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80 lat Parafii Zagłoba 
 
 
 

 
 
Chociaż sąsiednia, bratnia parafia Wilków ma już 

ponad 800 lat, to „skromne” w porównaniu z Wilkowem 
80-lecie parafii Zagłoba musi budzić szczególną radość 
wszystkich mieszkańców Powiśla. To ważne - przede 
wszystkim duchowe, wewnętrzne - wydarzenie dla wier-
nych, ważne wydarzenie dla Kościoła, ważne dla nas - 
członków i sympatyków Regionalnego Towarzystwa Po-
wiślan. Jest wielką zasługą księdza proboszcza Jerzego 

Hanaja, a także wszystkich parafian, że w tych 
trudnych latach - braku pieniędzy i czasu, 
zdobyli się na tak duży wysiłek przygotowania 
parafii i lokalnej społeczności do obchodów 
tej rocznicy. Wszyscy mieszkańcy, goście i 
przejeżdżający przypadkiem przez Powiśle, 
bez trudu dostrzegają widome rezultaty tego 
zaangażowania: uporządkowany teren para-
fialnego cmentarza, parafialnych zabudowań, 
samej świątyni. 
 To także część nowego obrazu gminy i 
Powiśla. Uroczystości takie zapadają w pa-
mięć, budują lokalną historię - ważną historię 
bo naszą, w której sami uczestniczymy i którą 
współtworzymy. Ustanowiona przez biskupa 
Mariana Fulmana 7 marca 1924 roku zagłob-
ska parafia pod wezwaniem Matki Boskiej 
Królowej Polski to wyłączna prawie zasługa 
rodziny Kleniewskich - przede wszystkim Ma-
rii Kleniewskiej. To od rodzinnego herbu Kle-
niewskich „Zagłoba” nowa wioska i parafia 
otrzymały swą nazwę. Okoliczności powstania 
parafii i kościoła są fascynującym splotem 
wyjątkowych wydarzeń, ludzi, idei. Nie brak w 
nich św. Honorata Koźmińskiego, bł. biskupa 
Gorala, księży: Władysława Korniłowicza i 
Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, któ-
rych procesy beatyfikacyjne się toczą, wielkich 
myślicieli i oddanych sług Kościoła. Rzadko 
która lokalna społeczność wiernych może po-
szczycić się tak imponującą historią w tak 
krótkim czasie swego istnienia. Te „duchowe” 
dzieje Zagłoby ciągle czekają na swojego hi-
storyka.  
 Niniejszy numer „Powiśla Lubelskie-
go” poświęcamy w całości 80-leciu parafii. 

      
   Wojciech Włodarczyk 
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80-lecie parafii Zagłoba 
 

 
Ks. Jerzy Hanaj 

 
Kościół Powszechny dzieli się 

administracyjnie na Kościoły Partykularne 
(w poszczególnych krajach), te dzielą się 
na metropolie (archidiecezje), one zaś 
dzielą się na diecezje, diecezje - na deka-
naty, a dekanaty - na parafie. Prawo Ka-
noniczne (kościelne) w kanonie 515, pa-
ragraf 1, parafię określa następująco: 
„parafia jest określoną wspólnotą wier-
nych, nad którą pasterską pieczę pod wła-
dzą biskupa diecezjalnego [...] powierza 
się proboszczowi jako jej własnemu paste-
rzowi”. Prawo Kanoniczne wymienia 
parafie terytorialne, personalne, stałe i 
tymczasowe. Parafia terytorialna to wszy-
scy wierni określonego terytorium. Perso-
nalna - to wierni np. jednego obrządku, 

jednego języka, narodowości itp., za-
mieszkujący  jakieś określone terytorium. 
Parafia stała to istniejąca zawsze, tymcza-
sowa - powołana na określony czas. Para-
fia Zagłoba jest parafią terytorialną i stałą. 
Według najnowszych danych GUS w 
Polsce jest 10025 parafii rzymskokatolic-
kich i jedną z nich jest Zagłoba. Parafia 
to, jak się dzisiaj modnie mówi - taka 
mała ojczyzna w znaczeniu religijnym. 
Taką małą ojczyzną lecz w znaczeniu 
świeckim jest np. miejscowość, gmina, 
region itp. Te małe ojczyzny należy w 
dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej 
ukazywać i je promować, aby Polska była 
Polską. Od tych małych ojczyzn, ich kon-
dycji i morale, zależy oblicze całej Polski. 
Okazją do powyższych refleksji jest to, że 
parafia Zagłoba w tym roku obchodzi 80-
lecie istnienia. 
 
 Oto krótka historia parafii 
Zagłoba. 
 Parafia pod wezwaniem Matki 
Boskiej Królowej Polski w Zagłobie ery-
gowana została (powołana do istnienia) 
przez biskupa lubelskiego Mariana Leona 
Fulmana (był biskupem lubelskim w la-
tach 1918-1945) dekretem nr 690 z dnia 7 
marca 1924 roku. Powstała między inny-
mi dzięki usilnym zabiegom rodziny Kle-
niewskich u władz kościelnych już od 
1906 roku. Główna zasługa przypada tu 
Marii Kleniewskiej z domu Jarocińskiej 
(1863-1947), wdowie po zmarłym w 1918 
roku Janie Kleniewskim, dziedzicu mająt-

ków: Kluczkowice, Łaziska, Szczekar-
ków, Wrzelów, Zagłoba (Dratów), Brzo-
zowa. W skład nowej parafii weszły miej-
scowości należące wcześniej do trzech 
parafii. Z parafii Opole Lubelskie do para-
fii Zagłoba przeszły: Trzciniec, Wrzelów, 
dwa Majdany powiślańskie, Rybaki, Lu-
bomirka, z parafii Piotrawin - Braciejowi-
ce, Las Dębowy (Niwa) i Zakrzów, z 
parafii Wilków - Grabowiec, Żmijowiska, 
Brzozowa, Kosiorów i sam Dratów (Za-
głoba). W roku 1974 z parafii Wilków do 
Zagłoby przeszło kilka domów z Kłodnicy 
nazwane obecnie umownie Kolonią Kłod-
nica, a w roku 1981 z parafii Opole Lu-
belskie do Zagłoby przyłączono Niedź-
wiadę Dużą, Niedźwiadę Małą i Nieciecz. 
Obecnie parafię Zagłoba tworzy 19 miej-
scowości i zamieszkuje 3500 osób (dane z 
2004 r.). Miejscowości należące dzisiaj do 
parafii Zagłoba to: Braciejowice, Brzozo-
wa, Grabowiec, Kolonia Kłodnica, Kolo-
nia Koło, Kosiorów, Las Dębowy, Lubo-
mirka, Majdany, Niedźwiada Dużą, 
Niedźwiada Mała, Nieciecz, Rybaki, 
Trzciniec, Wrzelów, Kolonia Wrzelów, 
Zagłoba, Zakrzów i Żmijowiska. Do roku 
1946 w aktach kościelnych Parafia Zagło-
ba istniała pod nazwą Parafii Dratów. 
 W latach 1930-39 na terenie 
parafii istniał dom zakonny - najpierw 
były w nim siostry felicjanki, później 
zmartwychwstanki, a na koniec pasterki 
(tzw. Chata Piastowa we Wrzelowie). 

 
 

 
Drewniana kaplica z 1898 roku, rozebrana w 1945 r. 

Parafia to nie tylko miejscowo-
ści i zamieszkujący w nich ludzie ale i 
budynki parafialne. Parafia była właści-
cielem następujących budynków już 
nieistniejących: 1) kaplica - w roku 1898 
na obecnym cmentarzu grzebalnym sta-
raniem rodziny Kleniewskich, głównie 
Jana, postawiono drewnianą kaplicę. 
Kaplica ta w roku 1922 rozbudowana 
została według projektu Bogdana Głów-
czyńskiego przez Marię Kleniewską na 
polecenie biskupa Fulmana, tak aby 
mogła pomieścić jednorazowo 800 osób. 
Kaplicę rozebrali Rosjanie pod koniec II 
wojny światowej na przełomie 1944/45 
roku. 2) budynek z białego kamienia - 
ufundowany przez Jana Kleniewskiego, 
postawiony w latach 1914-16, przezna-
czony dla inwentarza i na mieszkanie dla 
służby kościelnej, zburzony w 2002 
roku, gdyż nie nadawał się już do remon-
tu. 3) wikariat i organistówka - budynek 
drewniany postawiony w 1960 roku, a 
rozebrany    w   2001  i  przekazany   do            
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złożenia rodzinie wielodzietnej z gminy 
Wilków. 4) budynek z salą katechetyczną 
i garażami - postawiony w 1978 r. i roze-
brany w 1997 gdyż był za blisko  budo-
wanej nowej plebanii. 5) budynek przy 
dawnej organistówce - postawiony w 
1980 r. a rozebrany w 2002 r. gdyż pobu-
dowany był na drodze gminnej. Mieściła 
się w nim letnia kuchnia, garaż i komórka. 
 Obecnie własnością parafii są 
następujące budynki: 1) kościół - projek-
tował go prof. inż. arch. Kazimierz Skó-
rewicz na prośbę Jana i Marii Kleniew-
skich. Oto etapy budowy kościoła: 1907 r. 
- fundamenty, 20 sierpnia 1907 r. - wmu-
rowanie kamienia węgielnego, 1907-1938 
- stan surowy, 25 stycznia 1939 - pierwsza 
Msza św. podczas pogrzebu 
ks.Walencika, 24 czerwca 1948 - konse-
kracja świątyni przez biskupa Stefana 
Wyszyńskiego. W protokole wizytacji 
biskupiej z 1948 roku o kościele jest na-
stępująca wzmianka: „z braku odpowied-
niego wyposażenia świątynia jak i zakry-
stia nie robią najlepszego wrażenia”.” 
Kościół kończony i wyposażony jest do 
chwili obecnej. Budowa kościoła finan-
sowana była przez rodzinę Kleniewskich, 
głównie Marię Kleniewską, a probosz-
czem w tym czasie był ks.Władysław 
Walencik.  
2) dawna plebania (dom dla pracowni-
ków) - projektu Kazimierza Skórewicza, 
budynek wybudowany w latach 1922-24 
dzięki zabiegom Marii Kleniewskiej. 

3) stodoła - trzecia z kolei, postawiona w 
1958 r. na fundamentach drugiej z 1947, a 
przebudowana w latach 2002-2003. 
Pierwsza stodoła postawiona była w 1926 
roku. 4) nowa plebania - stan surowy 
1987-1991, wykańczana w latach 1991-
2001, zamieszkana w październiku 1999 r. 
5) kompleks budynków gospodarczych - 
do istniejącego budynku z roku 1981 w 
latach 2002/3 dostawiono garaże i komór-
kę przykrywając wspólnym dachem.  
 

 
 

Na terenie parafii w miejscowo-
ści Braciejowice jest kaplica dojazdowa 
pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy projektu inż. arch. Stanisława 
Lichoty, wystawiona w latach 1984-88, 
poświęcona jeszcze przed wykończeniem 
bo już 1 czerwca 1986 r. przez biskupa 
Ryszarda Karpińskiego. W 2002 roku 
dokonano remontu kaplicy i wymiany 
pokrycia dachu. 
 Od początku istnienia parafia ma 
swój cmentarz grzebalny, pierwsze groby 
na nim są już z 1922 roku. Cmentarz w 
roku 1958 ogrodzono siatką zamontowana 
na słupach metalowych, obecne ogrodze-
nie jest z lat 2002-2003. Na cmentarzu 
wznosi się nieduża kaplica postawiona w 
początku lat 50-tych na grobie ks. Włady-
sława Walencika. Ponadto parafia jest 
właścicielem ziemi o powierzchni 11,01 
ha, jest to darowizna Jana i Marii Kle-
niewskich i działki o powierzchni 0,1 ha 
w Braciejowicach. Na terenie parafii jest 
wiele kapliczek, figur i krzyży przydroż-
nych (ponad 40). W ciągu 80 lat istnienia 
parafii Zagłoba był w niej jeden kapelan 
(rodziny Kleniewskich - ks. Antoni Cho-
tyński), jeden administrator, jedenastu 
proboszczów (obecny jest jedenastym) i 
osiemnastu wikariuszy. 
 

