobę Księdza 
Prymasa. Nie zgodziły się na przyjazd 
Ojca Świętego Pawła VI na Jasną Górę. 

Punktem kulminacyjnym uroczy-
stości milenijnych było święto Królowej 
Polski. W tym dniu Prymas wraz z całym 
Episkopatem wobec kilkusettysięcznej 
rzeszy wiernych, zebranych  stóp Jasnej 
Góry, dokonał Aktu Oddania Polski w 
niewolę Matce Chrystusowej za wolność 
Kościoła w Ojczyźnie i w świecie. Było to 
najgłębsze w dziejach związanie losów 
Narodu z Królową Polski. 

W tekście aktu milenijnego czy-
tamy: „Bogurodzico Dziewico, Matko 
Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza 
Jasnogórska, dana nam jest jako pomoc ku 
obronie Narodu Polskiego! 
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W obliczu Boga w Trójcy Świę-
tej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z 
Głową Kościoła rzymskokatolickiego, 
Ojcem Świętym Pawłem VI, my, Prymas i 
Biskupi polscy zebrani u stóp Twego 
Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedsta-
wicielami całego wierzącego Narodu – 
Duchowieństwa i Ludu Bożego z diecezji 
i parafii, w łączności z Polonią światową, 
oddajemy dziś ufnym sercem w Twą 
wieczystą, macierzyńską niewolę miłości 

wszystkie dzieci ochrzczonego Narodu i 
wszystko, co Polskę stanowi, za wolność 
Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, 
ku rozszerzaniu się Królestwa Chrystuso-
wego na ziemi” (…). 

W 1968 roku, wobec narastają-
cych w kraju konfliktów społecznych, 
Ksiądz Prymas zdecydowanie występował 
w obronie podstawowych praw człowieka 
i narodu. Wołał: 

„Nie wolno bić! Chrześcijanin 
nigdy na nikogo ręki nie podnosi, bo w 
każdym człowieku widzi godność dzie-
cięcia Bożego (…). Najmilsi, przezwycię-
żajcie nienawiść miłością”. 

 
 Po tragicznych wypadkach na 
Wybrzeżu w 1970 roku Prymas wypowie-
dział wstrząsające słowa: „Gdybym mógł 
w poczuciu sprawiedliwości i ładu wziąć 
na siebie całą odpowiedzialność za to, co 
się ostatnio stało w Polsce, wziąłbym jak 
najchętniej”. 

28 czerwca 1972 wraz z Episko-
patem Polski zebranym na 131 konferen-
cji z radością i wdzięcznością przyjął 
decyzję Pawła VI w sprawach ziem za-
chodnich i północnych. Dwa dni wcze-
śniej tego roku Ojciec Święty powołał 
cztery nowe diecezje: w Opolu, Gorzowie, 
Szczecinie – Kamieniu i Koszalinie – 
Kołobrzegu. 
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26 sierpnia 1978 roku Ksiądz 
Prymas brał udział w konklawe, które 
wybrało papieża Jana Pawła I. Został nim 
kard. Albino Luciani. 

W dniach 21 – 25 września tego 
roku w Fuldzie delegacja polskich bisku-
pów spotkała się z niemiecką Konferencją 
Episkopatu, a już 16 października w 
Rzymie członek tej delegacji kardynał 
Karol Wojtyła został wybrany papieżem – 
Janem Pawłem II. 

W latach 1980 – 1981 w całej 
Polsce rozpoczął się okres wielkich prze-
mian społecznych. Powstał ruch „Solidar-
ność”. „Od stwórcy pochodzi społeczny 
charakter dążeń ludzkich – mówił Ksiądz 
Prymas – potrzeba zespalania się i jedno-
czenia jednych z drugimi (…). Jeżeli 
człowiek jest właścicielem ziemi, to i do 
niego odnosi się Boże przykazanie: 
„Czyńcie sobie ziemię poddaną”. 

