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.... REZYDENCJA MATKI·· BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
W. KLUSZKOWCACH 

1. POWSTANIE I URZĄDZENIE FUNDACJI 

Kluszkowce - wieś położona w dawnym pow. nowotarskim, koło. 

Czorsztyna nad potokieIn Kluszkowianka. W przekazach historycznych 
napoczątkuXVlw. nazwa· jej występuje jako "Klusków" lub i,Klusko
wice". Wieś należała do starostwa ciorsztyńskiego. Na miejscu QbecneJ 
szkoły stał niegdyś drewniany' kościół, ,spalony W 1811 r. Uboga lud
ność nie była w stanie wybudować nowej świątyni. Dlą.tegoKluszkowce 
przyłączono do Pilrafii w Maniowach .. 

W 1929 r., z chwilą otwarcia miejscowych kamieniołomów/ znacznie 
polepszyły się materialne warunki gromady;, Z dochodów kamienioło
mów postanowiono wybudować.własny koś~iót.Po zebrąniu funduszu 
i zgromadzeniu materiałów budowlanych, plany przedłożono dozatwier~ 
dzenia ks. proboszczowi z Maniowów. Proboszcz sprzeciwił się jednak 
budowie kościoła w Kluszkowcach.· Roz~fQ:ryczeni mieszkańcy obrócili 
fundusz i materiały na budowę domu ludowego, który wzniesiono w czy
nie społecznym w latach 1936--J939i.Budynek ten pozosfawałw stąnie 
Sl,lrowym do 1942. r. Chcąc mieszkańcom:'. (:zorsztyna, Kluszkowi~c 

i Krośnicy zapewnić lepszą obsługę duszPilsterską, metropolita krakow
skLksiążę Adam Stefan Sapieha zaproponował urządzenie w obszernej 
sali teatralnej domu ludowego w. :I(luszkowcach kaplicy, jako filiiipara~ 
fialnej kościoła w Maniowacll. Projekt władz duchownych ludność przy
jęła z wielkim entuzjazmem. Gromada w czynie społecznym przystąpiła 
do urządzenia kaplicy. Wprawiono okna, drzwi, podłogę, ustawiono oł
tarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Po ukończeniu prac przy
gotowawczych, w dniu 2 sierpnia 1942 r. ks. Jan Chrobakiewicz, pro
boszcz z Maniowów, otworzył i poświęcił kaplicę pw. Matki Bożej Czę
stochowskiej. W pobliżu wydzielono grunt pod cmentarz. Początkowe 
kaplicę obsługiwał ks. Leonard Skwar.czewski. Po jego wyjeździe do 
diec. łódzkiej w 1945 r., obsługę kaplicy przyjęła parafia w Maniowach. 
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Stan taki ,przetrwał do 15 sierpnia 1953 r. Wierni nie byli z tego. zadj)
woleni. . Chcieli mie(;: stałą· obsługę d.uchowIlą. ,O ich' żYGzEmiach dowie-
dzieli się karIl!elici. ." . 

:,. O. Celestyn od Matki 130żej (Kołodziej),pochodzący zqabonia>.k. St.a~ 
rego Sącza, 'pr2;edstąwiłDefinitorium Prowincjalnemu ,:życzenia miesz .. 
kańców Kluszkowiec. Definitorium ,'p.ozytywnię ''lJstm;unkowało. się' do 
zał9żenia nowejfundacji, mającej napi-zyszłośćperspe~tywy stania się 
clomem wypoozynkowym dla :zakonnikó\ĄT' D9przęjęcia j·zorgaIlizowa,.: 
nianowej piacówki wyznaczono o,'Ottoną od Ąniołów(Filka). ,P9~uzy
skaniu zgody od pr()boszcza, il(urii Mętropolitalnej, o. Otto ,przYJęchał 
do KluszkQwiec wqniu )4, sierpnia" 19Ó:3,r.l'oGzątko~o zamjeszkałpry
watniew domu Karola i ~tefaniiKurpieI6w; pod l1urpęrem J3.o.,Do po-: 
mocy. przyby! też ();' Rl1:dolf' Warzęcha. TyrÓcza~ein p:oclprz.ewodnil;:twem' 
Komitetu ludnoś~ miejscowa przygotowywała c napoddas,zuąoIlm gro,.: 
mądzk~ego IUieszkaniadla karmelitów. '. 