Ks. Jerzy Hanaj

 
 

Obchody jubileuszu 80-lecia parafii 
 
 

 

Obchód jubileuszu 80-lecia para-
fii rozpoczęto od wędrówki figury Matki 
Bożej Fatimskiej po domach parafian. 
Wędrówka tej figury wpisana jest zresztą 
też i w obchód tego jubileuszu. Do wę-
drówki tej figury przygotowywano wier-
nych wcześniej przez kazania we wrze-
śniu i październiku 2003 roku przybliżają-
ce objawienia fatimskie, mówiono też co 
się już spełniło z obietnic fatimskich i 
dlaczego odbywa się wędrówka tej a nie 
innej figury. W przeddzień posłania figury 
do domów odbyła się procesja z tą figurą i 
ze świecami (lampionami) po terenie 
parafii połączona z różańcem fatimskim, a 
zakończona w kościele o godzinie 21,00 
Apelem jasnogórskim. Posłanie figury 
miało miejsce w niedzielę 19 października 
2003 roku podczas wszystkich Mszy 
świętych. Wędrówka figury rozpoczęła się 
od Niedźwiady Małej. Po zakończeniu 
nawiedzenia (peregrynacji) w każdej 

miejscowości jest odprawiana Msza św. 
dziękczynno-błagalna w intencji miesz-
kańców miejscowości kończącej nawie-
dzenia. Nawiedzenie tej figury ma też 
przygotować parafię do uroczystości roku 
2005, to jest 200-lecia powstania diecezji 
lubelskiej i nawiedzenia parafii przez 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej w 
dniu 14 września 2005 roku. 
 Co więcej zrobiono dla uczczenia 
jubileuszu 80-lecia parafii: - o jubileuszu 
80-lecia przypominała dekoracja Bożona-
rodzeniowa w kościele - szopka z ostat-
nich świąt; - w czasie wizyty duszpaster-
skiej w domach parafian pozostawiono 
pamiątkowy obrazek (format książeczko-
wy) nawiązujący do jubileuszu 80-lecia 
istnienia parafii; - przygotowano też dla 
wiernych obraz pamiątkowy z racji tego 
jubileuszu przeznaczony do powieszenia 
w domu. na obrazie tym przedstawiona 
jest Matka Boża Królowa Polski, główna 
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patronka parafii i widok frontu kościoła w 
Zagłobie z odpowiednimi napisami. Obra-
zy te poświęcone będą w czasie głównych 
obchodów jubileuszu. 
 Przez cały rok 2004 na frontonie 
kościoła będzie wisiała plansza z napisem 
„Jubileusz 80-lecia parafii”. Kościół bę-
dzie odpowiednio udekorowany, dekora-
cja wielkopostna (grobu Pana Jezusa) 
także nawiązywała do tego jubileuszu. W 
roku 2004 wydana zostanie publikacja o 
parafii Zagłoba (broszura), którą otrzyma-
ją wszyscy  parafianie i zaproszeni goście. 

 W niedzielę 7 marca, w sam 
dzień powstania parafii, o godzinie 12,00 
odprawiona została Msza święta za rodzi-
nę Kleniewskich i wszystkich budowni-
czych kościoła w Zagłobie, zarówno tych 
jeszcze żyjących jak i zmarłych. Kazania 
w ten dzień przybliżały historię parafii. 
 Główne uroczystości jubileuszu 
80-lecia parafii będą miały miejsce w 
dniach 1, 2 i 3 maja bieżącego roku. Na 
uroczystości te zaproszony został metro-
polita lubelski arcybiskup lubelski Józef 
Życiński. 

 Pisząc o jubileuszu 80-lecia ist-
nienia parafii Zagłoba warto wspomnieć 
też, iż w parafii Zagłoba obchodzono już 
jeden jubileusz, a był to jubileusz 50-lecia 
istnienia parafii. Jubileusz ten obchodzono 
dnia 15 sierpnia 1974 roku z udziałem ks. 
biskupa Bolesława Pylaka ówczesnego 
ordynariusza lubelskiego. Proboszczem 
parafii Zagłoba był wtedy ks. Jan Pęzioł. 

Ks. Jerzy Hanaj 

 
 

 

Proboszczowie parafii Zagłoba 
 

Ks. kanonik Antoni Chotyński, 
pierwszy kapelan drewnianej kaplicy w 
Zagłobie (do 1909 roku), poświęcił ka-
mień węgielny pod budowę nowego ko-
ścioła, potem został wikariuszem, a na-
stępnie proboszczem parafii Wilków 
(1909-1918), do której - do 1924 roku - 
należała kaplica w Zagłobie. Ur. 6 maja 
1873 r. w Krzczonowie, diec. lubelska. 
Święcenia w 1896 roku. Po Wilkowie nad 
Wisłą, pełnił obowiązki proboszcza w 
Tarnogórze (do 1921 r.), a następnie Gó-
recka do 19 września 1929 roku, kiedy to 
przeniesiono go w stan emerytalny. Od 6 
maja 1922 do 1 sierpnia 1929 r. był dzie-
kanem dekanatu tarnogrodzkiego. W 1928 
roku otrzymał tytuł kanonika honorowego 
Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Przez 
trudny czas wojny, w 1943 roku, pełnił też 
funkcję tymczasowego administratora 
parafii Józefów Biłgorajski.. Zmarł 22 
czerwca 1949 roku w Józefowie Biłgoraj-
skim, tam też został pochowany. W histo-
rii Powiśla Lubelskiego ks. Antoni Cho-
tyński zapisał się także jako badacz prze-
szłości i archeolog. Jego badania dopro-
wadziły do odkrycia prasłowiańskiej kul-
tury zwanej „trzciniecką”. Ciekawostką 
jest to, że odkrycia tego dokonał na tzw. 
„Górze Sowalińskiej”, w miejscu gdzie 
stoi świątynia w Zagłobie, podczas pro-
wadzonych wykopów pod jej  budowę.     
Kolejni proboszczowie wilkowscy opie-
kujący się kaplicą w Zagłobie to: admini-
strator parafii Wilków ks. Feliks Czyżew-
ski (1918-1919) i ks. dr Jan Skwara (od 
1919 do ustanowienia parafii Zagłoba w 
1924 roku) 
 Ks. Walerian Markl, pierwszy 
proboszcz parafii Zagłoba od 7 marca 
1924 roku do roku 1925. Ur. 24 września 
1886 r. Święcenia w 1911 r. Od 1919 – 
1924 wikariusz w kościele św. Pawła w 

Lublinie. Po Zagłobie został proboszczem 
w parafii Włostowice. 
 

 
Ks. Władysław Walencik, drugi 

proboszcz parafii Zagłoba od 9 lipca 1925 
do 25 stycznia 1939 r. Ur. 31 maja 1892 r. 
w Zosinie, parafia Opole Lubelskie, diec. 
lubelska. Święcenia w 1916 r. Jako wika-
riusz pracował początkowo w parafii p.w. 
św. Tomasza Apostoła i św. Biskupa 
Stanisława w Piotrawinie (1916-1920) i w 
parafii św. Agnieszki w Lublinie (1920-
1922). Od lipca 1922 do końca lutego 
1925 sprawował obowiązki wikariusza i 
tymczasowego administratora w Bystrzy-
cy, potem krótko na parafii św. Michała w 
lubelskiej dzielnicy Bronowice i znów 
ponownie od marca do lipca 1925 był 
administratorem w Bystrzycy. Budowni-
czy kościoła w Zagłobie. Zamordowany 
25 stycznia 1939 roku przez bandytów- 
cyganów, którzy napadli na plebanię. We 
wspomnieniu pośmiertnym napisano, że 
był człowiekiem czynu. Największe trud-

ności potrafił przełamać wielką umiejęt-
nością podejścia do ludzi, prawdziwie 
pasterską i ojcowską życzliwością dla 
swoich parafian, nieraz jednym dobrym 
słowem czy uśmiechem. Po kilku latach 
niezmordowanej pracy wzniósł wspaniałą 
świątynię nie mającą sobie równej wśród 
wówczas powstałych w diecezji. Msza 
pogrzebowa ks. Władysława Walencika 
była pierwszą odprawioną mszą w koście-
le w Zagłobie. Nabożeństwo odprawiał 
bp. Władysław Goral (obecnie błogosła-
wiony). Ks. Władysław Walencik został 
pochowany 30 stycznia 1939 r. na cmen-
tarzu w Zagłobie. 
 Ks. Adam Fabisiak, trzeci pro-
boszcz parafii Zagłoba w latach 1939-
1944. Ur. 9 listopada 1904 r. w Dziarno-
wie w pow. płockim, diec. płocka, Świę-
cenia w 1929 r. Po święceniach pracował 
jako wikariusz w następujących parafiach: 
św. Michała w Lublinie, Potoku Wielkim, 
Turobinie, Janowie Lubelskim. Proboszcz 
wielu parafii. Pierwsze probostwo otrzy-
mał w 1939 r. - tuż przed Zagłobą - w 
Kosobudach. Ostatnią samodzielną pla-
cówką duszpasterską ks. Fabisiaka był 
Gródek, w której pracował przez dwa lata 
(1977-1978). Następnie przeniesiono go w 
stan emerytalny. Zamieszkał w Majdanie 
Górnym na terenie parafii Tomaszów 
Lubelski i tam obsługiwał duszpastersko 
punkt sakralny prawie do swojej śmierci, 
która nastąpiła 9 grudnia 1984 r. Pocho-
wany na cmentarzu parafialnym w Toma-
szowie Lubelskim. 
 Ks. Czesław Bociański, admini-
strator parafii Zagłoba od lipca 1944 do 
czerwca 1945. Do chwili obecnej nie 
udało się zdobyć informacji o jego osobie.  
 Ks. Stanisław Grzebalski, 
czwarty proboszcz parafii Zagłoba od 4 
czerwca 1945 do 1950 roku. Ur. 28 wrze-
śnia 1897 r w Głuścu.  Święcenia w 1925 
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r. Pierwszą parafią do której trafił jako 
wikariusz był Wilków n. Wisłą (od 
13.08.1925 –14.08.1928 r.), potem przez 
rok przebywał w Chodlu. Przed Zagłobą 
był proboszczem w parafii Borowica 
(1929 – 1933) i w Czernięcinie w dekana-
cie turobińskim (1933-1945). Za jego 
czasów ks. bp Stefan Wyszyński konse-
krował kościół w Zagłobie (24 czerwca 
1948). Dnia 4 sierpnia 1950 roku poprosił 
o zgodę na pracę na „Ziemiach Odzyska-
nych”. W dniu 10 października 1950 roku 
otrzymał roczny urlop, by mógł pracować 
w Administracji Apostolskiej Gorzow-
skiej. Od 3 lipca 1951 r. ekskardynowany 
do Archidiecezji Wrocławskiej.  
 Ks. Józef Gołąb, piąty proboszcz 
parafii Zagłoba, od 24 czerwca 1950 do 
27 marca 1963 roku. Ur. 25 września 
1898 roku w Monicach, w parafii Sieradz. 
Święcenia w 1927 roku. Po ukończeniu 
seminarium pracował jako wikariusz w 
Rudnie (1927-1931) i Opolu Lubelskim 
(1931-1934). Od 18 sierpnia 1934 do lata 
1944 r. (tzn. do czasu, gdy wysiedlono 
ludność z parafii z uwagi na działania 
wojenne) administrował w parafii Rybi-
twy. Od 1944 do 1946 był wikariuszem w 
Wojciechowie, a stamtąd delegowany do 
organizowania nowej placówki duszpa-
sterskiej w Łubkach. Przed Zagłobą pro-
boszcz parafii w Bończy (1946-1950), a 
potem jeszcze proboszcz w Dorohusku 
(1963-1967). Od 26 sierpnia 1967 prze-
szedł w stan emerytalny. Zmarł 18 stycz-
nia 1970 roku. Pochowany w Sieradzu. 
 

 
Ks. Franciszek Supryn, szósty 

proboszcz parafii Zagłoba, od 27 marca 
1963 do 30 stycznia 1972 roku. Ur. 5 
sierpnia 1902 roku w Dysie k. Lublina. 
Święcenia w 1927 roku. Początkowo 
wikariusz w Markuszowie (1927-1928), 
Turobinie (1928-1929) i Biskupicach 
(1929-?). Od 1936 roku do 27 marca 1963 
r. administrator w Dorohusku. Ostatnią 
parafią, w której pracował jako proboszcz 
aż do śmierci była Zagłoba. Tu zmarł 30 

stycznia 1972 roku. Pochowany na cmen-
tarzu w Zagłobie. 

 

 
Ks. kanonik Jan Pęzioł, siódmy 

proboszcz parafii Zagłoba, od 20 marca 
1972 do maja 1976. Ur. 24 grudnia 1931 
r. w Zdziechowicach, diec. sandomierska. 
Święcenia otrzymał 20 kwietnia 1958 
roku. Kanonik honorowy Kapituły Archi-
katedralnej w Lublinie, kapelan honorowy 
Ojca Świętego, członek Rady Duszpaster-
skiej diec. lubelskiej w 1995 r. Referent 
Wydziału Duszpasterskiego ds. Maryj-
nych (1995 r.). Od 1979 roku proboszcz 
parafii p.w. św. Wojciecha w Wąwolnicy. 
Obecnie emeryt, egzorcysta archidiece-
zjalny. Autor książki „Wąwolnica - Sank-
tuarium Maryjne”. 
 Ks. kanonik Tadeusz Flis, ósmy 
proboszcz parafii Zagłoba, od 18 maja 
1976 do 13 kwietnia 1986 roku. Ur. 16 
kwietnia 1925 roku w Wólce Lesieckiej, 
diec. lubelska. Święcenia otrzymał 20 
kwietnia 1958 r. Kanonik honorowy Kapi-
tuły Katedralnej w Zamościu. Członek 
Zarządu Funduszu UNITAS. Rezydent od 
1991 roku w parafii p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Puławach. Za jego czasów 
rozpoczęto budowę kaplicy w Braciejowi-
cach. 
 

