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Nie mamy pewności, kiedy Karol Wojtyła, późniejszy 
papież Jan Paweł II, pierwszy raz odwiedził ziemię olku-
ską. Wiadomo, że jako chłopiec uczestniczył wraz z ojcem 
w pielgrzymce na Jasną Górę. Z kolei w maju 1938 roku 
wziął udział w pielgrzymce krakowskiej młodzieży akade-
mickiej do Częstochowy. Nie wiemy, czy był wtedy w Olku-
szu. Lata temu, w nieistniejącej już dziś „Ziemi Olkuskiej”, 
publikowaliśmy powtarzaną przez olkuszan anegdotę: 
„Z wiarygodnych ust słyszałem historię o młodym Karolu 
Wojtyle, który jako świeżo upieczony ksiądz, a być może 
jeszcze przed wojną, gdy wędrował po Jurze, zamki po-
dziwiał, pustkowia przemierzał, w pewnym momencie na 
środku tej dziczy natknął się na Olkusz.  Zmrok się zbliżał, 
jak to on  - nieuchronnie, pomyślał więc młodzieniec,
że to jest dobre miejsce, żeby przenocować. Hoteli wte-
dy w Olkuszu nie było, no bo po co hotel w mieście, 
w którym nic nie ma? Udał się więc późniejszy Papież 
na plebanię przy kościele pw. św. Andrzeja. Potężna bry-
ła kościoła sprawiła na nim odpowiednie wrażenie, ale 
wrażeń miał mieć więcej. Zapukał do drzwi. Po dłuższym 
czasie uchyliły się; nie wiemy, kto za nimi stał, czy sam 
proboszcz, czy gosposia, czy może któryś wikary, waż-
ne, że ta nieznana nam dziś osoba, na pytanie Wojtyły 
o nocleg, powiedziała, że tu, na parafi i, w żadnym wypad-
ku nie ma miejsca spania dla strudzonych podróżnych, 

niech więc idzie i szuka gdzie indziej. Nie wiemy, gdzie 
w końcu młodzieniec spał, wiemy wszelako, że lata póź-
niej, już jako kardynał, odwiedzając Olkusz, spotkał się 
z proboszczem i na pytanie tegoż: czy Wasza Eminencja 
pierwszy raz w Olkuszu?– odpowiedział, że nie, i przypo-
mniał, uśmiechając się ciepło, poprzednią wizytę...”. Wiemy 
na pewno, te pierwsze ślady bytności przyszłego świętego 
na ziemi olkuskiej były związane z wycieczkami po Jurze 
i zdarzały się niejako po drodze np. do Częstochowy; to 
podczas jednej z nich zwiedzał zamek w Rabsztynie, co 
pokazali twórcy fi lmu pt. „Karol. Człowiek, który został 
papieżem”. Między innymi o tych jurajskich peregry-
nacjach pisze na następnych stronach historyk Jacek 
Sypień. Pierwsza ofi cjalna wizyty krakowskiego kardy-
nała w Olkuszu miała miejsce w dniu 200. rocznicy ka-
nonizacji Jana Kantego. Był to czas tzw. małej stabiliza-
cji, rok 1967.  Po raz drugi przyszły Ojciec Święty gościł 
w olkuskim kościele w trakcie peregrynacji Obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, 13 października 1973 roku. 
Rangę ówczesnej uroczystości dodatkowo wzbogacał 
jubileusz 800-lecia olkuskiej parafi i. O obu tych wizy-
tach kardynała Karola Wojtyły pisze ówczesny wikary, 
a późniejszy proboszcz, ks. kanonik Stefan Rogula. 

W 1956 r. w Bolesławiu wybuchł podsycany przez wła-
dze komunistyczne konfl ikt religijny. Doszło do powstania 

Wstęp
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parafi i Kościoła polskokatolickiego, która przejęła tamtej-
szy kościół. Rzymscy katolicy zostali bez swojej świątyni. 

Przez kolejne lata między wiernymi obu obrządków do-
chodziło do konfl iktów, obrzucania się kamieniami, wyzy-
wania. Z czasem konfl ikty wygasały. W pierwszej połowie 
lat 70. udało się rozwiązać sprawy własności kościoła. 
1 sierpnia 1975 roku świątynia w Bolesławiu – wyro-

kiem sądu – trafi ła ponownie do wyznawców rzymsko-
katolickich; wierni polskokatoliccy otrzymali działkę 
i wybudowali swoją świątynię. 11 sierpnia parafi ę na-
wiedził pielgrzymujący Obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Dzień później w uroczystości powitania wziął udział 
krakowski metropolita kardynał Karol Wojtyła, któremu 
towarzyszył sufragan krakowski biskup Julian Grobicki. 