Nakonfęrencji odbytejną plebanii w' Malliowach w,', dniu 15wrz,eś
nic:l1953 . L, w·obecnościks. Józefapyby:-::- wicedziekana nowotarskie- , 
gO,Ęs, Jana c::hrQbakiewicza:-:- proboszczą parafii iks; wj.k.,Antonieg9. 
Siudy, ustalono ,modus " viveIl,di; wąrunki i kOn:tp etęncj e pracy ctuszpas-: 
terskiej .karmę1itQwna nowej pląc::ówce. . ", . 

W październiku przybył do KluszkowiecIlą stałęo,.KrzysztoJ ~r91,
a 20 listopada br. Brokard Krupnik jako kucharz i organista. W dniu 
30 października Komitet Parafialny uroczyście wprowadził zakonników 
do przygotowanego na poddaszu mieszkania.Ks: bp FranCiszek Jap,: 
wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej, aktem z dnia 26 paź
dzietnika-1953, r. L. 8325/53 pozwolił karmelitom w Kiuszkowcachna oq
prawianienabozeństw, głoszenie kazań, udzielanie sakramentów św. 

i spełnianieposhig~duchowychza zgodą proboszcza." 
Na; Kapitule Prowincjalnej w Krakowie w 1954 r. o. Otto Filek po-o 

wołany został na urząd IV definitora i podprzeora klasztoru w Pozna
niu; Przełożonym w Kluszkowcachzamianowimoo: Leona od ŚW. Tere
sy:(Wądrżyka),iObją) on urząd 28'maja,t954r. Jego najwięks?:ym 'dzie-' 
łem w Kluszkowcach jest wyposażenie i bogaty wystrój kaplicy, któl'ą 
zastał w'stanie całkowici.e surowym. Stał W niejpryinifywnyołtar'z, 

opok którego za· parawanami w narożnikach mieściły się zakrystia.i' ma
gazyn.Strop 'żelbetonowy nie tynkowany. Okna ,pojedyncze zaszklon'e 

kawałkamI szyb. ".; 
'O~'Leon W ądrzyk, z pomocą Komitetu, ze składek wiernych rozpo-', 

czął prace nad. urządzeniem domu Bożego. W 1954 t: wydzielono zka
plicymagazyn j zakrystię przez wymurowanie ścian, pomiędzy którymi 
zlokaliZOWano prezbiterium oddzielone balustradą od ;nawy. vr tymże 
roku wytynkowano strop, 'wybudowano chór muzycznyizałożonojnsta;', 
lacje elektryczne. Pracami ciesielskimi i murarskimi kierował Franci~' 
sż.ek Gacek,;budowIliczytegodomą ludowego~ W lipcu 19;54 r.oinuratze 
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ze Szczawnicyrozpoczęłi: tynkowanie kaplicy pod 'polichromię;' 'którą 
w'stylu podhalańskim 'wykonał: Mieczysław : Krzyżak, , artysta malarz 
z Krakowa (w 1955 r.). Projektował on również ołtarze 'do kaplicy' 
j;'ainbonę skompoJ,lowanąz konfeSjonałem w·śtylu,zakopianskim. Rzeź