 

Ks. kanonik Mieczysław Józef 
Gac, dziewiąty proboszcz parafii Zagłoba, 
nominowany 1 kwietnia 1986 roku (przy-
był do parafii 3 maja) - proboszcz do 
śmierci w dniu 3 maja 1995 roku. Ur. 2 
stycznia 1937 w Teptiukowie, diec. za-
mojsko-lubaczowska. Święcenia otrzymał 
16 czerwca 1963 r. Kanonik honorowy 
Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. 
Przed śmiercią - wicedziekan dekanatu 
opolskiego. Pochowany na cmentarzu w 
Zagłobie. 

 

 
 
Ks. kanonik Tomasz Raczkow-

ski, dziesiąty proboszcz parafii Zagłoba, 
od 11 czerwca 1995 do 17 czerwca 2001. 
Ur. 2 lutego 1951 w Chodlu, diec. lubel-
ska.  Wyświęcony 5 czerwca 1976 r. Pro-
boszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Kraśniczynie w latach 1992-1995. Ka-
nonik honorowy Kapituły Katedralnej w 
Zamościu. Po Zagłobie objął probostwo w 
Wilkołazie.    
 Ks. kanonik Jerzy Tadeusz Ha-
naj, jedenasty proboszcz parafii Zagłoba, 
od 29 czerwca 2001 roku do chwili obec-
nej. Ur. 10 marca 1945 w Zakrzówku, 
diec. lubelska. Wyświęcony 17 czerwca 
1969 r. Kanonik honorowy Kapituły Ka-
tedralnej w Zamościu. Przedtem pro-
boszcz parafii p.w. św. Tomasza Apostoła 
i św. Biskupa Stanisława w Piotrawinie. 
Twórca tamtejszego przykościelnego 
muzeum, organizator wielu uroczystości 
religijno-kulturalnych, m. in. koncertów 
organowych. Inicjator obchodów 80-lecia 
parafii w Zagłobie. 
 

 Janusz Ogiński 
 
P.S. Serdeczne podziękowania za współ-
pracę dla s. Karoliny Anny Kołodziejczyk 
CSFB, pracownika naukowego Archiwum 
Archidiecezjalnego w Lublinie. 
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Kościół w stylu polskim 
 

 
Budowa kościoła w Zagłębie – początek lat 30. 

 
      Ogłoszony w 1906 roku konkurs na 
projekt kościoła w Zagłobie był jednym z 
najważniejszych polskich konkursów 
architektonicznych początku XX wieku. 
Konkurs stał się pierwszą na taką skalę 
(nadesłano ponad 50 projektów) manife-
stacją „stylu swojskiego” w budownictwie 
kościelnym na terenie wszystkich trzech 
zaborów. Krakowskie Towarzystwo „Pol-
ska Sztuka Stosowana”, opublikowało 
nawet część nie nagrodzonych projektów, 
uważając je za „poważne i artystyczne 
próby wytworzenia swojskiego typu bu-
dowli kościelnych”. Konkurs traktowano 
jako wyraz dążenia do znalezienia wzo-
rów nowoczesnej świątyni w nawiązaniu 
do  historycznych zabytków budownictwa 
drewnianego, do „starych kościołów mo-
drzewiowych” i modnych wzorów „zako-
piańszczyzny”.  W regulaminie konkursu 
precyzyjnie określano oczekiwania 
względem form architektury przyszłej 
świątyni: „Co do stylu budowy – czytamy 
– zaznacza się ogólnie, że pierwszeństwo  
na konkursie będą miały te projekty, które 

wykażą zastosowanie i rozwinięcie moty-
wów swojskich w Polsce stosowanych. 
Celem konkursu jest między innymi zachę-
cenie sił artystycznych do kompozycji w 
kierunku jak najbardziej swojskim – pol-
skim”.   
      Autor zwycięskiego projektu Kazi-
mierz Skórewicz (1866-1950), był nie 
tylko czynnym architektem, o poważnym 
już wówczas dorobku, ale był także histo-
rykiem i badaczem architektury, zafascy-
nowanym średniowiecznymi budowlami, 
poszukującym oryginalnych form sztuki 
polskiej. Jako wychowanek petersbur-
skiego Instytutu Inżynierów Cywilnych, 
po zakończeniu studiów rozpoczął pracę  
architekta w Baku. Jednocześnie prowa-
dził badania zabytków i studiował dzieje 
„sztuki budowlanej Słowian zachodnich”.  
      Budowa kościoła w Zagłobie, jego 
dekoracja i wyposażenie miały stanowić 
w intencji Skórewicza całościową kreację 
nowego stylu polskiego. Już w 1906 roku 
rozpoczął on  poszukiwania odpowiednich 
wzorów i materiałów „o charakterze 

swojskim”, potrzebnych do urządzenia 
świątyni.  
    Kamień węgielny pod jej budowę po-
święcono 20 sierpnia 1907 roku „w obec-
ności proboszcza zagłobskiego 
X.Antoniego Chotyńskiego”. Fundator 
kościoła i inicjator całego przedsięwzięcia 
Jan Kleniewski planował ukończenie 
budowy w ciągu kilku lat. W archiwum 
parafialnym zachowała się notatka Kle-
niewskiego,  plan działań i swoiste zobo-
wiązanie do wspierania budowy. 
 „23 lipca w Dratowie u Księdza posta-
nowiłem: 
1909 umieścić do Banku 7500 r na kapitał 
od którego Proboszcz będzie brał pensję 
300 r. 
1909 postawić fundamenta pod kościół i 
cokół z granitu 
1910 postawić Plebanję  
1911 Kościół pod dach 
1912 Wykończenie i Nabożeństwo 29 
Sierpnia” 
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      Tej optymistycznej wizji nie udało się 
zrealizować. Na przeszkodzie stanęły 
trudności finansowe i historia. Wiosną 
1907 roku rozpoczęto prace przygoto-
wawcze przy fundamentach oraz przystą-
piono do zwózki i obróbki bloków czer-
wonego granitu, czym zajmował się spe-
cjalnie sprowadzony z Dobrzynia kamie-
niarz Józef Cybulski.  Do chwili wybuchu 
wojny prace przy kościele nie wyszły 
zapewne poza fundamenty. 28 grudnia 
1918 roku umiera niespodziewanie inicja-
tor budowy kościoła Jan Kleniewski, jego 
dzieło już w Polsce Niepodległej konty-
nuować będzie żona Maria Kleniewska – 
osoba niepospolitych talentów i zasług. Z 
jej inicjatywy powstała w Zagłobie pleba-
nia (ok. 1924 r. zapewne według wcze-
śniejszych planów Skórewicza), a 7 marca 
1924 r. erygowano parafię i rozpoczęły się 
regularne nabożeństwa w dostosowanej 
do tego drewnianej kaplicy. Pracami przy 
budowie kościoła  kierował od 1925 roku 
nowy proboszcz -   ksiądz Władysław 
Walencik (1892-1939). W ciągu pięciu 
lat, borykając się z trudnościami finanso-
wymi, doprowadził do realizacji projektu 
świątyni z 1906 roku.  Najintensywniejsze 
prace przy wznoszonym kościele trwały 
od 1928 roku. Przypomnijmy tylko, że w 
tym właśnie roku ukończone zostaje naj-
większe dzieło architektoniczne Kazimie-
rza Skórewicza – nowy gmach Sejmu 
Rzeczpospolitej. Pierwsze posiedzenie  w 
nowej sali Zgromadzenia Narodowego 
odbyło się 27 marca 1928 roku.  
 

 
 Skórewicz na budowie kościoła  

Prace w Zagłobie, nadzorowane 
przez architekta, szły niespiesznie.  W 
oparciu o zapiski z księgi rachunkowej 
budowy wiemy, że do 1930 roku najwięk-
sze środki przeznaczono na „obróbkę 
granitu” i „przewóz cementu statkiem”. 

Od 1930 roku sprowadzana jest z Zakła-
dów Ceramicznych w Grudziądzu da-
chówka.  Jak wynika z zapisków w Księ-
dze Zebrań Rady Parafialnej  w 1930 
roku:  „Postanowiono  przyłożyć wszel-
kich starań żeby w tym roku budowę ko-
ścioła posunąć jak najdalej. Postanowio-
no wybrać z każdej wioski dwóch gospo-
darzy, którzy by prowadzili wykaz tych, 
którzy mają spełniać przy kościele robotę 
- furmankami czy też pieszo. Postanowio-
no wyznaczyć gospodarzy, którzy mają 
wozić cegłę  a więc z Zakrzowa 50 tysięcy, 
z Braciejowic 50 tys z [..]  Grabowca 40 
tys., z Majdan, Lutomirska, Rybaki, Ko-
siorów, Żmijowiska 40 tys. Następnie 
postanowiono zająć się zwózką drzewa na 
dach.”  

 

 
      W 1932 roku kościół był w całości 
pod dachem, trwały wciąż prace przy 
budowie wieży. W 1934 roku Rada Para-
fialna postanowiła: „że mimo tego iż są 
jeszcze długi w tym roku budowa kościoła 
będzie prowadzona. P. Kleniewska obie-
cuje, że pieniądze muszą być, że Jej sukce-
sorowie przyrzekli, że w tym roku zrobio-
ne by były okna, drzwi, szabrowanie we-
wnętrzne i posadzka. Co się tyczy wieży, 
to niewiadomo czy pieniędzy starczy.[...] 
Mimo nadziei, że na zimę wprowadzimy 
się do nowego kościoła, uchwalono w 
czasie wiosennym pokryć kaplicę trzciną 
ponieważ w niektórych miejscach zacie-
ka.”  Jak możemy przypuszczać świątynia 
w stanie surowym stanęła na przełomie 
1934/35 roku. W grudniu 1934 roku do 
Zagłoby trafiły dwa transporty szkła kate-
dralnego do oszklenia okien. Szkło za-
mówione zostało w Towarzystwie Połu-
dniowo-Rosyjskich Hut Lustrzanych z 
zarządem w Brukseli, a wyprodukowane 
w hucie Szczakowa.  Również w 1934 

roku Rada Parafialna, mimo braku pienię-
dzy na ukończenie wieży, postanowiła 
rozpocząć zbieranie ofiar na dzwony. 
Zamówiono je ostatecznie w połowie roku 
1936 w znanej i cieszącej się dobrą opinią 
firmie „Odlewnia Dzwonów i Metali 
Karol Schwalbe” z Białej koło Bielska. 
Początkowo ks. Walencik zamówił dwa 
dzwony:  duży, ważący 330 kg i mniejszy 
170 kilogramowy. Według jego projektu 
dzwony otrzymały bogatą dekorację i 
stosowne do niej sentencje. I tak na du-
żym dzwonie centralne miejsce zajmowa-
ła płaskorzeźba Chrystusa Króla,  z imio-
nami AUGUST  i  WŁADYSŁAW oraz 
sentencją „Niech zawsze i po wszystkie 
wieki imię Chrystusa rozbrzmiewa”. 
Dzwon ten co utrwalono stosownym napi-
sem był ofiarą parafian. 

Na mniejszym dzwonie znalazło 
się wyobrażenie św. Jana Ewangelisty, 
któremu towarzyszyły dwie sentencje: „A 
słowo, jak grom w serca uderzy – ogień 
wielkiej miłości zapali” oraz „A słowo 
stało się ciałem i mieszkało miedzy nami”. 
Korespondujący z księdzem w sprawie 
dzwonów  przedstawiciel firmy odlewni-
czej delikatnie sugerował poszerzenie 
zamówienia, odwołując się do poczucia 
muzycznej harmonii. Otóż dźwięk więk-
szego dzwonu miał ton b, a mniejszego 
ton d – jak pisał obrotny handlowiec: 
„jako trzeci do akordu b- major mógłby 
być dzwon wagi ok. 100 kg o tonie f. Gdy-
by Przewielebny Ksiądz Proboszcz zdecy-
dował się na zamówienie jeszcze i dzwonu 
mniejszego f więc miałby piękny trójdź-
więk strojony w akordzie  b-majorowym 
b-d-f. Ksiądz uległ muzycznej argumenta-
cji z zamówił trzeci dzwon, który osta-
tecznie stał się „ofiarą Polonji Amerykań-
skiej R.P. 1936” . Znalazł się na nim wize-
runek św. Teresy od Dzieciątka Jezus i 
sentencja: „Deszcz różany Łask Bożych 
spuszczę na was”. Dzwony odlano we 
wrześniu 1936 roku, i jak pisano do Za-
głoby: „jeżeli nie zajdzie żadna przeszko-
da n.p. strajk, więc  Przewielebny Ksiądz 
Proboszcz będzie na procesję w wigilję 
święta Chrystusa Króla na pewno mógł 
już dzwonić” . Ostatecznie dzwony wysła-
no z Białej 8.X.1936 r. koleją  „do stacji 
kol. Karczmiska przez Nałęczów, bocznica 
prywatna Rysaki”. W osobnej skrzynce 
dołączono ofiarę od firmy Karol Schwalbe 
– dzwonek zakrystyjny. Całość przedsię-
wzięcia kosztowała parafię 3 tysiące 109 
zł i 50 gr.  
      Zakup dzwonów był przedsięwzię-
ciem kosztownym i prestiżowym zarazem. 
Pozostałe prace wykończeniowe trwały  
przez następne dziesięciolecie, aż do kon-
sekracji kościoła w 1948 roku (a potem 
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kontynuowane w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych). 
     Kazimierz Skórewicz  zamierzał do-
prowadzić w zmienionej już sytuacji arty-
stycznej do realizacji swych planów zwią-
zanych z całościowym projektem dekora-
cji i wyposażenia kościoła. Twórców 
dekoracji poszukiwał wśród artystów z 
kręgu warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, którzy „otworzyli swe oczy na 
sztukę polską”, i których zasługą był 
triumf polskiej ekspozycji na Wystawie 
Paryskiej 1925 roku. Skórewicz uważał, 
że do nich należy przyszłość, bowiem 
poszukują (jak on przed ćwierć wiekiem)  
specyficznego wyrazu polskiej sztuki. A 
chwalił ich m.in. za to, że „zarówno ci 
profesorowie, jak uczniowie, zanim po 
ukończeniu studiów do Paryża lub Rzymu 
pojadą – nie do Hiszpanii na studia, a do 
Kazimierza, i to co lato jeżdżą!”   Skóre-
wicz pośredniczył  w kontaktach między 
warszawskimi artystami i księdzem Wa-
lencikiem i Maria Kleniewską. Projekty 
dekoracji rzeźbiarskiej wykonuje w 1935 
roku Franciszek Strynkiewicz, asystent 
profesora Tadeusza Breyera,  a nad pro-
jektami polichromii pracuje profesor Le-
onard Pękalski . Żaden z projektów nie 
zostaje zrealizowany. Dopiero w okresie 
okupacji w latach 1942-43 Antoni Micha-
lak –malarz związany z Bractwem Świę-
tego Łukasza i kręgiem artystycznym 
wokół Tadeusza Pruszkowskiego, wyko-
nuje  fresk na zamknięciu prezbiterium, 
który jest jedynym zrealizowanym frag-
mentem planowanej monumentalnej deko-
racji ściennej.   
   