16 maja 1981 roku złożony 
śmiertelną chorobą kard. Wyszyński przy-
jął sakrament chorych. Mówił wtedy: 
„Przyjdą nowe czasy, wymagają one no-
wych świateł, nowych mocy. Bóg je da w 
swoim czasie (…). Wszystko zawierzyłem 
Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie 
słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmie-
nili (…). Jestem całkowicie uległy woli 
Ojca. (…) Przepraszam za nieudolność 
mej służby. Moja droga była zawsze dro-
gą Wielkiego Piątku na przestrzeni trzy-
dziestu pięciu lat służby w biskupstwie. 
Jestem za nią Bogu bardzo wdzięczny”. 

22 maja 1981 roku wygłosił 
ostatnie przemówienie do Rady Głównej 
Episkopatu Polski. Podkreślał: „Waszą 
żywą wiarę zawsze podziwiałem i waszą 
gorliwość apostolską, której nie zawsze 
mogłem sprostać. Same uczucia wdzięcz-
ności. Do nikogo - najmniejszego żalu. Na 
nikim – najmniejszego zawodu, wszyst-
kim pozostawiam moje serce, które nie 
zabiera z sobą żadnego zastrzeżenia w 
stosunku do żadnego z biskupów, do ka-
płanów i ludu Bożego”. 

28 maja 1981 roku – w Uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego – 
Stefan Kardynał Wyszyński, Arcybiskup 
Warszawy i Gniezna, Prymas Polski 
umarł o godzinie 4.40.   
 Kardynał Wyszyński 33 lata był Pryma-
sem Polski. Jakim był człowiekiem na co 
dzień? - Umiał słuchać mówi Maria 
Okońska, założycielka Instytutu Świec-
kiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej 
Matki Kościoła, które współpracowały z 
Księdzem Prymasem.     

- Cechowała go wielka dobroć, 
chociaż niektórzy odczuwali przed nim 
lęk. Może dlatego, że nawet w jego wy-
glądzie zewnętrznym było coś majesta-
tycznego, coś , co budziło pewien respekt. 

 
Wizyta Prymasa Kardynała Augusta 

Hlonda (na pierwszym planie) w Opolu 
lubelskim w 1948 r., ostatni – biskup lu-

belski Stefan Wyszyński 
 

 Zapraszał czasem na Mszę świę-
tą swoich dawnych przyjaciół i znajo-
mych. Potem było śniadanie. Ojciec – tak 
był nazywany rzez panie z Instytutu – był 
bardzo serdeczny, wstawał od stołu, na-
kładał gościom potrawy na talerze… Nie-
którzy mówili: Myśmy nigdy nie przy-
puszczali – kiedy widzieliśmy Księdza 
Prymasa z pastorałem i w mitrze, prze-
mawiającego na ambonie – ze jest tak 
przystępny, bliski, serdeczny. Był tak 
samo dobry dla ambasadora jak i sześcio-
letniej dziewczynki – podkreśla pani 
Okońska. – przyszła kiedyś do niego taka 
dziewczynka. Brat Stanisław otwiera 
drzwi i pyta: - Dziecinko czego chcesz? – 
Ja chcę się widzieć z Księdzem Pryma-
sem. – Jesteś sama? Babcia jest na ulicy, 
ale się wstydzi. – Ale po co przyszłaś? 
Przyszłam bo Ksiądz Prymas w katedrze 
powiedział, żebym pokazała mu swoja 
nową suknię. Brat zaprowadził ją do holu 
przed kaplicą. Ksiądz Prymas wyszedł na 
spotkanie z tą dziewczynką, uśmiechał 
się. Ona od razu przytuliła się do niego. 
Byłam przy tym. Patrzyłam na zegarek. 
Dwadzieścia minut rozmawiał z tym 
dzieckiem. 

Ze mną najczęściej rozmawiał o 
Matce Bożej – wspomina pani Maria. – 
Kochał Maryję całą duszą, ale ponad 
wszystko kochał Chrystusa. Sprawy Ko-
ścioła i narodu były dla niego najważniej-
sze. Znamienne są jego słowa: „Kocham 
ojczyznę więcej niż własne serce i 

wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię 
dla niej”. 