Zamek w Rabsztynie, lata 30.
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Z Kielc przyjechali: ordynariusz biskup Jan Jaroszewicz 
i biskup pomocniczy Edward Materski. Kardynał Wojtyła 
wygłosił homilię. O tych wiekopomnych wizytach przy-
szłego Papieża pisze znany badacz dziejów regionu Józef 
Liszka. Wspomina je także ówczesny wikary, obecnie ks. 
emeryt Witold Świąder, twórca podkieleckiego ośrodka 
„Wyspa”. 

Z kolei o jednodniowej wizycie kardynała Karola Wojtyły 
w parafi i Gorenice (w czerwcu 1974 r.)  opowiada świadek 
tego wydarzenia, malarz i literat Jacek Majcherkiewicz. 

Na koniec mamy tekst szczególny, bo dotyczący przejaz-
du Karola Wojtyły, wtedy już Jana Pawła II, przez Olkusz, 
trasą E22 (ob. 94), na który czekało wielu mieszkańców 
naszego regionu podczas I Pielgrzymki Papieskiej. I choć 
do tego przejazdu nie doszło, to jednak Olkusz pięknie się 
wtedy nań przygotował, o czym wspomina w ostatnim tek-
ście publicysta katolicki Ireneusz Cieślik. 

Karol Wojtyła bywał i w innych miejscowościach ziemi 
olkuskiej lub jej okolicach.  Latem 1968 roku arcybiskup 
Karol Wojtyła przybył do Skały, aby wziąć udział w sumie 
koncelebrowanej z okazji 700-lecia śmierci bł. Salomei 
(25.08.1968). W kazaniu powiedział: „Przybywam tutaj nie 
tylko jako biskup, ale i jako pielgrzym (…) na to miejsce, na 
które niegdyś przybyła księżna piastowska Salomea, ażeby 
resztę lat swojego życia tutaj, opodal Wawelu, spędzić na 
modlitwie, na służbie Bożej”.

Przyszły Papież musiał dobrze znać klasztor karme-
litów w Czernej, chętnie odwiedzany przez mieszkań-
ców ziemi olkuskiej, skoro z jego inicjatywy w klasztorze 
w Czernej odbyły się pierwsze rekolekcje dla studentek 
(29.06-2.07.1950 r.). Karol Wojtyła odwiedzał klasztor 
w Czernej wielokrotnie, być może było to związane z jego 
młodzieńczym pragnieniem, aby wstąpić do zakonu kar-
melitów bosych. Wiele lat później, w liście, jaki skierował 
do członków III zakonu karmelitańskiego napisał: „Czuję 
się duchowo związany z Wami, stale szkaplerz karmeli-
tański noszę”. 22 sierpnia 1965 roku Wojtyła uczestniczył 
w nabożeństwie o beatyfi kację sługi bożego o. Rafała Kali-
nowskiego. Warto dodać, że podczas pielgrzymki do Polski, 
22 czerwca 1983 w Krakowie, Jan Paweł II beatyfi kował 
o. Rafała Kalinowskiego. Jego kanonizacja dokonała się 
17 listopada 1991 roku w Rzymie. 

 Przyszły Papież odwiedził też lub wizytował jako 
biskup: Ojców, Pilicę, Skałę, Racławice czy Szklary. 
Do tej ostatniej miejscowości, gdzie władze komunistycz-
ne dokonały częściowej rozbiórki domu katechetycznego, 
przybył krakowski metropolita 22 sierpnia 1974 r. i wsparł 
miejscową wspólnotę wiernych w dniach ciężkiej próby. 1

Po tej wizycie pozostał podarowany przez kardynała 
Wojtyłę kielich. Przyszły Papież był w tej miejscowości jesz-
cze dwa razy: 25 października 1976 roku, wtedy to na zjeź-
dzie koleżeńskim kapłanów rocznika 1971 koncelebrował 

1    W homilii wówczas wygłoszonej mówił: „Przyszedłem tutaj do Was i sprawuję tę Najświętszą Ofi arę w punkcie katechetycznym, ażeby wszystko 
to, coście ucierpieli, wszystko coście ponieśli – bo są także i na Waszych ciałach sińce, może jeszcze ktoś znajdzie się w szpitalu – żeby wszystko 
to złożyć w ofi erze” (cytat za: Kazimierz Tomczyk „Dzieje wsi i parafi i Szklary”; Kraków 2004, s. 140).



6 Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej

Ksiądz Karol Wojtyła (pierwszy z prawej 
w drugim rzędzie) podczas rekolekcji dla 
kapłanów w Czernej. 14–16.07.1954. Fotografi a 
z archiwum Fundacji Jana Pawła II - Ośrodek 
Dokumentacji i Studium Pontyfi katu Jana Paw-
ła II w Rzymie. Sygnatura: ODPiS-F-2-1-4-1.
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mszę świętą. A 3 czerwca 1977 roku, wizytując parafi ę 
Racławice, odwiedził także sąsiednie Szklary, błogosławiąc 
wówczas miejscowe rodziny.      