 
Fresk Antoniego Michalaka 

 Budowany tak długo i z takim 
trudem kościół w Zagłobie nie uzyskał 
takiego wyposażenia i dekoracji, jak za-

mierzał jego twórca. Skromne wnętrze o 
czystych podziałach przestrzennych, za-
wiera dość skromny zespół dekoracji. 
Jego najwybitniejszym  elementem jest 
bez wątpienia wspomniany monumental-
ny fresk Antoniego Michalaka ze sceną  
Koronacji  N.M.Panny . W bocznym ołta-
rzu umieszczono obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej łączony z Józefem 
Chełmońskim, silnie ściemniały i wyma-
gający konserwacji. W zakrystii zwraca 
uwagę drewniana nastawa kredensowa o 
cechach stylu zakopiańskiego, być może 
jedyny ślad pierwotnych planów na 
„swojskie” wyposażenie kościoła. 
 

 
Projekt ambony 

 W czasach powojennych stop-
niowo uzupełniano braki niezbędnego 
wyposażenia. W 1964 roku zrealizowano 
drewnianą ambonę, o prostych klasycyzu-
jącyh formach. Zaprojektował ją inż. 
Tadeusz Witkowski z Lublina, a wykonał 
znakomity stolarz Stanisław Olszta z 
Krężnicy Jarej. Z  1978 roku pochodzi 
metaloplastyczna dekoracja ołtarzy wyko-
nana przez Zygmunta Kempę z Często-
chowy. Są to niestety dzieła dość prze-
ciętne, nie odznaczające się szczególnym 
kunsztem.     
     Natomiast wyjątkowo wysoki kunszt 
projektowy i znakomite wykonawstwo 
cechuje stolarkę drzwiową i okucia. Pro-
jektowane przez Skórewicza masywne 
wrota kościelne i drzwi do zakrystii (także 
metalowe drzwi do skarbca) są znakomi-
tym przykładem „swojskiego” stylu pol-
skiej sztuki stosowanej. A mosiężne 
klamki i szyldziki, zaprojektowane w 

formie strukturalnych analiz historycz-
nych motywów, są prawdziwymi arcy-
dziełami rzemiosła.   
 

 
Szafa w stylu zakopiańskim w zakrystii 

     Tyle pozostało z wielkich planów 
wzorcowej świątyni w „stylu polskim”. 
Rozgłos z jakim spotkał się konkurs na 
projekt kościoła w Zagłobie, miał duże 
znaczenie w kształtowaniu się szerokiego 
nurtu poszukiwań stylu narodowego w 
budownictwie sakralnym pierwszej ćwier-
ci XX wieku . Wiązano z tym ruchem 
wielkie nadzieje u progu niepodległości, 
widząc w nowej architekturze sakralnej 
„fundamenty pod przyszły gmach odno-
wionej sztuki polskiej”. 

Sam Skórewicz zdołał jeszcze 
zrealizować „swojskie” kościoły w Koma-
rowie na Zamojszczyźnie (1911) – naj-
bliższy stylistycznie zagłobskiej światyni , 
w Łapach (1927) i prezydencki kościół w 
Spale (1923)- wyjątkową, nowoczesną 
syntezę tradycji i form współczesnych . 
Ale właśnie kościół w Zagłobie jest klu-
czowym obiektem pozwalającym nam 
właściwie rozumieć i oceniać różnorakie 
starania o zbudowanie spójnego styli-
stycznie kształtu polskiej architektury w 
pierwszej ćwierci XX wieku. Architektury 
pojmowanej jako rozpoznawalny system 
kulturowych kodów,  w którym znaczenia 
nabiera nie tyle abstrakcyjny „styl”, ale 
profil obrobionego kamienia, kształt na-
cięć na belce czy sposób kładzenia cegieł. 
W nich i poprzez nie realizuje się ten 
szczególny przekaz tradycji i polskości.  
                    Waldemar Baraniewski           
Literatura i źródła: 
W.Baraniewski, Kazimierz Skórewicz, archi-
tekt, konserwator, historyk architektury 1866-
1950, Warszawa 2000; 
K.Stefański, Polska architektura sakralna w 
poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000; 
W.Włodarczyk, Bratów Marii Kleniewskiej, w: 
Maria Kleniewska, Wspomnienia, red. 
W.Włodarczyk, Wilków 2002 
Archiwum Parafii p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Zagłobie: „Budowa kościoła w Za-
głobie”, Księga Inwentarzowa, Księga Kaso-
wa, Księga Zebrań Rady Parafialnej. 
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Bractwo Pielgrzymstwa Polskiego 
 

Spotkanie, rekolekcje i spowiedź 
generalna w 1896 roku u kapucyna Ojca 
Honorata Koźmińskiego (wyniesionego 
na ołtarze przez Jana Pawła II) spowodo-
wały zasadniczy zwrot w duchowym 
życiu Jana i Marii Kleniewskich. Bezpo-
średnim impulsem spowiedzi była nagła 
śmierć dwóch córek Kleniewskich w 1895 
roku, w momencie budowy cukrowni 
Zagłoba. Konsekwencją tych wewnętrz-
nych przemian Kleniewskich było spro-
wadzenie na Powiśle SS.Służek, a do 
majątku Lemszczyzna pod Lublinem - 
SS.Pasterek, wreszcie budowa w 1898 
roku drewnianego kościółka dla osady 
fabrycznej Zagłoba. Kleniewscy organi-
zowali też w Kluczkowicach regularne 
wielodniowe rekolekcje i misje (np.: 26 
marca 1911, 28 października 1916. [Dział 
Rękopisów Biblioteki KUL, sygn.1302]) i 
mocno wspierali działania społeczne księ-
ży. Ukoronowaniem tych duchowych 
poszukiwań i społecznych działań było 
dla Marii Kleniewskiej - już po śmierci 
męża - ustanowienie parafii Zagłoba, 
budowa kościoła i - wreszcie - założenie 
Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego. 

 
Jan i Maria Kleniewscy w 1880 roku 

„29 czerwca w dniu Apostolstwa 
Św. Piotra i Pawła 1924 roku w małej w 
piaskach nadwiślańskich zatopionej miej-
scowości Lubelszczyzny, gdzie z każdej 
strony Polski dojechać było trudno, w 
Dratowie pani Janowej Kleniewskiej, 
rzuciła [ona] myśl Bractwa Pielgrzymstwa 
Polskiego. [...] Widzę zielone skrzynki 
wzdłuż okien i werandy, kipiące czerwie-
nią cudownie kwitnących pelargonii - 
[zakątki] w ogrodzie gdzie się z Ojcem 

[księdzem Władysławem Korniłowiczem] 
wieczorem odmawiało różaniec i gdzie 
nas Ojciec uczył śpiewać ukochany swój 
psalm „Laudate Dominus Omnes Gentes” 
- las tuż obok ogrodu i wieczorne przez 
niego wędrówki i błądzenia gdy się szło 
do chaty piastowej, gdzie mieszkały te z 
nas, które już w domu pomieścić się nie 
mogły i widzę kochaną małą kapliczkę z 
obrazem Serca Jezusowego [...] i mały 
parafialny kościółek do chaty wiejskiej 
podobny i wewnątrz w ludowym stylu 
utrzymany [...]” [sygn.1315 k.75] Pisząca 
te słowa w kilka lat potem Teresa Lip-
czyńska, opisała też nowo wznoszoną, od 
1928 roku, ceglaną świątynie w Zagłobie. 
 Idea „Zastępów Braterstwa Piel-
grzmów Polskich” (taka była pierwotna 
nazwa autorstwa Kleniewskiej) powstała 
w 4 miesiące po erygowaniu parafii w 
Zagłobie. Obok kosztownej budowy ko-
ścioła, Kleniewska planowała równolegle 
inny - duchowy gmach wymagający in-
nych wyrzeczeń i wysiłku - Bractwo Piel-
grzymstwa Polskiego. Inspiracją była dla 
niej rozmowa z Zofią Jankowską z domu 
Karszo-Siedlewską (1884-1957) podczas 
ogólnopolskiego zjazdu ziemianek w 
1918 roku w Warszawie. Jankowska, 
działaczka stowarzyszenia ziemianek, 
redaktorka „Ziemianki Polskiej”, była 
protestantką. W 1926 roku dzięki Korni-
łowiczowi przeszła na katolicyzm, aktyw-
nie działała w Międzynarodowej Komisji 
Wychwania Rodzinnego. Kleniewska, 
założycielka w 1895 roku stowarzyszenia 
ziemianek, chciała w idei Bractwa połą-
czyć swoje koncepcje pracy społecznej, 
głęboką wiarę i przekonanie o potrzebie 
wewnętrznego przekształcenia Polaków. 
„Polacy żyją forma a nie treścią” [sy-
gn.1304 k.31] - pisała. „[...] potrzeba 
odrodzenia ducha narodu” [sygn.1304 
k.78].  
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 Idea Bractwa w oczywisty spo-
sób nawiązywała do ideologii głoszonej 
przez Wincentego Lutosławskiego wywo-
dzącej się idei mesjanistycznych roman-
tyków. W pierwszym kanonie lektur bra-
tek - członkiń Bractwa - znajdowały się 
utwory Mickiewicza, Słowackiego, Kra-
sińskiego, Wyspiańskiego, Trentowskie-
go, Cieszkowskiego. Takie właśnie usta-
wienie koncepcji Bractwa kierowało ich 
uwagę na sprawę społecznego i duchowe-
go zarazem przeobrażenia narodu. Po-
czątkowo traktowano ją dosłownie jako 
pracę wśród ludu, potem coraz bardziej 
jako „ogniska” pracy nad wzmocnieniem 
rodziny. Pierwsze pomysły Kleniewskiej 
zakładały co najmniej 2-miesięczne letnie 

wędrówki po polskiej wsi. Po zameldo-
waniu się u wójta i proboszcza bratki-
pielgrzymki miały prowadzić pogadanki 
dla młodzieży. Bratki obowiązywała 2 
tygodniowa praca społeczna w ciągu roku 
z oderwaniem się od zwykłych zajęć. 
Kleniewska nazywała ją „Misją narodo-
wą”.   