Ksiądz Prymas – przypomnijmy 
jeszcze raz – mówił: „Szedłem drogą 
Wielkiego Piątku na przestrzeni trzydzie-
stu pięciu  lat służby w biskupstwie”. 
Jego drogą szedł papież Jan Paweł II. 
Przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 
2000 roku Ojciec Święty wzorował na 
Wielkiej Nowennie przygotowanej przez 
Prymasa Tysiąclecia. 

- Ci dwaj wielcy ludzie doskona-
le się rozumieli. Jan Paweł II nie wstydził 
się przy różnych okazjach powtarzać, że 
prawdziwego duszpasterzowania nauczył 
się w Polsce. Ksiądz Prymas bardzo wy-
soko cenił obecność kard. Wojtyły w 
Episkopacie. Często wspominał, że takie-
go współpracownika rzadko się spotyka. 
Ich przyjaźń była niepowtarzalna – ocenia 
Maria Okońska. – Obaj miel do siebie 
ogromne zaufanie. Często, nie porozu-
miewając się, tak samo myśleli, zwłasz-
cza, gdy chodziło o ważne decyzje dla 
Kościoła i narodu. Wspólnie sprawowali 
Eucharystie, wspólnie się modlili. Potem 
siadali gdzieś w lesie, na polanie, na ja-
kimś palu drzewa i godzinami rozmawiali.  

Ojciec znał zamiłowania Księdza 
kardynała do sportu. Dlatego zawsze 
zarządzał siatkówką. Kard. Wojtyła szalał 
na boisku, a on sam uczestniczył w niej 
jako sędzia, trzymając zegarki zawodni-
ków. Gdy po latach snuję refleksje na 
temat więzi tych dwóch „Wielkich Du-
chów” to jest to dla mnie jasne, że była to 
relacja ojca i syna – podkreśla pani Okoń-
ska. 

Jan Paweł II wspominał często 
wspierające go słowa kard. Wyszyńskiego 
na konklawe: Gdy wybór padnie, należy 
go przyjąć. W tym wyborze Ksiądz Pry-
mas widział wielką łaskę Boga – nie tylko 
wyniesienie swojego brata, przyjaciela i 
najwierniejszego współpracownika do 
najwyższej na ziemi godności następcy 
św. Piotra, ale także wielki dar dla Polski. 
Potwierdzali to również obecni na kon-
klawe kardynałowie: Polsce się to należa-
ło ze względu na jej wielkie upokorzenia i 
cierpienia. 

Pomocnice Maryi wspominają z 
rozrzewnieniem ostatni pobyt kard. Karo-
la Wotyły w Choszczówce – podwarszaw-
skiej rezydencji Księdza Prymasa Wy-
szyńskiego – przed wyjazdem na pogrzeb 
Jan Pawła I. wtedy właśnie tu odbyła się 
Rada Główna Episkopatu Polski. Następ-
nego dnia, po noclegu spędzonym w do-
mu sióstr urszulanek, kard. Wojtyła wyje-
chał do Rzymu. Było to ostatnie spotkanie 
z nim przed wyborem na papieża i ostatni 
dzień w Polsce jako kardynała. – Do po-
koju, w którym odpoczywał między obra-

 14
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dami Rady, wchodzimy teraz z wielkim 
pietyzmem – zaznacza Maria Okońska. 