*
Niniejsza publikacja ukazuje się w momencie ogłosze-

nia Jana Pawła II świętym Kościoła Katolickiego. Papież 
Franciszek wynosi na ołtarze Papieża Pielgrzyma, który 
– nim przemierzył cały świat – najprzód objechał wszerz 
i wzdłuż Polskę, w tym i tereny powiatu olkuskiego. Wielu 
mieszkańców ziemi olkuskiej wciąż pamięta wizyty przy-
szłego świętego. Ale czas płynie, a ludzie odchodzą. Po-
trzebne jest świadectwo i pamięć. Niech ten album będzie 
skromnym hołdem, jaki mieszkańcy naszego regionu skła-
dają świętemu Janowi Pawłowi II.

*
W imieniu wydawcy bardzo dziękujemy Autorom tekstów 

do niniejszej książki za pracę pro publico bono. Ponadto za 
okazaną nam pomoc i zdjęcia składamy serdeczne podzię-
kowania: ks. Mieczysławowi Miarce, proboszczowi Parafi i 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, ks. Sylwestrowi Kul-
ce, proboszczowi Parafi i Macierzyństwa NMP i św. Michała 
Archanioła w Bolesławiu, Urzędowi Miasta w Bolesławiu 
oraz Tomaszowi Sawickiemu, dyrektorowi Centrum Kultury 
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, a także fotografom: 
Adamowi Sowuli, Markowi Habince, Franciszkowi Rozmuso-
wi, Jackowi Majcherkiewiczowi i Dawidowi Przybylskiemu. 

Olgerd Dziechciarz,  Jacek Sypień        
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Był ciepły jesienny dzień, 13 września 1954 roku, kie-
dy wczesnym rankiem z Krakowa wyruszyło na wędrów-
kę troje młodych turystów. Tego samego dnia pod wie-
czór doszli do Olkusza, gdzie przyjął ich na nocleg pro-
boszcz ks. Andrzej Marchewka. Jednym z tych turystów był 

„Wujek”, bo tak młodzi ludzie nazywali księdza Karola 
Wojtyłę – naszego Papieża Jana Pawła II. W tym roku mija 
dokładnie 60 lat od pierwszego potwierdzonego pobytu 
Papieża Polaka w Olkuszu.

Być może Karol Wojtyła bywał w Olkuszu wcześniej, 

Dobrze jest człowiekowi, czyta w tej 
księdze przedziwnej, jaką jest „księga 
przyrody” szeroko otwarta dla każdego –

Jan Paweł II

Święty Jan Paweł II 

 na jurajskim szlaku

Ksiądz Karol Wojtyła podczas wycieczki rowerowej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojców 1954 rok. Fot. PAP.
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kiedy jako młody chłopiec uczestniczył wraz z ojcem 
w pielgrzymce na Jasną Górę. Na pewno, jako student 
pierwszego roku polonistyki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, wziął udział w pielgrzymce młodzieży akademickiej 
na Jasną Górę, jaka odbyła się 18 maja 1938 roku. Czy 
młodzi pielgrzymi przechodzili bądź przejeżdżali przez 
Olkusz? Tego nie wiemy, jest to jednak bardzo prawdo-
podobne. Na pewno bywał na ziemi olkuskiej po II wojnie 
światowej. 1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Stefana Sa-
piehy, a po studiach w Rzymie, w sierpniu 1949 roku, trafi ł 
do Parafi i ś w. Floriana w Krakowie. Miał za zadanie zorga-
nizowanie tam duszpasterstwa akademickiego. Nazywany 
przez swoich wychowanków „Wujkiem” organizował wy-
prawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie. Także na Jurę
 Krakowsko-Częstochowską. Na pewno był na Jurze wiosną 
1953 roku, kiedy zorganizował pierwszą pielgrzymkę „śro-
dowiska”, czyli członków duszpasterstwa akademickiego. 
Wiemy, że 6 kwietnia 1953 roku w kościele w Poraju koło 
Częstochowy ks. Karol Wojtyła pobłogosławił pierwsze 
małżeństwo. Zawarli je jego podopieczni z duszpaster-
stwa akademickiego – Jadwiga i Stanisław Kozłowscy. 
Czy szlak pielgrzymki prowadził przez Olkusz? Tego nie 
wiemy.