 
Zofia Jankowska 

Bractwo w zamyśle Kleniewskiej 
kierowane było do panien z dworów i 
pałaców. W pierwszym spotkaniu 29 
czerwca 1924 roku w dworze dratowskim 
wzięły udział Emilia Górecka (późniejsza 
Siostra Adela z Lasek), Teresa Zamoyska 
(późniejsza Czartoryska), Teresa Cisz-
kiewicz, Leonia Rudzka, Zofia Wielo-
wieyska (późniejsza Siemieńska), Maria 
Wielowieyska (późniejsza Jaskłowska) i 
Halina Doria-Dernałowicz. „Jednostki ze 
stanu szlacheckiego są w pierwszym rzę-
dzie powołane do apostolstwa pielgrzy-
mów w Polsce”[sygn.1304 k.68]. Wynika-
ło to z tradycji i doświadczeń rodzinnych 
Kleniewskiej ale także z jej wyjątkowego 
- chyba przesadnie - krytycyzmu wobec 
Polaków, poszczególnych warstw i grup 
społecznych w ówczesnej Polsce: chło-
pów, Żydów i równie ostro ziemiaństwa. 
Dlatego powołując Bractwo - uważała 
Kleniewska - „Inteligencja wiejska pomna 
na ciężkie krzywdy uczynione świadomie 
lub nieświadomie przez naszych praojców 
ludowi polskiemu, chce je zmazać przez 
dobrowolną ofiarę usług, pracy z nimi i 
nad nimi, tak dla duszy jak i ciała” [sy-
gn.1304 - brudnopis listu do prymasa 
Polski z 1927 roku o celach Bractwa]. 
Celem była Polska osadzona na nowych 
duchowych podstawach, kamieniem wę-
gielnym tej budowli miała być chrześci-
jańska rodzina. 
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 Jednak już po pierwszych za-
mkniętych rekolekcjach w 1925 roku w 
Dratowie z udziałem zaproszonego przez 
Kleniewską księdza Korniłowicza, skie-
rował on uwagę uczestniczek - nie bez 
pewnego rozczarowania ze strony inicja-
torki - na Ewangelię, nadając tym samym 
Bractwu przede wszystkim wymiar reli-
gijny, a mniej społeczny [sygn.1312 s.22-
23]. Kleniewska chciała nawet zaprosić 
jako nowego moderatora i duchowego 
przewodnika Bractwa innego kapłana, 
jednak namówiona przez Halinę Derna-
łowicz, pozostała przy „Ojcu” Korniłowi-
czu. Dernałowiczówna, dla której były to 
pierwsze zamknięte rekolekcje w życiu i 
pierwsze spotkanie z Korniłowiczem 
(poznała go właśnie wówczas w Drato-
wie) od razu wyczuła jego wielki ducho-
wy format. Zapewne dla Kleniewskiej 
takie przesunięcie akcentu nie było łatwe, 
tak jak nie była wciąż łatwa - znana jej 
przecież wcześniej - droga duchowego 
doskonalenia. Jej zachowany dzienniczek 
z roku 1928 [sygn.1302] dobrze oddaje 
wysiłek jej woli. 
 Ksiądz Władysław Korniłowicz 
(1884-1946), w latach 1914-15 duszpa-
sterz szkoły gospodarczej w Kuźnicach 
założonej przez Jadwigę Zamoyską, od 
1920 kierownik duchowy Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża (od 1930 roku 
osiadł na stałe w Laskach), w latach 1922-
1929 dyrektor konwiktu księży studentów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
doskonale nadawał się do sprawowania 
opieki duchowej nad powstającym Brac-
twem. Znał środowisko ziemiańskie i był 
blisko wielu inicjatyw i prac społecznych. 
To ksiądz Korniłowicz w dużej mierze 
ukształtował wewnętrzny charakter Brac-
twa. 
 Halina Doria-Dernałowicz (1896-
1980), „uczennica” Kleniewskiej i główna 
po niej osoba w Bractwie poznała organi-
zatorkę stowarzyszenia ziemianek 11 lat 
wcześniej. Została przedstawiona Kle-
niewskiej w maju 1913 roku w Krakowie 
podczas głośnego Zjazdu Kobiet Polskich. 
Kleniewska - jak pisze Dernałowicz - 
powiedziała, „że jak dorosnę, będę się 
zajmować pracą społeczną i narodową” 
[sygn.1312 s.10]. Rzeczywiście Dernało-
wicz przewodniczyła w latach 1923-35 
Kołu Młodych Ziemianek, a decydujące 
dla jej dalszej działalności były spotkania 
formacyjne w Dratowie i zawarte tu przy-
jaźnie. Kleniewska chciała, aby to właśnie 
Halina Dernałowicz przejęła po niej kie-
rowanie Bractwem. 
 Z 1926 roku pochodzi zarys 
statutu Bractwa [sygn.1311 s.6]. Ksiądz 
Korniłowicz przestrzegał przed zbyt po-
spiesznym jego formalizowaniem. Na-

mawiał najpierw na regulamin - „wszyst-
ko musi być najpierw wypróbowane w 
życiu, by nie było martwą literą” [sy-
gn.1312 s.10]. Hasłem Bractwa zapisa-
nym w statucie było: „Żyj miłowaniem, 
prawdą i pracą. Cel: budowanie Chrystusa 
w sobie, w otoczeniu, w Polsce - przez 
czyn wewnętrzny i zewnętrzny” [sy-
gn.1311 s.6]. Do Bractwa mogły należeć 
Polki katoliczki, które ukończyły 18 lat. 
Wprowadzane były przez 2 bratki, a wy-
bór zatwierdzany był przez „Dowódcę”. 
Knadydatki podpisywały regulamin Brac-
twa. Zostały określone stopnie członkiń: 
aspirantki i siostry (potem doszły jeszcze 
„kandydatki”). Do czasu złożenia przy-
rzeczenia aspirantka mogła opuścić Brac-
two. Siostry łączyły się w „siódemki” (od 
pierwszej siódemki założycielek Bractwa 
w 1924 roku). „Siódemki” co pół roku 
miały przedstawiać sprawozdania ze swej 
działalności. „Dowódca” Bractwa był 
obierany na 3 letnią kadencję ilością 2/3 
głosów sióstr. Co roku „Dowódca” mia-
nował nowego sekretarza. Zarząd Bractwa 
składał się z „Dowódcy” i 2 dobranych 
sióstr. Stała siedziba Zarządu Bractwa 
nosiła nazwę „Cumy” (to chyba echo 
fascynacji Kleniewskiej polskim morzem 
i jednocześnie nawiązanie do chrześcijań-
skiej symboliki) [sygn.1304 k.78]. „Dzia-
łalność zewnętrzna Bractwa przejawia się 
w Służbie Narodowej” głosił statut. Co 
roku na zjeździe w Dratowie bratki po-
dejmowały uchwały wyznaczające zada-
nia na cały następny rok. W 1930 roku 
Kleniewska powołała fundację „Służba 
Narodowa” z kapitałem 40 tysięcy złotych 
finansującą działalność Bractwa. 
 Od 1926 roku w Dratowie odby-
wały się doroczne zjazdy bratek [sy-
gn.1313 - protokoły zjazdów Pielgrzym-
stwa Polskiego]. Zjazd 5 lipca 1926 roku 
z udziałem księdza Korniłowicza roz-
strzygnął, kto jest siostrą, a kto aspirantką. 
Od tego też roku odbywały się spotkania 
piątkowe w prywatnych mieszkaniach 
bratek w Warszawie (u Zofii Jankowskiej 
i Morawskiej). Podobne spotkania bywały 
pod koniec lat 20-tych także w Gdyni. 
Kolejne zjazdy w Dratowie odbyły się 27-
29 sierpnia 1927 roku, 11-13 września 
1928 roku, w sierpniu 1929 roku. Kle-
niewska kierowała też do bratek swoje 
przesłania, np. „Listek II” z 6 marca 1928 
roku [sygn.1307 k.45]. Niezależnie od 
działalności bratek organizowała też w 
Dratowie misje pokutne (np. 17 czerwca 
1928 roku). Organizowane w Dratowie 
zjazdy bratek przesądziły o zmianie na-
zwy wioski. Przez dwie dekady, od poło-
wy lat 20-tych, Dratów nazywany był 
Bratowem. 

 Według listy z 1926 roku [sy-
gn.1311] do Bractwa należało 40 bratek: 
Maria Boniecka (Warszawa, Nowy Świat 
53); Magdalena Budny (Jastków 
k/Lublina); Ewa Ciechomska (Warsza-
wa, ul.Nowy Świat 41); Łucja Cheł-
chowska (Wilno, ul.Ofiarna 4); Teresa 
Ciszkiewicz (Warszawa, ul.Chmielna 30); 
Teresa Czartoryska (Konarzewo 
k/Dopiewa); Anna Czetwertyńska-
Potocka (Suchowola); Halina Dernało-
wicz (Bagna k/Warki); Maria Dłużewska 
(Pobyłkowo k/Serocka); Maria Fuda-
kowska z Pfeifferów (Bąkowa Góra 
k/Przedborza); Zofia Fudakowska (War-
szawa, ul.Fredry 10); Emilia Górecka - 
Siostra Adela (Strzegocin k/Kutna); Ma-
ria Górska z Mirskich (Warszawa, 
ul.Elektoralna 16); Barbara Grocholska 
z Czetwertyńskich (Warszawa, 
pl.Dąbrowskiego 4); Zofia Jankowska 
(Kruchowo k/Trzemeszna); Maria Ja-
skłowska z Wielowieyskich (Stobiecko 
k/Radomska); Maria Kleniewska (Dra-
tów); Maria Kowerska z Fiszerów (Stu-
dzianki k/Zakrzówka); Anna Kozłowska 
(Śmiechów k/Żychlina); Janina Kozłow-
ska (Śmiechów k/Żychlina); Helena Kwi-
lecka; Cecylia Lubomirska (Wielichowo 
k/Śmigla); Leonia Rudzka (Brańszczyk); 
Maria Sczaniecka (Łaszczyn k/Rawicza); 
Ewa Siemieńska z Wielowieyskich (Żyt-
no k/Radomska); Teresa Siemieńska; 
Zofia Siemieńska z Wielowieyskich 
(Czaryż k/Szczekocin); Helena Sołta-
nówna (Warszawa, ul.Senatorska 22); 
Halina Szalkiewiczowa (Ruda Czechow-
ska k/Puław); Wanda Szczuka; Helena 
Skrzyńska (Warszawa ul.Szczygla 7); 
Maria Turska (Konstancin k/Warszawy); 
Maria Tyszkiewiczówna - Siostra Imma-
culata; Marta Walewska (Warszawa, 
ul.Senatorska 18); Irena Wołczaska 
(Warszawa, ul.Wspólna); Zofia Zamoy-
ska (Pilczyca k/Ratoszyc); Natalia Za-
krzewska (Staw k/Gombina). Na liście 
znajdowały się też 4 przekreślone nazwi-
ska: Magdalena Łubieńska (Mińsk Ma-
zowiecki); Konstancja Morawska (War-
szawa, Stare Miasto 23); Jadwiga May-
ówna (Kraków, ul.Sobieskiego 16) i Ka-
zimiera Rosinkiewiczówna (Kazimie-
rza). Lista ta, jak i kolejne, nie uwzględnia 
osób, które bywały na zjazdach bratek i 
ich spotkaniach grupowych, ale z niezna-
nych powodów do Bractwa przed 1939 
rokiem ostatecznie formalnie nie przystą-
piły. A były to m.in.: Jadwiga Dąbrow-
ska, Halina Iłłakowicz z Kleniewskich 
(była na zjeździe bratek w 1930, 31 i 32 
roku), Maria Kaczorowska, Irena Tysz-
kiewicz z Jezierskich (uczestniczyła w 
zjeździe 1930 roku), A.Ujazdowska, 
Al.Walewska. W zjazdach uczestniczyła 
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też zapewne Zofia Kleniewska z Ziele-
niewskich z pobliskiego Szczekarkowa. 
 Na zjeździe bratek w Dratowie 
trwającym od 27 sierpnia do 2 września 
1930 roku omawiano regulamin i projekt 
statutu Bractwa. Przedstawiła go Helena 
Sołtanówna. Zaplanowano też w tym 
samym roku w dniach 31 października - 1 
listopada zjazd bratek w Częstochowie. W 
roku następnym w dniach 25-31 sierpnia 
zjazd dratowski zatwierdził statut. Patron-
ką Bractwa - tak jak parafii w Zagłobie - 
została „Matka Najświętsza Królowa 
Korony Polskiej”. Statut określał też za-
dania Bractwa: doskonalenie się w duchu 
katolickim i narodowym, praca w ramach 
Służby Narodowej oraz  budowę „spójni” 
między bratkami. Zarząd Bractwa według 
notatek Kleniewskiej z 1930 roku miały 
stanowić: Halina Dernałowicz, Zofia 
Zamoyska, Helena Sołtanówna, Barbara 
Grocholska, Al.Walewska. Radę (Concy-
lium, Senat): Siostra Adela, Lipczyńska, 
Ciszkiewicz, Maria Boniecka, Anna Ko-
złowska, Zofia Jankowska [sygn.1302]. 
 Zjazdy bratek połączone były z 
tygodniami społecznymi prowadzonymi 
na KUL-u i z „własnymi” rekolekcjami, 
np. w sierpniu 1930 roku w Dratowie 
„odbytych w domu w ścisłym milczeniu” 
[sygn.1302]. Rekolekcje prowadzone były 
wówczas według podręcznika „Droga 
odrodzenia w duchu”, uzupełnione czyta-
niami „Filotei” św. Franciszka Salezego, 
„Teologią ascetyczna i mistyczną” 
O.Ad.Tanguery’ego [sygn.1302]. Dzięki 
Korniłowiczowi bratki ściśle współpra-
cowały z Laskami i brały udział w tamtej-
szych rekolekcjach. Jak pisała entuzja-
stycznie Kleniewska: „Promienne powo-
łania do Lasek: siła stamtąd” [sygn.1302]. 
 Kolejne zjazdy bratek odbyły się 
w Dratowie 27 sierpnia - 2 września 1932 
roku; 31 lipca - 6 sierpnia 1933 roku (tu 
wyjątkowo zamiast księdza Korniłowicza 
był polecony przez niego ksiądz Jan Zie-
ja); 26 czerwca 1934 roku. W dziesięcio-
lecie powstania Bractwa, we wrześniu 
1934 roku bratki rozpoczęły wydawanie 
corocznego „Biuletynu” [sygn.1315] - 
ukazywał się on do roku 1938. Zaczęły 
też wydawać na powielaczu komunikaty i 
wewnętrzne dokumenty. Według „Spisu” 
z 1938 roku do Bractwa należało 66 bra-
tek (sióstr), kandydatek i aspirantek. Brac-
two skupiało członkinie w dwóch gru-
pach: warszawskiej i poznańskiej. „Koło” 
poznańskie zawiązało się w latach 1933-
34. 
 W dratowskich zjazdach uczest-
niczyli na prośbę Korniłowicza także inni 
księża i zakonnicy: późniejszy kapelan 
Armii Krajowej, legenda antykomuni-
stycznego podziemia ksiądz Jan Zieja 

(1897-1991); ksiądz profesor Kazimierz 
Józef Kowalski (1896-1972), opiekun 
grupy poznańskich bratek, tomista, póź-
niejszy biskup chełmiński; późniejszy 
biskup lubelski i prymas Polski kardynał 
Stefan Wyszyński (1901-1981). Był tu na 
pewno także ks.Jan Salamucha (1903-
1944), prof. Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, tomista i logik, zamordowany przez 
własowców w powstaniu warszawskim. 
Zapraszani byli także francuscy domini-
kanie: późniejszy biskup Martin Gillet 
(1875-1951) i Lajeunie (był w Dratowie w 
1931 roku). Większość zafascynowana 
była myślą św.Tomasza z Akwinu, 
wszystkich łączyło zainteresowanie spo-
łecznym wymiarem chrześcijaństwa. 
Wszyscy dostrzegali znaczenie związków 
chrześcijaństwa i kultury. 
 