Księdzu Prymasowi zawsze leża-
ło na sercu dobro polskiej rodziny. Mó-
wił: „Istnieją dziś potężne siły rozkładowe 
rodziny. Sumienie rodzinne tak często 
gwałcone jest przez rozbicie rodziny, 
przez ułatwione życie. Zastanawia nas to, 
że już 200 lat temu, w okresie gdy Polska 
konała, gdy obradował ostatni Sejm Rze-
czypospolitej w Grodnie, zarysowały się 
dwa nurty moralno – społeczne. Zwolen-
nicy jednego z nich – jak wiemy z akt 
Sejmu – oddawali się całkowicie ego-
istycznym celom: zabawa, zdrada domo-
wa, małżeńska i zdrada Ojczyzny; przed-
stawiciele zaś drugiego szykowali się do 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Jakże nie 
proporcjonalne były możliwości tych dwu 
obozów! Chwilowo wzięli górę pierwsi. 
Doprowadził do tego egoizm, samolub-
stwo i rozkład rodziny. Wtedy właśnie 
było bardzo dużo rozwodów. Działo się to 
głównie wśród arystokracji rodowej. To 
wielkie nieszczęście osłabiło wtedy naszą 
Ojczyznę i w rezultacie doprowadziło do 
niewoli trwającej półtora wieku. Ułatwio-
ne życie w rodzinie. Czyż nie zastanawia 
nas to, że wszystkie środki ułatwionego 
życia, odrzucone przez encyklikę Humane 
vitae, ciągle dochodzą do głosu, czyniąc z 
człowieka istotę niemalże nierozumną. 

A dzieje się to w pogoni za 
szczęściem. Ci, którzy rozbijają rodzinę i 
porzucają dzieci, tłumaczą się: <Przecież 
ja też mam prawo do szczęścia>. Słysza-
łem w tych dniach o matce, która zostawi-
ła męża i dzieci i poszła w świat. Bywają 
niestety i takie zdarzenia. <Mam prawo do 
szczęścia…> Ale czy możliwe jest szczę-
ście, gdy na drodze dążenia człowieka 
leży pogwałcenie prawa Bożego, własne-

go ładu rozum, woli i serca? Dlatego też 
tacy ludzie, szukający własnego szczęścia, 
skłóceni są z własnym sumieniem i nigdy 
tego szczęścia nie znajdują. 

 Gdy idzie o ilość rozbitych ro-
dzin, to wydaje się, że sytuacja jest dziś 
lepsza niż za czasów saskich i za czasów 
Sejmu Grodzieńskiego. Znamienny jest 
fakt, że obecnie ośrodkiem, gdzie najwię-
cej jest rozbitych małżeństw, są niestety 
rodziny inteligenckie. Szczególnie trudna 
jest sytuacja inteligencji specjalistycznej, 
gdzie zadania i obowiązki zawodowe, 
praca choćby najszlachetniejsza, rozbijają 
rodzinę. I już później nie ma serca męża 
dla żony, matki dla dzieci i ogniska do-
mowego. To jest tak wielkie nieszczęście, 
taka tragedia naszego Narodu, że można 
ustawić ją w rzędzie bolesnych przyczyn 
składających się na aktualną sytuację 
naszego życia. 

Może wyliczając przyczyny tak 
zwanego kryzysu naszego bytowania 
narodowego, gospodarczego i  politycz-
nego, pomijamy ten element. A jednak 
jest on istotny w życiu naszej Ojczyzny. 
(Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
Warszawa 1981). 

Ksiądz Prymas - przypomnijmy – 
często wyrażał troskę o trzeźwość pol-
skiego narodu. Z jego inicjatywy powo-
łano w 1970 roku Komisję Episkopatu 
Polski ds. Trzeźwości. Komisja w swoich 
wytycznych podkreślała, ze do wychowa-
nia w trzeźwości „najbardziej mogą przy-
czynić się księża i świeccy zachowujący 
abstynencję zwłaszcza w rodzinach. 
Ksiądz Prymas zachęcał do działalności 
trzeźwościowej także duchowieństwo 
zakonne, a zwłaszcza kapucynów i re-
demptorystów. Bardzo popierał inicjaty-
wy o. Benignusa Sosnowskiego, założy-

ciela Apostolstwa Trzeźwości w Za-
kroczmiu. Osobiście wizytował OAT 
podczas kursów duszpasterstwa dla zako-
nów męskich. Wygłaszał do nich kazania. 