Więcej informacji zachowało się o pielgrzymce do Czę-
stochowy, jaką rok później zorganizował ks. Karol Woj-
tyła. Tak wspominał ją jej uczestnik, Leszek Nowosielski, 
podówczas student Politechniki Krakowskiej: „Jest rok 
1954 - pierwsze dni września. (…) Któregoś dnia Wujek 

stwierdził, że trzeba odbyć pieszą pielgrzymkę do Jasnej 
Góry i pokłonić się naszej Królowej. Na placu boju pozo-
stały pętaki: mały Jacek i ja. Tak to w poniedziałek, chyba 
14 września (13 września – dop. red.), poszliśmy na piel-
grzymkę z Wujkiem. Spotkaliśmy się na ul. Wrocławskiej 
przy Szpitalu Wojskowym, jako że był to komunikacyjnie 
najdogodniejszy punkt startowy. Wujek jak zwykle zjawił 
się punktualnie. Ruszyliśmy szparko przez Azory na Olkusz. 
Od skrzyżowania w Bronowicach droga zaczęła się wzno-
sić, a za nami w promieniach słońca pozostała w porannej 
mgiełce panorama Krakowa ze strzelistymi wieżami ko-
ściołów. Wokół zielone jeszcze wzgórza z bielejącymi skał-
kami Jury Krakowsko-Częstochowskiej w złocistych jesien-
nych kępach drzew. Około południa - jak zwykle modlitwa 
Anioł Pański. Wujek potem tradycyjnie zostawał nieco 
w tyle – modlił się i rozmyślał. 

Pod wieczór dotarliśmy do Olkusza. Tutaj nocleg na 
plebanii, u zaprzyjaźnionego z Wujkiem proboszcza. Rano 
msza św. – oczywiście po łacinie, potem śniadanie i w dro-
gę. Dzisiaj zeszliśmy z szosy i wędrujemy Szlakiem Orlich 
Gniazd. Cudowna, słoneczna, złota polska jesień. Wokół 
czerwieniejące i złociste laski liściaste, kontrastujące 
z zielenią gajów iglastych. Mijamy ruiny zamków – owe 
Orle Gniazda. 

Co jakiś czas Wujek poruszał jakiś problem, potem 
rozmowa, dyskusja i myślenie – tak mijał czas naszego 
pielgrzymowania. Wieczorem dotarliśmy do wioski, której 
nazwy nie pamiętam. Obok małego wiejskiego kościół-
ka – plebania też skromniutka. Księdza proboszcza nie 



11Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej

było, miał powrócić wieczorem, a gospodyni kazała czekać 
i lustrowała nas nieufnie, mimo że Wujek pokazał dokument 
wydany przez krakowską Kurię. – Co za ksiądz w cywilu, 
w skafandrze, pumpkach, a nie w sutannie – skaranie 
Boskie, czy co? Ale koniec domysłów: powrócił proboszcz 
i wszystko się wyjaśniło. Takie to były czasy stalinowsko-
peerelowskie. Każdy obcy był podejrzany”. Owym zaprzy-
jaźnionym proboszczem olkuskim, który przyjął na nocleg 
młodych wędrowców, był ks. Andrzej Marchewka, od 1946 
roku proboszcz Parafi i św. Andrzeja w Olkuszu. A może 
„mały wiejski kościółek”, w którym dzień później zatrzyma-
li się pielgrzymi, to kościół w Strzegowej lub Dłużcu? Tego 
nie wiemy. 

Był to pierwszy, ale nie ostatni pobyt ks. Karola Wojtyły 
w Olkuszu. Rok później, jesienią 1955 roku, młodzi piel-
grzymi podjęli kolejną, tym razem rowerową wędrówkę do 
Częstochowy. Wyruszyli z Krakowa w środę 22 września 
1955 roku. W pielgrzymce uczestniczyło osiem osób oraz
 „Wujek”, czyli ks. Karol Wojtyła. Trasa ich wędrówki wiodła 
z Krakowa przez Trzebinię, Olkusz, Wolbrom, Pilicę, Ogro-
dzieniec i Siewierz. W Częstochowie spotkali się z dwu-
dziestoma studentami z krakowskiego „środowiska”. Już 
wspólnie wzięli udział w mszy świętej i Drodze Krzyżowej. 
Nie zachowały się informacje, czy podczas tej pielgrzymki 
także skorzystali z gościny olkuskiego księdza proboszcza, 
lecz nie jest to wykluczone.

Kiedy w 1958 roku Karol Wojtyła został mianowa-
ny biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 
a w 1963 roku arcybiskupem metropolitą krakowskim, 

z uwagi na ilość obowiązków jego turystyczne wypra-
wy z młodzieżą akademicką musiały ulec ogranicze-
niu.  Ale na ile pozwalał mu czas, nadal wędrował po 
Polsce, poznając jej piękno i tajemnice. Jego słowa, ja-
kie wypowiedział w 1980 roku w Castel Gandolfo, są 
aktualne po dziś: „Chodzi o to, ażeby wypoczynek nie 
był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wte-
dy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, 
ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli – 
i owszem – spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i la-
sem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzy-
skuje spokój, ucisza się wewnętrznie”.