 
Ks Stefan. Wyszyński w 1936 roku 

 
Podczas zjazdów bratki wygła-

szały specjalne referaty w większości 
dotyczące życia wewnętrznego, doskona-
lenia duchowego członkiń, życia rodzin-
nego, działalności społecznej Bractwa 
[sygn.1315]. W 1935 roku Kleniewska 
zaproponowała aby na wykłady dla bratek 
zaprosić także Halinę Iłłakowicz, Józefa 
Stemlera, Renię Gombrowicz, 
Z.Zalewską, Haleckiego [Hallera?]. Część 
z nich to aktywne działaczki stowarzysze-
nia ziemianek bądź sympatycy stowarzy-
szenia. (Rozwój Bractwa zachęcił zresztą 
Kleniewską do ożywienia działalności 
lokalnego koła. W liście z 11 marca 1935 
roku do swojej córki Haliny Iłłakowicz z 
Łazisk [sygn.1306 k.3-4] pisała, że w 
styczniu tegoż roku zjechało się do Dra-
towa 11 członkiń „Koła Kluczkowickie-
go” ziemianek i odbyło się zebranie Za-
rządu Koła. 14 kwietnia postanowiono 

obchodzić 40-lecie Koła. Zgłosiło się 19 
pań „wszystkie uradowane, że znów się 
zjeżdżać będą”.) 
 Wzmożona działalność Bractwa 
dała o sobie znać decyzjami życiowymi 
bratek. W czerwcu 1935 roku Dernało-
wicz przyjechała specjalnie do Dratowa 
aby zakomunikować niewesołą zapewne 
dla Kleniewskiej wiadomość, że decyduje 
się wstąpić do Sióstr Zmartwychwstanek i 
ograniczy w związku z tym swoją działal-
ność w Bractwie. Kleniewska nie dała jej 
jednak dojść do słowa, a późniejsze roz-
mowy z księdzem Korniłowiczem osta-
tecznie Dernałowiczównę od tej decyzji 
odwiodły [sygn.1312 s.30]. Wybrała więc 
z grona bratek „zespół ścisły”, siedem 
osób „które wydawały mi się - jak pisze 
Dernałowiczówna - że nie myślą o za-
mążpójściu i pragną poświęcić się Bogu. 
Były nimi: Krystyna Popiel, Zofia Szczu-
ka, Zofia Nosalewska, Maruszka Stokow-
ska, Maryna Korytowska, Maryjka Mań-
kowska” [sygn.1312 s.33] i poświęciła się 
pracy w Bractwie.  
 Wydarzenia te i decyzje z nimi 
związane doprowadziły zapewne do za-
proszenia w sierpniu 1937 roku księdza 
Charlesa Journeta (1891-1975). Zjazd 
bratek rozpoczął się od rekolekcji sied-
mioosobowego „zespołu ścisłego” i Marii 
Kleniewskiej w Laskach. Prowadził je 
właśnie zaproszony przez Korniłowicza 
słynny francuski profesor teologii. Od 16 
do 23 sierpnia zjazd bratek z Journetem i 
Korniłowiczem kontynuowany był w 
Dratowie (w sierpniu odbył się także 
„doroczny zjazd rekolekcyjny” w Kazi-
mierzu Biskupim z licznym udziałem 
członkiń Bractwa). Journet skierował 
uwagę bratek na Tajemnicę Przemienienia 
Pańskiego. Było to kolejne przesunięcie 
akcentów w pierwotnym projekcie Brac-
twa Kleniewskiej. „[...] uprosiłam Panią 
Kleniewską, by Bractwo Pielgrzymstwa 
Polskiego przemianowane zostało na 
Bractwo Przemienienia Pańskiego” - 
pisała Dernałowiczówna [sygn.1312 s.34]. 
Ostatecznie „apostolstwo” Przemienienia 
skupiło się na 3 celach: pogłębienie wiary, 
wychowanie rodzicielskie i praca spo-
łeczna. 
 

Późniejszy - mianowany przez 
papieża Pawła VI - kardynał Journet to 
obok Korniłowicza najważniejsza osoba 
kształtująca oblicze Bractwa i drugi du-
chowy opiekun bratek. Był członkiem 
powołanej przez papieża komisji teolo-
gów przygotowującej Sobór Watykański 
II. 

Ostatni przedwojenny zjazd bra-
tek odbył się w Dratowie w dniach 25-31 
sierpnia 1938 roku. Według opisanej w 

 11



______________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(7), maj 2004 r.____________________________ 

1939 roku przez Dernałowicz historii 
Bractwa [sygn.1315 k.25 i następne] „nie 
było [ono przed wojną] związkiem ofi-
cjalnym”. Prymas August Hlond był jed-
nak o wszystkim na bieżąco informowa-
ny. Lista członkiń Bractwa obejmowała 
tuż przed wojną już 70 osób skupionych w 
4 diecezjach: lubelskiej, warszawskiej, 
poznańskiej i krakowskiej. 

 
Ks. Journet i ks. Korniłowicz w Szczekar-

kowie w 1937 roku 
 
 Po nieudanej próbie stworzenia 
przy parafii Zagłoba salezjańskiego Za-
kładu Wychowawczego i Naukowego 
Maria Kleniewska postanowiła w 1937 
roku oddać Dratów Bractwu i proponowa-
ła założenie tu pensjonatu dla bratek [sy-
gn.1306 k.19]. W czerwcu 1945 roku 
postanowiła przekazać swoją dratowską 
resztówkę (opuściła ją w sierpniu 1944 
roku udając się do klasztoru Sióstr Paste-
rek pod Lublinem) Halinie Dernałowicz, 
Zofii Nosalewskiej i Krystynie Popiel. 
Przeznaczyła je „na Małe Seminarium 
Ognisk Domowych Nowego Wychowania 
dla Narzeczonych i Wychowawczyń” 
[sygn.1305 k.9] o czym formalnie zade-
cydowała jeszcze przed wojną. Dokumen-
ty potwierdzające zapis Kleniewskiej 
spaliły się w czasie wojny w Warszawie w 
domu Czartoryskich przy ulicy Kredyto-
wej 12. 
 Wojna ograniczyła działalność 
Bractwa. 17 stycznia 1940 roku odbyło się 
zebranie  
bratek w Warszawie. W czerwcu 1940 
roku Halina Doria-Dernałowicz i Zofia 
Nosalewska przyjechały do Dratowa 
gdzie ukrywał się pod przybranym nazwi-
skiem Bies poszukiwany przez Niemców 

ksiądz Korniłowicz. Przebywał tu od 
początku wojny. „[...] w Dratowie w 1940 
roku dał Ojciec [Korniłowicz] Zonce 
[Nosalewskiej] i mnie rekolekcje i przyjął 
nasze śluby czystości i oddania się na 
służbę Kościołowi i w świecie” pisała 
Dernałowiczówna [sygn.1312 s.34]. Dzia-
łalność Bractwa mimo okupacyjnych 
ograniczeń rozwijała się więc nadal, cze-
go dowodem są roczne sprawozdania (do 
roku 1944) z ich działalności.  
 W 1945 roku bratki wyznaczyły 
dla siebie nowe zadania. Były one natu-
ralną kontynuacją przedwojennych idei 
Bractwa a jednocześnie uwzględniały 
nową sytuację społeczno-polityczną w 
jakiej znalazła się cała Polska i nowe 
wyzwania jakie ta nowa sytuacja niosła. 
„Apostolstwo rodzinne staje się głównym 
zadaniem Bractwa” [sygn.1313].  
  

Bratki cały czas utrzymywały 
żywy kontakt ze swoją założycielką Marią 
Kleniewską. 21 sierpnia 1946 roku zjazd 
bratek odbył się w Laskach. Następnego 
dnia Katarzyna Woźniakowska wysłała do 
Kleniewskiej list z podpisami uczestni-
czek zjazdu. Miesiąc później umarł ciężko 
chory ksiądz Władysław Korniłowicz. 10 
czerwca 1947 roku bratki uchwaliły usta-
wę Bractwa Przemienienia Pańskiego 
[sygn.1314 k.30]. „Bractwo Przemienie-
nia jest zespołem apostolstwa świeckich” 
- mówiła teraz ustawa Bractwa oparta o 
postanowienia papieża Piusa XII. Po 
śmierci Marii Kleniewskiej 10 sierpnia 
1947 roku bratki wydały na powielaczu 
specjalną broszurę: „Jednodniówka po-
święcona pamięci Księdza Władysława 
Korniłowicza i Pani Marii Janowej Kle-
niewskiej” (Warszawa-Lublin, 1948). 
Ostatnie dokumenty o działalności brac-
twa pochodzą z roku 1949 [sygn.1313 - 
protokoły zjazdów i dokumenty Bractwa z 
lat 1926-1949]. Tu, w Laskach pod War-
szawą, kończy się 25-letnia historia Brac-
twa rozpoczęta w Dratowie 29 czerwca 
1924 roku. Halina Dernałowicz razem z 
Krystyną Popiel przekształciły z czasem 
Bractwo w Instytut Przemienienia. Był to 
pierwszy w Polsce świecki instytut, który 
dzięki Konstytucji Apostolskiej Piusa XII 
„Provida Mater Ecelesia” uznawany za 
nową formę życia konsekrowanego. 
 Na zakończenie „oficjalna” lista 
66 bratek (z adresami członkiń, stopniem i 
przynależnością do grup) z roku 1938, z 
czasów największego rozkwitu Bractwa 
[sygn.1315 - „Spis Bratek”], bez - co 
ciekawe - nazwiska Marii Kleniewskiej. 
Lista pokazuje szeroki zasięg oddziały-
wania Bractwa i personalne związki z 
zakładem w Rabce, Laskami i Niepokala-
nowem w Szymanowie, jest też zarazem 