W dziesiątą rocznicę istnienia 
OAT, 25 maja 1978 roku, wysłał pismo na 
ręce o. Benignusa: „Drogi Ojcze Kierow-
niku. Ukochani Bracia Rekolektanci. 
Wyrażam radość, że Prowincja Warszaw-
ska Ojców Kapucynów urządziła w Za-
kroczmiu uroczystość z okazji dziesięcio-
lecia istnienia tam Domu Rekolekcyjnego 
Duszpasterstwa Trzeźwości, który jest 
ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości. Ra-
zem z Wami pragnę podziękować Dobre-
mu Bogu za dotychczasowe osiągnięcia 
oraz życzyć Wam, abyście mogli jak naj-
skuteczniej zwalczać tego największego 
wroga w życiu jednostek, rodzin i narodu. 
Alkohol jest bowiem naszą największą 
bolączką narodową, gdyż niszczy ciało, 
deprawuje duszę, rozbija rodziny i degra-
duje nas społecznie. Zaborcy okupanci 
naszej Ojczyzny sprzymierzali się z tym 
wrogiem, aby pozbawić nas niepodległo-
ści, sił biologicznych i mocy ducha, który 
nie daje się upadlać. 

Oddaję Was Ojcowie i Waszych 
dawnych i przyszłych Rekolektantów w 
szczególną opiekę Matki Bożej Często-
chowskiej, Królowej Polski, <która dana 
jest nam przez Boga jako pomoc i obrona 
naszego Narodu>. Niech wzorem dla tych 
Rekolektantów – szczególnie młodych – 
będzie kasztelanic zakroczymski – św. 
Stanisława Kostki. 

Z wyrazami czci, wdzięczności i 
prymasowskim błogosławieństwem – 
Stefan kardynał Wyszyński”. 

Ks. Jerzy Hanaj 

 
 

Wyposażenie świątyni 
 
W pracach nad wyposażeniem kościoła w 
Zagłobie pracowało wielu znakomitych 
artystów. Część z ich projektów nie zosta-
ła nigdy zrealizowana. Inne zostały zreali-
zowane tylko w części. Pod ochroną kon-
serwatorską, poza samym kościołem (i 
jego wspaniałą stolarką z klamkami i 
okuciami) oraz drewnianym budynkiem 
dawnej plebani (obie budowle projektu 
Kazimierza Skórewicza) znajdują się dziś 
także liczne elementy wyposażenia samej 
świątyni. Należą do nich: klasycystyczny 
8-głosowy prospekt organowy z przełomu 
XVIII i XIX w. przeniesiony (zakupiony) 
w 1958 r. z kościoła w Bobach; neorene-
sansowy zestaw fotela (w typie „krzesła 

Dantego”) i pary krzeseł stojące w prezbi-
terium; wiszący w kaplicy północnej em-
pirowy 30-to świecowy świecznik; obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej w ołtarzu 
bocznym, według tradycji malowany 
przez Józefa Chełmońskiego; eklektyczny 
krzyż ołtarzowy z przełomu XIX na XX 
w.; krucyfiks ludowy z 2 połowy XIX w.; 
rokokowa monstrancja z 2 ćwierci XVIII 
w., uzupełniana na przełomie wieku XIX i 
XX; wreszcie barokowy kielich mszalny z 
końca wieku XVII, najstarszy zabytek 
zagłobskiego kościoła. 
 Na stopce barokowego kielicha 
znajdujemy napis: „RENOVATUS CURA 
ADOLPHI GRABOWSKI CURATI 

WILKOVIENSIS A 1891”. Ksiądz Adolf 
Grabowski był proboszczem parafii Wil-
ków w latach 1882-1909. Zbudowana w 
1898 r. przez Jana Kleniewskiego drew-
niana kaplica w Dratowie podlegała ko-
ściołowi wilkowskiemu. A jej kapelan, ks. 
Antoni Chotyński – wilkowskiemu pro-
boszczowi. Budowa drewnianej kaplicy 
wiązała się nie tylko z zapewnieniem 
obsługi duszpasterskiej pracownikom 
cukrowni, ale także włączała się w szerszy 
plan budowlana parafii w Wilkowie. 
Ksiądz Grabowski chciał zbudować przy 
kościele parafialnym nową dzwonnicę (jej 
plany znajdują się archiwum parafialnym 
kościoła w Wilkowie) i rozbudować sam 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(23), sierpień 2007 r.___________________________ 