Jacek Sypień (MOK Olkusz)
Bibliografi a:
Ks. Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, 

Kraków 2000,
Jan Paweł II Autobiografi a, oprac.  Justyna Kiliańczyk-Zię-

ba, Kraków 2003.
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    Od strony zachodniej, obok głównego wejścia do ol-
kuskiej fary,  widnieje odlana w brązie tablica z umieszczo-
nym napisem w języku łacińskim. Zawiera również treść 
w polskim tłumaczeniu:

 
„TEJ PRASTAREJ ŚWIĄTYNI NAJCZCI-

GODNIEJSZY BISKUP ADAM ŚMIGIELSKI 
NADAŁ TYTUŁ KOLEGIATY OLKUSKIEJ 
W DNIU 25 III W ROKU 1997, PIĄTYM PO 
USTANOWIENIU DIECEZJI.

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ZECHCIAŁ 
JĄ OZDOBIĆ TYTUŁEM BAZYLIKI MNIEJ-
SZEJ W ROKU 2001”.

   
  Wysoko nad drzwiami umieszczono papieski herb wiel-

kiego naszego Rodaka.
Świątynia parafi alna pw. św. Andrzeja Apostoła w Olku-

szu otrzymała najwspanialszy prezent od kardynała Karo-
la Wojtyły – pierwszego z Rodu Polaków biskupa Rzymu 
na stolicy Rybaka z Galilei. 

Jako metropolita krakowski przebywał kilkakrotnie 
w naszym mieście przejazdem czy też na dłużej.  W kro-
nice parafi alnej zostały upamiętnione dwie duszpaster-

skie wizyty kardynała z Krakowa. Zapamiętałem obydwie, 
gdyż w owym czasie byłem wikariuszem w Parafi i pw. 
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

 Proboszcz śp. ks. infułat Lucjan Czechowski wraz z para-
fi anami ufundował tablicę odlaną w brązie z napisem mó-
wiącym o tych wydarzeniach (południowa ściana bazyliki).

    W 1967 roku wypadała dwusetna rocznica kanoniza-
cji św. Jana Kantego – jednego z patronów naszej parafi i. 
Obchodzono ją uroczyście w Krakowie. Nie można było 
o niej zapomnieć w Olkuszu, gdzie św. Jan z Kęt, wprawdzie 
bardzo krótko, ale był proboszczem, piastując w owym cza-
sie godność profesora Wszechnicy Jagiellońskiej.

 Ks. proboszcz prałat Andrzej Marchewka zaprosił ks. 
kard. Wojtyłę, ks. bpa Jana Pietraszkę, biskupa sufragana 
archidiecezji krakowskiej, kilku księży z Kurii Kieleckiej. 
Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego odbyła się 
w niedzielę 22 października. Mszę świętą celebrował 
ksiądz kardynał. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
bp Jan Pietraszko, znany kaznodzieja kolegiaty św. Anny 
w Krakowie oraz opiekun duszpasterstwa akademickiego. 
Niestety, nie mamy w parafi i zarówno tekstu kazania, jak 
i słów kardynała Wojtyły, które skierował do bardzo 
licznie zgromadzonych wiernych Olkusza i kapłanów, 

Karol Wojtyła 

w olkuskiej Bazylice
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zwłaszcza dekanatu olkuskiego. Kaznodzieja Słowo Boże 
głosił z pięknej, barokowej ambony bazyliki (wszystkie ka-
zania głoszono wówczas z tego miejsca).

    W marcu 1972 roku proboszczem Parafi i św. Andrze-
ja Apostoła w Olkuszu został ks. prałat Lucjan Czechowski. 
Za jego duszpasterzowania miała miejsce piękna uroczy-
stość Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej.  Był to sobotni dzień 13 października 
1973 roku. Właśnie na tę uroczystość ks. biskup kielecki 
Jan Jaroszewicz zaprosił metropolitę krakowskiego ks. kard. 

Karola Wojtyłę. Z inicjatywą zaproszenia metropolity wystą-
pił ks. proboszcz Lucjan. Dostojny Gość przybył do Olkusza 
wraz ze swoim kapelanem ks. Stanisławem Dziwiszem. 

Powitanie Obrazu miało miejsce w godzinach popołu-
dniowych przy polowym ołtarzu zbudowanym na placu ko-
ścielnym od północnej strony (tam, gdzie stoi fi gura Matki 
Bożej Niepokalanej).