imponującą listą gości dratowskiego dwo-
ru Marii Kleniewskiej: Maria Błociszew-
ska (Szkoła Gospodarcza w Puławach) - 
bratka, grupa warszawska; Bronisława 
Bolewska (Poznań, ul.Działyńskich 2) - 
aspirantka, grupa poznańska; Maria Bor-
kowska z Dłużewskich (Pobyłowo 
k/Serocka) - bratka, gr.war.; Cecylia Bo-
urbon z Lubomirskich (Przystań 
k/Ostrołęki) - bratka, gr.war.; Chełkow-
ska Janina (Śmiełów k/Zerkowa) - aspi-
rantka, gr.poz.; Ciszkiewicz Teresa 
(Warszawa, ul.Chmielna 30) - bratka, 
gr.war.; Danuta Czarlińska - Siostra 
Odylla (Laski, Warszawa, ul.Wolność 4) - 
bratka, gr.war.; Teresa Czartoryska z 
Zamoyskich (Konarzewo Wlkp. 
k/Dopiewa) - bratka, gr.poz.; Róża Cze-
twertyńska z Żółtowskich (Warszawa, 
ul.Koszykowa 6) - bratka, gr.war.; Jadwi-
ga Dębicka z Duninów (Belgrad, Milosa 
Velikog 4) - bratka, gr.war.; Halina Der-
nałowicz (Warszawa, Marszałkowska 74) 
- starsza siostra, gr.war.; Emilia Dziem-
bowska (Roszkowo k/Skoków) - bratka, 
gr.poz.; Maria Fudakowska z Pfeiffrów 
(Zarzeczewo k/Włocławka) - bratka, 
gr.war.; Barbara Godycka (Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 7) - bratka, 
gr.war.; Emilia Górecka - Siostra Adela 
(Laski, Warszawa, ul.Wolność 4) - bratka, 
gr.war.; Maria Górska z Mirskich (Cyra-
nów k/Kosowa Lackiego) - bratka, 
gr.war.; Zofia Górska z Lipkowskich 
(Poznań, ul. Patrona Jackowskiego 39) - 
bratka, gr.poz.; Barbara Grocholska z 
Czetwertyńskich (Warszawa, 
ul.Mazowiecka 10) - bratka, gr.war.; Ma-
ria Grocholska z Czetwertyńskich (Plan-
ta k/Wohyna) - bratka, gr.war.; Halina 
Hempel (Wałowice k/Józefowa) - bratka, 
gr.war.; Teresa Hempel (Warszawa, 
ul.Górnośląska 18) - bratka, gr.war.; Jula 
Jańczakówna (Poznań) - kandydatka, 
gr.poz.; Halina Jastrzębska (Warszawa, 
ul.Brzozowa 2) - kandydatka, gr.war.; 
Aleksandra Kępińska (Mszczanów 
k/Żywca) - kandydatka, gr.poz.; Maria 
Kiełczewska (Poznań, ul.Grunwaldzka 
42) - aspirantka, gr.poz.; Bronisława 
Komorowska z Szymańskich (Rudnicze 
k/Poznania) - bratka, gr.poz.; Klementy-
na Komorowska (Katowice, 
ul.Kościuszki 59) - aspirantka, gr.poz.; 
Maria Korytowska (Warszawa, 
ul.Krasińskiego 8) - bratka, gr.war.; Ma-
ria Kowerska z Fiszerów (Kiełczewice 
Lubelskie) - bratka, gr.war.; Janina Ko-
złowska (Warszawa, ul.Matejki 6) - brat-
ka, gr.war.; Ludmiła Krakowiecka (Po-
znań, ul. Krzyżowa 7) - bratka, gr.poz.; 
Maria Krzysztoporska z Sczanieckich 
(Gdańsk, A.Olivaer Tor 2/4) - bratka, 
gr.war.; Iza Kurnatowska (Warszawa, 
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ul.Narbutta 42) - bratka, gr.war.; Krysty-
na Leowa (Lublin, ul.Cicha 6) - aspirant-
ka, gr.war.; Lala Libiszowska (Gimna-
zjum św.Teresy w Rabce) - kandydatka, 
gr.war.; Teresa Lipczyńska z Siemień-
skich (Kryniczki k/Tomaszowa) - bratka, 
gr.war.; Halina Lossow - Siostra Joanna 
(Laski, Warszawa, ul.Wolność 4) - bratka, 
gr.war.; Aleksandra Łebińska z Wizów 
(Poznań, ul.Marcinkowska 26) - bratka, 
gr.poz.; Elżbieta Łubieńska (Kraków, 
ul.Wenecji 46) - aspirantka, gr.war.; Ja-
dwiga Maciejewska (Łucka, ul.Oficerska 
9) - bratka, gr.war.; Maria Mańkowska 
(Poznań, ul.Matejki 5) - bratka, gr.poz.; 
Olga Mielęcka z Bieńkowskich (Busze-
wo Wlkp. k/Lubosina) - bratka, gr.poz.; 
Zofia Nosalewska (Gimnazjum 
św.Teresy w Rabce) - bratka, gr.war.; 
Irena Ostrowska (Poznań, Górna Wilda 
89) - aspirantka, gr.poz.; Zofia Paszew-
ska z Zakrzewskich (Poznań, 
ul.Cieszkowskiego 6) - bratka, gr.poz.; 
Krystyna Popiel (Gimnazjum św.Teresy 
w Rabce) - bratka, gr.war.; Zofia Popiel 

(Warszawa, ul.Koszykowa 78) - kandy-
datka, gr.war.; Anna Potocka z Czetwer-
tyńskich (Derażne na Wołyniu) - bratka, 
gr.war.; Zofia Pułaska (Chylin k/Turka) - 
kandydatka, gr.war.; Aniela Ronikier 
(Warszawa, ul.Salezego 4) - kandydatka, 
gr.war.; Maria Rostworowska (Warsza-
wa, ul.Marszałkowska 74) - aspirantka, 
gr.war.; Leonia Rudzka (Brańszczyk) - 
bratka, gr.war.; Zofia Siemieńska z Wie-
lowieyskich (Czaryż k/Secymina) - brat-
ka, gr.war.; Jadwiga [Sobańska?]- kan-
dydatka, gr.war.; Helena Sołtan (War-
szawa, ul.Kanonia 18) - bratka, gr.war.; 
Maria Stokowska (Plecka Dąbrowa) - 
bratka , gr.war.; Helena Szalkiewiczowa 
(Ruda Czechowska k/Puław) - bratka, 
gr.war.; Zofia Szczuka (Zakład im. 
św.Teresy w Rabce) - bratka, gr. war.; 
Aniela Szułdrzyńska (Bolechowo 
k/Poznania) - kandydatka, gr.poz.; Zofia 
Tatarynowicz (Warszawa 
ul.Marymoncka 1c) - kandydatka, gr.war.; 
Maria Turno (Poznań) - kandydatka, 
gr.poz.; Marta Walewska (Warszawa, 

ul.Piusa XI 46) - bratka, gr. war.; Ewa 
Wiszniewska z Ciechomskich (Kostulin 
k/Ostrów Warszawskich) - bratka, gr.war.; 
Anna Wołowska z Kozłowskich (Wir-
kowice k/Izbicy) - bratka, gr.war.; Natalia 
Wołowska z Zakrzewskich (Staw 
k/Gąbina) - bratka, gr.war.; Zofia Za-
moyska - Siostra Maria Teresa (Szyma-
nów k/Warszawy) - bratka, gr.war. 
 Autor serdecznie dziękuje pani 
mgr Zofii Goleman i pani mgr Angelice 
Modlińskiej za pomoc w wykorzystaniu 
archiwum po Halinie Doria-Dernałowicz 
przechowywanym w Dziale Rękopisów 
Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Siostrze Joannie (Halinie 
Lossow) z Lasek dziękuję za uwagi po-
zwalające uniknąć błędów, które popełni-
łem w moim tekście zawartym we „Wspo-
mnieniach” Marii Kleniewskiej (Wilków 
2002).  

 
Wojciech Włodarczyk

 
 
 

 Zjazd bratek w 1931 roku 
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Powiśle lubelskie 75 lat temu 
 

 
 
Wydzielenie 7 marcu 1924 roku 

przez biskupa Mariana Fulmana z parafii 
opolskiej, piotrawińskiej i wilkowskiej 
parafii Zagłoba pod wezwaniem Matki 
Boskiej Królowej Polski zmieniło admini-
strację kościelną w dekanacie opolskim. 
W 1921 roku okoliczne parafie przedsta-
wiały się następująco: parafia Wilków, 
kościół św.Floriana męczennika i 
św.Urszuli, proboszczem był ks. dr Jan 
Skwara (ur.1869), wikariuszem ks.Józef 
Gładysz (ur.1892), do parafii należały 
drewniana kaplica w Dratowie (Zagłobie) 
i murowana w Polanówce; parafia Pio-
trawin, kościół św.Tomasza apostoła i 
św.Stanisława biskupa i męczennika, 
proboszczem był ks.Henryk Wiśniewski 
(ur.1886), wikariat był nieobsadzony, do 
parafii należały kaplica cmentarna i kapli-
ca w Kaliszanach; parafia Opole, kościół 
Wniebowzięcia N.M.P., proboszczem był 
ks.Wojciech Telatycki (ur.1864), dziekan, 
wikariuszem - ks.Jan Szymanek (ur.1894), 
drugi wikariat był nieobsadzony, do para-
fii należały dwie kaplice: na cmentarzu 
parafialnym i w Niezdowie; parafia 
Karczmiska, kościół św.Wawrzyńca 
męczennika, proboszczem był 
ks.Stanisław Furmanik (ur.1872). 
 Dokumenty kościelne z 1930 
roku tak opisują Kościół na Powiślu: 
dekanat opolski liczył wówczas 47,208 
dusz, dziekanem był nadal ks.Telatycki, 
wicedziekanem ks.Karol Mareś (ur.1894). 
Parafia Karczmiska liczyła 4,753 dusze, 
proboszczem był ks.Zygmunt Winnicki 
(ur.1877), organistą Konstany Gajkoś; 
parafia Opole liczyła 10,726 dusz, pro-

boszczem był ks.Wojciech Telatycki, 
wikariuszem pierwszym, administracyj-
nym - ks.Karol Mareś, drugim wikariu-
szem był ks.Piotr Niedźwiecki (ur.1900), 
organistą Aleksander Plewik; parafia 
Piotrawin liczyła 4,260 dusz, probosz-
czem był ks.Henryk Wiśniewski, stanowi-
sko wikariusza ciągle wakowało, organi-
stą był Kazimierz Buczkowski; parafia 
Wilków liczyła 6,426 dusz, w parafii 
przybyła kaplica w Wólce Polanowskiej, 
proboszczem był ks. dr Jan Skwara, wika-
riuszem ks.Antoni Jaworski (ur.1900), 
organistą Julian Szwajgier; parafia Za-
głoba liczyła 4,502 dusze, proboszczem 
był ks. Władysław Walencik (ur.1892), 
organistą Jan Pasternak, „kościół był w 
stadium budowy”. 

A jak wyglądało Powiśle w mo-
mencie rozpoczęcia przez Marię Kle-
niewską budowy świątyni? Urząd przed-
wojennej gminy Szczekarków (obecnie 
gmina Wilków) mieścił się w tym samym 
budynku, w którym po wojnie (do 1992 
roku) mieścił się urząd gminy Wilków. 
Powierzchnia gminy Szczekarków według 
danych ze spisu ludności z 9 grudnia 1931 
roku wynosiła 102,5 km 2 (użytki rolne 
zajmowały 58% powierzchni gminy, a 
grunty orne - 41%) w gminie było 1378 
budynków mieszkalnych (w pierwszym 
spisie powszechnym przeprowadzonym 
30 września 1921 roku budynków miesz-
kalnych było 1223), mieszkańców - 9288 
(w 1921 roku - 8880). W skład gminy 
wchodziły wówczas także takie miejsco-
wości jak Uściąż i Nieciecz. 
 Gmina Szczekarków należała do 
powiatu puławskiego. Sąd pokoju dla 
Szczekarkowa znajdował się w Kazimie-
rzu, sąd okręgowy - w Lublinie. Rewir 
Komornika Sądu Grodzkiego był w Opo-
lu. Najbliższy posterunek policji pań-
stwowej mieścił się w Kazimierzu Dol-
nym. Najbliższa stacja kolejowa kolei 
szerokotorowej (w odległości 18 km) - w 
Puławach, wąskotorowej (8,5 km) - w 
Karczmiskach. Urząd pocztowy i urząd 
telegraficzny mieściły się w Kazimierzu 
nad Wisłą. Urząd telefoniczny - w Szcze-
karkowie. Do większych zakładów na 
terenie gminy zaliczano wówczas fabrykę 
konserw owocowych w Zagłobie oraz 
młyny. 

 14

 W hipotece jako właściciele 
ziemscy w gminie Szczekarków w 1929 
roku zarejestrowani byli: Przemysław 
Kleniewski (właściciel Brzozowej, Dra-
towa - 224 ha i Niecieczy -117 ha), Wi-
told Kleniewski (właściciel Szczekarko-
wa, Wilkowa - 496 ha), sukcesorowie 

Jana Kleniewskiego (właściciele Wrzelo-
wa i Zagłoby - 900 ha), Henryk Woro-
niecki (właściciel Podgórza - 102 ha) i 
Mel. Zdanowicz (właściciel Polanówki i 
Dobrego - 216 ha). 
 A oto spis najważniejszych firm i 
warsztatów na terenie gminy Szczekar-
ków funkcjonujących w 1929 roku: Do-
bre (wioska liczyła 762 mieszkańców) - 
warsztat kowalski A.Włodka; warsztat 
stolarski J.Śmiecha; szewc Maryniowski; 
sklep spożywczy M.Kaczora. Kłodnica - 
młyn wodny Piotra Jastalskiego i spółki 
(firma zarejestrowana w sądzie); sklep 
spożywczy J.Dzierżaka. Lubomirka - 
sklep spożywczy J.Gierczaka; sklep spo-
żywczy Sz.Rotenberga. Machów - koope-
ratywa „Jutrzenka” (firma zarejestrowana 
w sądzie); warsztat kowalski W. Kijaka. 
Niedźwiada - sklep spożywczy 
J.Mozdżenia. Rogów (wioska liczyła 896 
mieszkańców) - Spółdzielnia Stowarzy-
szenia Spożywców „Rogowiak” (firma 
zarejestrowana w sądzie); zakład mleczar-
ski „Wiara” (firma zarejestrowana w są-
dzie); młyn wodny S.Czapli; warsztat 
kowalski R.Andrzejewskiego; szewc 
M.Piłat; sklep spożywczy J.Janickiego; 
sklep spożywczy S.Witczaka. Rybaki - 
sklep spożywczy M.Podgajnego. Szcze-
karków (wioska liczyła 349 mieszkań-
ców) - cegielnia Witolda Kleniewskiego 
(firma zarejestrowana w sądzie); młyn 
wodny Jana Głodowskiego (firma zareje-
strowana w sądzie); młyn wodny 
J.Smolaka; piwiarnia B.Piątka; sklep 
spożywczy J.Błaszkiewicza; sklep spo-
żywczy E.Pokraki; sklep spożywczy 
S.Wrony. Wilków - kooperatywa „Powi-
ślak” (firma zarejestrowana w sądzie); 
firma handlu nierogacizną Franciszka 
Włodarczyka (zarejestrowana w sądzie); 
herbaciarnia W.Statecznego (firma zareje-
strowana w sądzie); piwiarnia 
F.Kudlińskiej (firma zarejestrowana w 
sądzie); warsztat kołodziejski Piątka; 
warsztat stolarski J.Plisa; szewc J.Bielo; 
sklep spożywczy B.Jurka (firma zareje-
strowana w sądzie); sklep spożywczy 
F.Kudlińskiego (firma zarejestrowana w 
sądzie); sklep spożywczy J.Kusia (firma 
zarejestrowana w sądzie); sklep spożyw-
czy M.Niedzieli; sklep spożywczy 
H.Popławskiej; sklep spożywczy 
A.Statecznego. Wólka - sklep spożywczy 
J.Czopka; sklep spożywczy W.Gizy. Za-
głoba - siedziba zarządu cukrowni „Opole 
Lubelskie”(firma zarejestrowana w są-
dzie); fabryka konserw owocowych „Za-
głoba” (firma zarejestrowana w sądzie); 
Zarząd Dóbr Wrzelów (eksploatacja la-