 16

kościół. Planom tym stanęły na przeszko-
dzie antykatolickie przepisy carskie. Jan 
Kleniewski rozbudował też pod sam ko-
niec XIX w. wilkowski „Powiślak”, z 
którego pomieszczeń korzystali wierni 
parafii. Plany rozbudowy sporządził pra-
cujący dla Kleniewskich Jan Gajewski. Z 
napisu na stopce kielicha jednoznacznie 
wynika, że wyposażenie kaplicy w Dra-
towie pochodziło z wilkowskiego kościo-
ła. Po księdzu Grabowskim proboszczem 
parafii Wilków został ks. Antoni Chotyń-
ski. Zarządzał parafią wilkowską do r. 
1918. 
 Ważnym zabytkiem kościoła w 
Zagłobie jest fresk Antoniego Michalaka 
malowany latem i jesienią 1942 roku, 
przedstawiający na ścianie ołtarzowej 
prezbiterium Koronację Matki Boskiej. 
Malowidło została zakomponowane na 35 
m2 powierzchni ściany. Miało stanowić 
centralną część projektowanego 12-
metrowego fryzu. Opasujący prezbiterium 
fryz miał przedstawiać wiernych, miej-
scowych chłopów i grającą na fisharmonii 
Marię Kleniewską. Fryz nie został osta-
tecznie wykonany. 
 Na uwagę zasługuje także drew-
niana szafa w zakrystii kościoła wykonana 
w stylu zakopiańskim. Mogła być spro-
wadzona do kościoła z pałacu w Klucz-
kowicach na samym początku 1939 r., w 

momencie pospiesznego przygotowywa-
nia kościoła do pierwszej mszy, mszy 
pogrzebowej zamordowanego budowni-
czego kościoła w Zagłobie ks. proboszcza 
Władysława Walencika. Dekorację biblio-
teki pałacu w Kluczkowicach wykonywali 
w od listopada 1899 do marca 1900 r. Jan 
Tatara i Andrzej Gąsienica, poleceni przez 
Stanisława Witkiewicza cieśle z Zakopa-
nego. 
 W 1948 roku wymurowano w 
kościele w Zagłobie ołtarz główny, a w 
1967 zamontowano pancerne tabernaku-
lum. W 1958 roku założono pierwsza 
instalację elektryczną, którą zmodernizo-
wano w 1978 r. a następnie w 1997. 25 
października 1964 r. Ojciec Gwardian z 
klasztoru OO Reformatów w Kazimierzu 
Dolnym poświęcił nową ambonę. Zapro-
jektował ją Tadeusz Witkowski z Lublina, 
projekt został zatwierdzony przez Komi-
sję Artystyczną przy Kurii Biskupiej. 
Ambonę wykonał Stanisław Olszta z 
Krężnicy Jarej. W latach 1972-73 zmie-
niono pokrycie kościoła z dachówki na 
blachę ocynkowaną. W 1973 r. wykonano 
stałe ławki i wybudowano ołtarz w prezbi-
terium, według nowych posoborowych 
przepisów. W 1974 r. wykonano posadzkę 
w kościele (w prezbiterium, zakrystii, 
kaplicy i przy ołtarzach bocznych dopiero 
w 1982 r.). Latem 1976 r. rozpoczęto 

grodzenie terenu kościoła. 5 marca 1977 r. 
ukończono stacje Drogi Krzyżowej. Stacje 
wykonał Włodzimierz Hess z Lublina. W 
1978 r. Zygmunt Kempa z Częstochowy 
wykonał metaloplastyczną dekorację 
ołtarzy. W tymże samym roku zbudowano 
ołtarz Matki Bożej (gabloty z wotami są z 
r. 2002, a tron M.B. Fatimskiej z 2006) i 
założono nagłośnienie (obecne jest z 1997 
r., uzupełnione w 2002). W latach 1977-
1985 wykonano w kościele w Zagłobie 
witraże. Projektował je Jan Stańda a fun-
datorami były poszczególne wioski za-
głobskiej parafii. W 1981 r. pobudowano 
ołtarz Serca Pana Jezusa. 