Jego Eminencja przewodniczył Najświętszej Ofi erze 
w obecności ks. bpa kieleckiego, księży prałatów, kanoni-
ków i wielu innych kapłanów. Była oczywiście bardzo liczna 
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Bazylika olkuska pw. św. Andrzeja Apostoła. Fot. Franciszek Rozmus.
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Niedziela 16.06.1974 roku. Dzień piękny, ciepły, kryszta-
łowo czysty. Słońce przepędza nieliczne chmury i wciska się 
w najdrobniejsze zakamarki domostw, jakby chciało zejść 
z niebieskiej kopuły na ziemię. Gorenice wyglądały w tym 
dniu wyjątkowo ponętnie. Wioska pulsowała jasną ziele-
nią czerwcowych pól i kolorami przygotowanej dekoracji. 
Delikatny wiatr przelatywał nad przekwitłymi sadami, sunął 
wąskim korytarzem szosy, bawił się bibułowymi wstążkami 
zawieszonymi na płotach po obu stronach drogi. Wzdłuż 
całej wioski wił się barwny, papierowy wąż, przetykany 
świerkowymi gałązkami i kiśćmi brzozowych witek. Na łuku 
drogi powitalna brama. Wszędzie cisza, aż dziwne. Dopiero 
po chwili, gdzieś spod kościelnej wieży, w powietrze wsączył 
się delikatny gwar. Wiatr jeszcze raz zafalował pstrokatą bi-
bułą, wystrzelił pod chmury, z wysokości zwalił się w wąską 
przestrzeń między kościołem a dzwonnicą i ucichł. Świąty-
nię otaczał wielki tłum ludzi. Ludzka rzesza wciśnięta w ob-

ręb przykościelnych murów wylewała się wąską, kamienną 
bramą daleko poza obręb kościoła. Wspaniały to widok, gdy 
z morza ludzkich głów, niczym wyspa, wznosi się wiekowa 
budowla z krzyżem, przekaźnik człowieczego cierpienia 
i nadziei.

Przy dzwonnicy drewniane podwyższenie otulone świer-
kowym łańcuchem. Na podwyższeniu stół do sprawowania 
Najświętszej Ofi ary, obok fotel z wysokim oparciem, zakoń-
czony baldachimem. Na oparciu kardynalski herb i napis 
TOTUS TUUS. Tłem wszystkiego jest strzelista dekora-
cja przytwierdzona do ściany dzwonnicy. Obok Maryjnych 
symboli jest kula ziemska, pod nią sylwetka watykańskiej 
Bazyliki. Jakby znak, przepowiednia przyszłości.

W tłumie widać dzieci w strojach komunijnych i dziew-
częta w barwnych, krakowskich ubiorach. Złączyła się w tym 
miejscu społeczność Gorenic, Zawady, Niesułowic, Ostręż-
nicy, Lgoty, Osieka i zapewne jeszcze innych miejscowości. 

Pielgrzym

rzesza wiernych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Najdostoj-
niejszy Gość wygłosił także okolicznościowe kazanie. Była 
wietrzna i zimna, jesienna pogoda. Po zakończonej mszy 
świętej Obraz został przeniesiony do świątyni na całonocną 
adorację.

   Ks. proboszcz zaprosił ks. kardynała, ks. biskupa, kapła-
nów na posiłek. Miałem zaszczyt zasiąść przy wspólnym 

stole i być świadkiem bardzo bezpośredniej, swobodnej 
rozmowy. Przy pożegnaniu ks. kardynał każdemu podał rękę 
i z uśmiechem zamienił choćby jedno słowo. Po dziś dzień 
mam w pamięci i przed oczyma tę jakże drogą Osobę.

                                                       
Ks. Stefan Rogula

Olkusz, 28 marca 2014 roku



15Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej

Dla parafi i Gorenice jest to wydarzenie o wielkim wymiarze 
duchowym. Oczekiwanie i zniecierpliwienie łagodzi tutejszy 
duszpasterz, ksiądz proboszcz Józef Marczak. Duża ciasnota 
nikomu nie przeszkadza, nogi nie bolą, oczy wypatrują upra-
gnionej sylwetki. Wreszcie jest! Kardynalska czerwień roz-
kwitła niczym mak. Poruszenie, szmer, gość specjalny, gość 
najpierwszy! Jak zawsze uśmiechnięty, z wąskimi szparkami 
oczu, z których wylewa się ciepłe spojrzenie. Głowa lekko 
przechylona kieruje się raz w prawo, raz w lewo, chce na 
każdego spojrzeć, nikogo nie pominąć. Prawa dłoń zsyła 
błogosławieństwa. Ludzie zaczynają się tłoczyć, chcą być 
bliżej kardynała i jego życiodajnej mocy rozsiewanej ge-
stem Boskiego siewcy. Tuż za Karolem Wojtyłą postępuje 
cichutki młody ksiądz, wierny krakowski towarzysz Stani-
sław Dziwisz. Orszak uzupełniają licznie przybyli księża. Na 
twarzy gospodarza, księdza Józefa Marczaka, widać radość 
zmieszaną z niepokojem. Czy wszystko dobrze wypadnie, czy 
godnie przyjmiemy tak znamienitego gościa? Dla małych 
parafi i takie wizyty są wielkim wydarzeniem i sprawdzia-
nem wspólnotowej solidarności. Testem na wiarę naszą i na-
szych ojców, którzy przekazywali nam ewangeliczną prawdę. 
W tym szczególnym dniu zdawaliśmy egzamin z religijnej 
edukacji, chociaż obok modlitewnej zadumy była także 
zwykła, ludzka ciekawość. Widać jednak, że Karol Wojtyła 
akceptuje wszystkich; mówiły o tym jego oczy, usta i gesty. 
Religijne spotkanie nabierało tempa, drewniane podwyż-
szenie stało się w tym dniu najważniejszym, parafi alnym 
miejscem. Pieśni powitalne, teksty i starpolskim zwyczajem, 
bochen chleba, który Karol Wojtyła przyjął z wielkim wzru-