______________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(7), maj 2004 r.____________________________ 

 15

sów); Spółdzielnia Stowarzyszenia Spo-
żywców „Pomoc” (firma zarejestrowana 
w sądzie); kooperatywa „Zagłoba” (firma 
zarejestrowana w sądzie); akuszerka 
T.Ludwiczak; sklep spożywczy J.Koniora. 
Zastów Karczmiski (wioska liczyła 672 
mieszkańców) - cieśla M.Szost, warsztat 
stolarski J.Maciąga; szewc S.Bakalarz, 
sklep spożywczy Kusia; sklep spożywczy 
J.Kaczora; sklep spożywczy A.Lasoty; 
sklep spożywczy Saneckiego. Żmijowi-
ska - sklep spożywczy A.Gizy; sklep 
spożywczy W.Koziarza. 
 Gmina Kamień (dziś gmina Łazi-
ska) według spisu powszechnego prze-
prowadzonego 9 grudnia 1931 roku miała 
103,7 km2, z czego użytki rolne zajmowa-
ły 64,8 km2 a grunty orne - 56,4 km2. W 
1931 roku w gminie Kamień było 1117 
budynków mieszkalnych (w roku 1921 
było ich 1019) i 7613 mieszkańców (w 
1921 - 6906). 
 Gmina Kamień należała do po-
wiatu puławskiego. Sąd pokoju dla gminy 
Kamień mieścił się w Puławach, sąd 
okręgowy w Lublinie. Najbliższa stacja 
kolejowa była oddalona o 12 kilometrów. 
Najbliższe urzędy: pocztowy, telegraficz-
ny i telefoniczny mieściły się w Opolu. 
Największymi zakładami w gminie były 
gorzelnie. 
 Właścicielami ziemskimi w gmi-
nie Kamień byli: Julian Cywiński (właści-
ciel Piotrawińskiej Kępy - 396 ha), Anna 
Gerliczowa (właścicielka Kamienia - 650 
ha), Witold Iłłakowicz (właściciel Łazisk 
- 1669 ha) i Adam Pleszczyński (właści-
ciel Głodna - 224 ha). 
 A oto spis najważniejszych firm i 
warsztatów na terenie gminy Kamień 
funkcjonujących w 1929 roku: Braciejo-
wice (wioska liczyła 776 mieszkańców) - 
zakład mleczarski „Jutrzenka” (firma 
zarejestrowana w sądzie); wiatrak 
W.Łyjaka; wiatrak P.Mosieckiego; wia-
trak Stępnia; wiatrak F.Turskiego; warsz-
tat kowalski A.Barzyckiego; szewc 
W.Nowacki; krawiec P.Cukierman; sklep 
spożywczy A.Pietrasia; sklep spożywczy 
Z.Stockiej. Kamień - gorzelnia 
Al.Gerlicza; zakład mleczarski „Dąbro-
wianka” (firma zarejestrowana w sądzie); 
cieśla J.Markiewicz; warsztat kołodziejski 
Mroczkowskiego; warsztat kowalski 
A.Borzęckiego; warsztat stolarski 
J.Strachackiego; warsztat ślusarski 
I.Gwiazdeckiego; murarz S.Eik; szewc 
S.Frączak; krawiec P.Cukierman; rzeźnik 
Al.Burek; sklep spożywczy 
T.Tomankiewicza. Kopanina Kamińska 
- Spółdzielnia Mleczarska. Las Dębowy - 
kooperatywa „Niwa” (firma zarejestrowa-
na w sądzie); Spółdzielnia Mleczarska 
„Wiosna” (firma zarejestrowana w są-

dzie); sklep spożywczy J.Dzierżaka. Łazi-
ska - gorzelnia Witolda Iłłakowicza (fir-
ma zarejestrowana w sądzie); rektyfikacja 
spirytusu Witolda Iłłakowicza; cegielnia 
Witolda Iłłakowicza; młyn Witolda Iłła-
kowicza; tartak Witolda Iłłakowicza; 
sklep spożywczy B.Szkutnika; wyszynk 
trunków K.Jasmana (firma zarejestrowana 
w sądzie). Piotrawin - wiatrak Soboty; 
wyrób klepek A.Frydmana; sklep spo-
żywczy Wł.Cybulaka (firma zarejestro-
wana w sądzie); sklep spożywczy 
A.Barcickiego; sklep spożywczy 
J.Maciąga. Zakrzów (wioska liczyła 605 
mieszkańców) - Kasa Stefczyka, pożycz-
kowo-oszczędnościowa (firma zareje-
strowana w sądzie); Spółdzielnia Mle-
czarska (firma zarejestrowana w sądzie); 
sklep spożywczy J.Dudka; sklep spożyw-
czy E.Załuskiego. 
 Chociaż gmina Karczmiska nie 
leży - poza małym skrawkiem - na terenie 
Powiśla, to właśnie z powodu tego terenu 
wokół Chodlika, a także bliskich więzów 
jakie łączyły ją zawsze z Powiślem, 
umieszczamy je w naszym przeglądzie 
sprzed 75 lat. Gmina Karczmiska liczyła 
według danych spisu powszechnego lud-
ności przeprowadzonego 9 grudnia 1931 
roku 146,4 km2. 109,5 km2 zajmowały 
użytki rolne, w tym 102,2 km2 - grunty 
orne. Znajdowało się tu wówczas 1880 
budynków mieszkalnych (w 1921 roku - 
1455). Gminę zamieszkiwały 11783 oso-
by (w 1921 roku - 11167). 
 Gmina należała do powiatu Pu-
ławy. Sąd pokoju znajdował się w Kazi-
mierzu Dolnym, sąd okręgowy - w Lubli-
nie. W Karczmiskach była stacja kolejowa 
kolei wąskotorowej linii Opole-
Wąwolnica. Urzędy: pocztowy, telegra-
ficzny i telefoniczny mieściły się w 
Karczmiskach. Z większych zakładów na 
terenie gminy znajdowały się gorzelnia i 
młyny. 
 Właścicielami ziemskimi w gmi-
nie Karczmiska byli: Stanisława Brzeziń-
ska (właścicielka Niezabitowa - 326 ha), 
Halina Dąbrowska (właścicielka Łubek 
Starych - 302 ha), Henryk Gerlicz (wła-
ściciel Kraczewic - 420 ha), Antoni Gru-
dziński (właściciel Szczuczek - 406 ha), 
Antoni Rostworowski (właściciel Kębła - 
737 ha) i Janina Strażyc (właścicielka 
Karczmisk - 1015 ha i Strażyszcza - 464 
ha). 
 Ważniejszymi firmami i warszta-
tami na terenie gminy Karczmiska w 1929 
roku były: Chodlik - młyn wodny 
J.Strażycowej. Głusko Duże - młyn wod-
ny A.Wójtowicza; sklep spożywczy 
M.Walencika (firma zarejestrowana w 
sądzie); sklep spożywczy M.L.Zajdmana. 
Głusko Małe - młyn wodny J.Bartyszka i 

J.Sochy. Karczmiska (wioska liczyła 
2550 mieszkańców) - cegielnia J.Strażyc; 
wiatrak Kołka (firma zarejestrowana w 
sądzie), wiatrak J.Sikory; zakład mleczar-
ski „Dąbrowianka” (firma zarejestrowana 
w sądzie); Kasa Stefczyka, pożyczkowo-
oszczędnościowa (firma zarejestrowana w 
sądzie); kooperatywa „Jedność” (firma 
zarejestrowana w sądzie); kooperatywa 
„Rozwój” (firma zarejestrowana w są-
dzie); kooperatywa „Swojak” (firma zare-
jestrowana w sądzie); firma handlu niero-
gacizną A.Piłata; cieśla A.Pawełczak; 
warsztat kowalski K.Bartosia; warsztat 
kowalski J.Popiołka; warsztat ślusarski 
K.Pawełczyka; warsztat stolarski 
A.Popiołka; szewc S.Piłat; warsztat kra-
wiecki A.Kałdunka; wędliniarnia 
Sz.Rutkowskiego; piwiarnia A.Budy; 
piwiarnia F.Skowrońskiej; sklep spożyw-
czy F.Skowrońskiej (firma zarejestrowana 
w sądzie); sklep spożywczy P.Sochy; 
sklep spożywczy J.Więcka. Kębło - firma 
eksploatacji lasów L.Rozenberga. Kra-
czewice - gorzelnia Henryka Gerlicza 
(firma zarejestrowana w sądzie); sklep 
spożywczy F.Mirosława (firma zareje-
strowana w sądzie). Łubki (wioska liczy-
ła 858 mieszkańców) - młyn wodny 
I.Dąbrowskiej; warsztat kowalski 
S.Czapli; szewc J.Litwiński; handel nabia-
łem I.Mąki; sklep spożywczy 
B.Flisińskiego. Młynki Karczewskie - 
młyn wodny J.Rosińskiego. Szczuczki - 
młyn wodny A.Grudzińskiego; sklep 
spożywczy St.Ziemińskiego. Wolica - 
młyn wodny A.Woźniakowskiego; sklep 
spożywczy Sz.Grajpera. Zaborze - wy-
szynk trunków F.Wnuka; sklep spożyw-
czy F.Raka. 
 Obok osady miejskiej Opole była 
wydzielona osobna gmina wiejska Opole, 
która swym terytorium obejmowała także 
część szeroko rozumianego Powiśla lubel-
skiego. Siedziba urzędu gminnego mieści-
ła się w Opolu. Do gminy należały mię-
dzy innymi: Ciepielówka, Górna Owczar-
nia, Grabówka, Groble, Pomorze, Ruda 
Opolska, Młyny. 
 Właścicielami ziemskimi na 
terenie gminy wiejskiej Opole byli: W. i 
G.Bęscy (właściciele części Janiszkowic - 
165 ha), B.Kleniewska (właścicielka czę-
ści Janiszkowic - 195 ha i Zajączków 155 
ha), Maria Kleniewska (właścicielka Gór-
nej Owczarni - 163 ha), Lech Kleniewski 
(właściciel Jankowej - 280 ha), Przemy-
sław Kleniewski (właściciel Kręciszówki 
- 345 ha), B.Kłobska (właścicielka Grobli 
- 185 ha) i Ludwika Siekierzyńska (wła-
ścicielka Kuligu - 141 ha i Rudy - 173 
ha). 
 Ważniejszymi firmami i warszta-
tami na terenie gminy wiejskiej Opole w 
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1929 roku były: Grabówka - młyn wodny 
J.Franczaka. Groble - młyn wodny Sie-
mionka. Opole - młyn wodny 
S.Biłkiewicza. Pomorze - młyn wodny 
L.Kleniewskiego. Ruda Opolska - młyn 
wodny W.Schoenetta. Zadole - sklep 
bławatny J.Nowaka. Zagrody - cegielnia 
Wolmana i Goldbauma.  
 Wykorzystano: Catalogus Eccle-
siarum et Cleri Dioecesis Lublinensis pro 
anno domini 1921, Lublin; Księga adre-

sowa Polski (wraz z Wolnym Miastem 
Gdańskiem) dla handlu, przemysłu i rol-
nictwa Warszawa 1929; Katalog kościo-
łów i duchowieństwa diecezji lubelskiej na 
rok 1930, Lublin;  „Statystyka Polski” 
(zawierająca: „Skorowidz gmin Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Ludność i budynki na 
podstawie tymczasowych wyników dru-
giego powszechnego spisu ludności z dnia 
9 grudnia 1931 roku oraz powierzchnia 
ogólna i użytki rolne. Część I. Wojewódz-

twa centralne i wschodnie”), Główny 
Urząd Statystyczny RP, Warszawa 1933; 
Szematyzm podziału administracyjnego 
Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skoro-
widzem gmin wiejskich i miejskich, Prze-
myśl, Warszawa [1933]. 
 

Wojciech Włodarczyk
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