Literatura: Diecezja Lubelska. In-
formator historyczny i administracyjny, 
opr. ks. Marek T. Zahajkiewicz, Lublin 
1985; Waldemar Baraniewski, Kazimierz 
Skórewicz 1866-1950. Architekt, konser-
wator, historyk architektury, Warszawa 
2000; Wojciech Włodarczyk, Parafia i 
budowa kościoła [w:] Maria Kleniewska, 
Wspomnienia, Wilków 2002; Waldemar 
Baraniewski, Kościół w stylu polskim, 
„Powiśle Lubelskie” nr 3, maj 2004; Kro-
niki parafii Zagłoba, archiwum parafii w 
Zagłobie. 

Ks. Jerzy Hanaj,  
Wojciech Włodarczyk

 
 

Dzwonnica 
 W latach 2006-2007 przy koście-
le w Zagłobie wybudowano wolnostojącą 
murowaną dzwonnicę. Swym kształtem 
nawiązuje do bryły kościoła. W dzwonni-
cy zawieszono 3 dzwony. Dwa mniejsze 
wykonano w 1936 r., były dokładnie opi-
sane przez Waldemara Baraniewskiego w 
artykule Kościół w stylu polskim, „Powi-
śle Lubelskie” nr 3 z maja 2004 r. Trzeci, 
największy, odlano w roku 2006. Projekt 
dzwonnicy wykonał arch. inż. Tadeusz 
Woźniakowski z Puław, konstruktorem 
był inż. Paweł Miller. 
 Na ścianie dzwonnicy umiesz-
czono metalową tablicę następującej tre-
ści:  

„Dzwonnicę wybudowano w la-
tach 2006-2007, w 70-lecie zakupu pierw-
szych dzwonów i stulecie rozpoczęcia 
budowy parafialnego kościoła, gdy pro-

boszczem był ks. kanonik Jerzy Hanaj a 
wikariuszem ks. Marcin Pawelczak. 
 Dzwony: 
 Najmniejszy – 170 kg – „Św. 
Jana Ewangelisty” z roku 1936, 
 Średni – 330 kg „August – Wła-
dysław” z roku 1936, ufundowany dla 
upamiętnienia budowniczego kościoła 
parafialnego ks. Władysława Walencika, 
oba te dzwony ufundowali parafianie. 
 Największy – 530 kg – „Św. 
Anna” z roku 2006. Dzwon ten ku czci 
Matki Maryi (a Maryja to patronka tej 
parafii i kościoła) i dla upamiętnienia swej 
córki Anny Makoś zamordowanej 28 VII 
2002 r. ufundowali Aurelia i Piotr Makoś 
z Niedźwiady Dużej.” 
 Dzwony uruchamiane są specjal-
nym programem komputerowym. I tak o 
godz. 6,00 rano największy dzwoni na 

Anioł Pański, a zaraz potem kurant gra 
melodie odpowiednio dobraną do danej 
pory roku. W lato np. wydzwaniana jest 
melodia „Króluj nam Chryste”. O godz. 
12,00 duży ponownie wzywa na Anioł 
Pański, a kuranty grają melodię „Nie 
rzucim Chryste Świątyń Twych”. O 15,00 
– Koronka do Miłosierdzia Bożego, ku-
rant trzykrotnie odgrywa „Jezu ufam To-
bie”. O 21,00 duży dzwoni na Anioł Pań-
ski, a kurant trzy razy grają „Apel Jasno-
górski”. Dzień kończy kurant trzykrotnym 
odegraniem melodii „Barka” – dokładnie 
o 21,37 – chwili zgonu Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

  
 Wojciech Włodarczyk 
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