szeniem. Z polowego ołtarza, razem z kadzielnym dymem, 
płynęły modły do Ojca Niebieskiego, jakby bardziej żarliwe, 
składane przez wiernych w ręce krakowskiego metropolity. 
A Wojtyła mówił i pocieszał, karcił i udzielał rad. Wielka 
dobroć emanowała z całej jego postawy, z jego słów, na-
wet chwile milczenia nie były pustką. Wszystko było rado-
śniejsze i bardziej świąteczne. I dzwony bijące jak oszalałe, 
i feretrony, i chorągwie sunące powoli w procesyjnym po-
chodzie, i monstrancja dźwigana z wielkim namaszczeniem 
przez kardynała. A monstrancja rzeczywiście była piękna, 
srebrna, z XVII wieku. W stylu gotyckim przechodzącym 
w renesans. Pod środkową wieżyczką mieściła się w niej fi -
gura najświętszej Marii Panny, odzianej w słońce. Pod bocz-
nymi wieżyczkami fi gurki św. Jana Ewangelisty i św. Stani-
sława. Ośmiolistną podstawę zdobiły tłoczone kwiaty oraz 
herby Ostoja i Nałęcz.

Szczególnym widokiem były onieśmielone dzieci przy-
tulane przez Wojtyłę. Dużą euforię wywołały słowa kardy-
nała, że Gorenice są wioską pięknie położoną wśród lasów. 
I kończyło się powoli to spotkanie. Jeszcze krótka wymiana 
zdań z wiernymi, pogłaskana główka dziecka i błogosła-
wieństwo. Wszyscy patrzyli, jak Karol Wojtyła odchodzi 
z kapłanami w stronę plebanii przystrojonej świerkową 
zielenią. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie na schodach budyn-
ku, ostatnie pożegnalne gesty i znika za drzwiami. Ludzie 
z tematem do rozmów na niedzielne popołudnie rozcho-
dzą się do domów. Na plebanii uroczysty obiad; gospodyni, 
pani Filomena Czekaj, starała się przygotować coś spe-
cjalnego na taką okazję. Dymi rosół, indyk na drugie danie 
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pachnie soczyście. Po obiedzie kapłani odjeżdżają, Wojtyła 
i Dziwisz jeszcze konwersują z proboszczem, ale i oni w nie-
długim czasie żegnają Gorenice. 

Dzisiaj możemy odczytać historię kolejnych lat po 1974 
roku. Pamiętamy październik 1978 i wielką, narodową eu-
forię, kiedy biały dym znad watykańskiej Bazyliki oznajmił 
światu, że Papieżem został Karol Wojtyła. Potem piel-
grzymki do kraju i rozpacz pamiętnego 13 maja, kiedy 
strzały na Placu św. Piotra przeszyły nam serca. Na koniec 
wielkie rekolekcje bez słów umierającego Jana Pawła II, 
02.04.2005 roku, godz. 21.37, i koniec. Czerwona księga 
zamyka się na wieku trumny.

16.06.1974 roku, jako młody człowiek, byłem tam, na 
drewnianym podwyższeniu obok dzwonnicy. Witałem 
Karola Wojtyłę, patrzyłem w jego wąskie szparki oczu, na 
uśmiechnięte usta. Widok siedzącej sylwetki przyszłego Pa-
pieża, z głową podpartą na prawej ręce, zostanie ze mną 
już do końca życia.

Październik 2010 roku, Włochy, Mediolan. Dzięki stara-
niom Związku Polaków w Mediolanie, Konsula Generalnego 
RP, Urzędu Miasta Mediolan, Dzielnicy Mediolan – Zona 3 
oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizowane były 
Dni Polskie.

