
Dzieje rodziny Filończuk
              - relacja córki Wandy Kluzy zamieszkałej w Świątnikach.

           Rodzice moi Mariann i Matylda Filończuk pochodzą z województwa wołyńskiego, 
pow. Równe, miejscowości Niewirków. Posiadali tam dom i gospodarstwo rolne. W tej 
miejscowości był kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Mój ojciec był kościelnym  
do 1943r. kościół był pod wezwaniem Trójcy Świętej i znajdował się tam obraz Matki Boskiej 
Bolesnej.

          W czasie napadów ukraińskich nacjonalistów, mieszkający tam Polacy chronili się w 
kościele. Kilkakrotnie banderowcy podkładali pod kościół ładunki wybuchowe, chcieli 
wysadzić kościół i zamordować ukrywającą się tam ludność.
Dla miejscowej ludności był to cud ocalenia za wstawiennictwem ich Matki Bożej Bolesnej, 
ponieważ Ukraińcom się nie powiodło.
 Niestety napady się nasilały, dlatego polskie rodziny wyjeżdżały z Niewirkowa.

         Marian Filończuk ze swoim bratem Antonim wywiózł  z kościoła 
obraz Matki Bożej Bolesnej z głównego ołtarza i drugi obraz Matki 
Bożej Różańcowej. Pozostałe rzeczy takie jak: ikony św. Jana i św. 
Łukasza, prawie całe wyposażenie kościoła od ornatów, obrusów, 
figurek świętych, mszał w drewnianej oprawie                    z 
klamrami, krzyż konsekrowany, część naczyń liturgicznych  - 
przywiózł mój tata do Międzyrzecza Koreckiego, gdzie drogocenne 
rzeczy pochował skrzętnie w skrzyniach. Rodzina w Międzyrzeczu 
przebywała do 1945 r. 
Natomiast kościelne dzwony i cennymi naczyniami liturgicznymi mój 

tata wraz z ludźmi zakopał je na placu kościelnym w Niewirkowie.

         W 1945 roku rodzina Mariana Filończuka została wysiedlona z Międzyrzecza 
Koreckiego. Transportowano ich w odkrytych wagonach, w których jechali kilka tygodni. 
Obawiali się o los rodziny i przewożonych rzeczy kościelnych, którymi się opiekowali. Czas 
był bardzo trudny i różnie się działo, jedni ludzie pomagali sobie,               a inni rabowali. 
Do wsi Świątniki przyjechaliśmy 5 października 1945 roku, jako pierwsi osadnicy wraz z 
rodziną Skawińskich, Bielawskich, Foltynów, Bojanowskich i Paliwodów.                 Wszyscy 
zamieszkaliśmy w jednym domu. Rodzina Filończuków liczyła 8 osób, rodzice i 6 dzieci/6 
dzieci zmarło na Wołyniu i tam są pochowani/ 2 dzieci urodziło się w Świątnikach i zmarło. 
W sumie było nas rodzeństwa 14-cioro,a w tej chwili zostało nas tylko troje.  

          W domu, w którym zamieszkaliśmy mieszkał Niemiec o nazwisku Aisch.              Mój 
tato dobrze żył z nim, dużo jemu pomógł, a on w podzięce zostawił częściowo swój dorobek 
życia. Rodzina Aischa została wysiedlona, a po ich wyjeździe mojemu ojcu odebrano 



wszystko to co Niemiec zostawił. Jest nam bardzo przykro, że to zrobili Polacy- Polakom. 
Obecnie dzieci Aischa : Gotfryd, Brygida i Louta przyjeżdżają do nas, odwiedzają nas, 
jesteśmy z nimi w stałym kontakcie.

             Po osiedleniu się mojej rodziny we wsi Świątniki, po jakimś czasie nastały kołchozy. 
Mój ojciec, jako jedyny we wsi nie zapisał się do kołchozu, przez co był prześladowany. 
Ciągle był wzywany i przesłuchiwany przez UB, również kontyngenty musiał zdawać prawie 
takie, co cały kołchoz. Pisano w gazetach o moim ojcu "             Kułak ma głos". Często 
milicja z bronią przeprowadzała w naszym domu rewizję.

            Kościół w Świątnikach był ewangelicki. Dopiero w 1946 został kościołem rzymsko-
katolickim i należał do parafii w Jordanowie Śląskim /do 1964r./, proboszczem był ks. 
Ćwieczek, któremu ojciec przekazał obraz Matki Bożej Różańcowej wraz z całym 
wyposażeniem przywiezionym z kościoła w Niewirkowie do kościoła w Świątnikach.
W kwietniu 1947 roku do Świątnik dojechał brat Mariana Antoni Filończuk i przywiózł obraz 
Matki Bożej Bolesnej, który został umieszczony w głównym ołtarzu i jest tam do dnia 
dzisiejszego.

           Dużo przedmiotów przywiezionych z Wołynia, ówczesny proboszcz przeniósł do 
kościoła parafialnego. Dla potrzeb kościoła mój ojciec uszył chorągwie, jeździł do Kłodzka 
wraz ze Stanisławem Baranowskim po monstrancje. Był od początku kościelnym w 
Świątnikach, służył z oddaniem i całym sercem Bogu oraz ludziom do 1969roku.Zawsze 
wdzięczny Matce Bożej za ocalenie życia całej rodziny i uratowanie z ukraińskiej pożogi.

        To, że obraz Matki Bożej Bolesnej z Niewirkowa jest cudowny świadczą wota 
zawieszone na obrazie i srebrna bogato kamieniami sadzona korona. Na wotach są 
wygrawerowane prośby i podziękowania. Niektóre udało się odczytać: 
 -”Cudowna Matko przyjmij prośby Matki, która oddaje w opiekę swe Dziatki" 
  -"NMP" w Niewirkowie zdrów zostań 20/2 1876r.
  -1884 Malóż
  -AJ  29/VI 1905r.
Niestety kościół w Świątnikach został okradziony, zabrano drogocenne wota                           i 
kamienie. 

        Na początku istnienia kościoła w Świątnikach odbywały się 2 odpusty w ciągu roku: 3 
maja ku czci Matki Bożej Królowej Korony Polskiej oraz 15 września ku czci Matki Bożej 
Bolesnej. Od 1964 roku kościół w Świątnikach należy do parafii w Nasławicach i jest pw. 
Matki Bożej Bolesnej, a odpust odbywa się 15 września.
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