byołtarty, i aIń.bonyvirykona:li AntohiKriak 'i JanSań<:zy. Obia'zy'~do 
ołtarzy maloWał Mh~czysław,Krzyżak., . . ' '. 
". " Z chwilą ,całkowitego ·wyposażenia kaplicy iukOńtzenia pokói, miesz~ 
kalnych, ludność rozpoczęła starania o erekcję samoistnej parafii< dla' 
Kluszkowiec.W styczniu 1957 E. delegacja,uzyskała zgódęod:, ks.' arcy~ 
bpa: Eugeniusza Baziaka~ pod; warunkiem, "że władze', zakonne, przyjmą 
parafię. Definitorium Prowincjalne w Warszawie w ·dniu 22 maja 1957 r. 
wyraziło zgodę zastrżegając" jednak, ze kancelaria urzędu 'parafia:lnego 
znajdować się będzie pOiaklaużurą (na parterze). Dekretem Kurii ,Me.: 
tropolitalnejw Krakowie z dnia 27 listopada 1958 r. L; 6632/58,·arcybp 
Eugeniusz Baziak erygował filię parafialną przy' kaplicy 00. KaTIneli
tów Bosych w Kluszkowcach dla Kluszkowiec i Krośnicy oraz określił 
uprawnienia i obowiązki' -wikariusza parafii. Urtędowym wikarhiszem 
został' o. Leon Wądrzyk, przełożony domu; Dekret erekcyjny wszedł 
w życie od 1 stycznia 1959 r. O. Leon kierował filią parafialną aż do 
1966 r., kiedy to po Kapitule Prowincjalnej :przełożonym domu zamiano'
wany został o. Jakobin Filek. 

2. OPIS KAPLICY I DOMU 

Dom 'gromadzki, piętrowy z poddaszem, zbudowany z kamienia i ce
gły w 1. 1935-1939 pod kierunkiem Franciszka Gacka:. W narożniku po
łudniowo-wschodnim wznosi się drewniana w:ieża straży ,ogniowej. Na 
parterze mieści się Państwowe Przedszkole, i Ochotnicza Straż Pożarna 
(ryc. 121). 

Całe pierwsze piętro zajmuje kaplica z małą zakrystią i hallem. Prze~ 
strzeń kaplicy wynosi ok. 300 m2, wys. 4,80m. Na ś'c;ianach i stropie po
lichromia o tematyce religijnej, przedstawiająca 47 scen figuralnych 
i31 pejzaży Podhala z ornamentacją typowo podhalańską - podstawo
wymmotywem ornamentu jest oset górski (dziewięćsił). Wszystkie trzy 
ołtarze wykonane z modrzewia," a elementy rzeźbione z lipy. Główny 
ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcony 25 sierpnia 
1958 r., posiada drugi obraz wysuwany- Serca Pana Jezusa (namalo
wany w 1959 r.). Boczne ołtarze, dedykowane św. Józefowi i św. Te
resie od Dz. Jezus, mają kształt przydrożnych kaplicżek góralskich kry
tych gontami; na antepediach płaskorzeźby. W środku kaplicy 24 mo
drzewiowe ławki, a pod ścianami 3 konfesjonały i ambona. Ambonę zdo
bią dwie płaskorzeźby, przedstawiające ewangelicznego siewcę i cudo
wny połów ryb. Chór muzyczny przyozdobiony 12 płaskorzeźbami, wy-
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konanymi w 1957 r. przez Antoniego Krzaka z Maniowów według pro~ 
jektu .M. Krzyżaka. W sześciu oknach kaplicy są witraże. Dwa więk~ 
sze - od południa - wykonane w 1960 r., posiadają ornamenty kwia~ 
tów górskich. Cztery witraże od strony zachodniej przedstawiają sceny 
z historii narodu: 

1. Pożegnanie Władysława Warneńczyka na zamku w Czorsztynie 
(1440 r.). 

2; Przyjazd królowej Jadwigi cI0 Polski. 
3. Król Władysław Jagiełło na :tlezamku w Niedzicy. 
4. ŚlubowanAe król!i' Jana Ka:zimierza;. 

Na poddaszu pomieszcźeri:iaklasżtorne: kuchenka, 4 cele, sala re
kreacyjna/ łazienka i mała rozmównica. 
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