Sala obrad Dzielnicy Mediolan – Zona 3, ul. Sansovino 9. 
W sali prezentowana była wystawa zatytułowana „Un ine-
dito Wojtyła” („Nieznany Wojtyła”). Zaprezentowano czar-
no-białe zdjęcia zrobione podczas wizyt duszpasterskich 
w Olkuszu i Gorenicach. Unikalne zdjęcia nie były do tej pory 
prezentowane poza granicami kraju. Wystawa zbiegła się 

z 32. rocznicą wyboru wielkiego Polaka na Stolicę Apostol-
ską. Dni Polskie w Mediolanie odbyły się pod patronatem: 
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Regionu Lombardia, Pro-
wincji Mediolan, Komisji Europejskiej w Mediolanie, Urzędu 
Miasta Mediolan, Wydziału Kultury Miasta Mediolan, Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

27.04.2011 roku, Kraków, ul. Kanonicza 18. W Instytucie 
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II otwarto wy-
stawę zdjęć i pamiątek pt. „Krakowskie lata ks. Kardynała 
Karola Wojtyły”. Wystawa obejmowała okres lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych zeszłego wieku. Prawdziwymi 
perełkami były fotogramy dokumentujące wizyty duszpa-
sterskie Karola Wojtyły w małych miejscowościach Archi-
diecezji Krakowskiej. Z dużym zainteresowaniem oglądano 
zdjęcia z Gorenic, gdzie ówczesny kardynał składał jedno-
dniową wizytę. 

30.04.2011 roku, godz. 18.30, kościół parafi alny pw.  św. 
Mikołaja w Gorenicach. Montaż słowno-muzyczny poświę-
cony papieżowi Janowi Pawłowi II.

Jarosław Szczurek – organy, śpiew,
Jacek Majcherkiewicz – teksty, recytacja,
Piotr Ziarnik – montaż oraz prezentacja zdjęć z jednodnio-

wej wizyty duszpasterskiej Karola Wojtyły w Gorenicach.
04.05.2011 roku, Pontenure, Włochy. Otwarcie wystawy 

fotografi cznej z okazji beatyfi kacji Jana Pawła II, pt. „Karol 
Wojtyła w czerni i bieli”. Zaprezentowano przeszło sto zdjęć 
z prywatnych zbiorów mieszkańców Olkusza i Gorenic. Po-
mysłodawczynią i organizatorką wystawy była Teresa Musiał 
Casali, pochodząca z Olkusza mieszkanka Pontenure, która 
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Podstawowym celem tego tekstu jest utrwalenie pa-
mięci o pobycie, wówczas kardynała Karola Wojtyły, póź-
niejszego Papieża Jana Pawła II, w Bolesławiu. Truizmem 
byłoby przypominanie w tym skromnym opracowaniu bo-
gatego życiorysu Papieża i charakteryzowanie tej wielkiej 
osobowości. Każdy Polak wie na ten temat dużo. Od dwu-
dziestu siedmiu lat Jan Paweł II był przecież w centrum 
zainteresowania. O jego przeszłości, życiu, dokonaniach 
i bieżącej działalności powstały tomy opracowań. O swym 
życiu pisał też sam, wydał sześć książek własnego autor-
stwa. Nie jesteśmy w stanie nic nowego w tym zakresie 
napisać. Uważamy jednak, że interesujące dla Czytelni-
ków z terenu powiatu olkuskiego mogą być: ikonografi a 
oraz krótkie wzmianki z pobytu kardynała Karola Wojtyły, 
a późniejszego Papieża Jana Pawła II, w Bolesławiu.

Odwiedziny kardynała
Na początku lat siedemdziesiątych odbyła się w Pol-

sce peregrynacja Obrazu Matki Bo skiej. W parafi i Bole-
sław Obraz przebywał od 11 do 14 sierpnia 1973 roku. 
W powita niu Obrazu wzięło udział około 3500 osób, żegna-
ło go ponad 2000. Część zdjęć, które publikujemy, przedsta-
wia migawki z uroczystości pierwszego dnia pobytu Obrazu 
w Bolesła wiu. W niedzielę 12 sierpnia na uroczystość na-
wiedzenia przybył ksiądz kardynał Wojtyła, późniejszy Jan 
Paweł II, z sufraganem krakowskim księdzem biskupem 
Julianem Grobickim oraz ordynariuszem kieleckim bisku-
pem Janem Jaroszewiczem i księdzem biskupem Edwar-
dem Materskim. Mszę świętą celebrował kardynał Wojtyła, 
wy głosił też homilię. Odbywała się ona obok namiotu-kapli-
cy przy ołtarzu polowym.

Był i zawsze będzie wśród nas

angażuje się w działalność Polonii włoskiej. W otwarciu 
wystawy w Villa Ragio wzięli udział mieszkańcy Pontenure, 
konsul RP w Mediolanie Krzysztof Strzałka, Joanna Heyman 
Salvade, prezes Związku Polaków we Włoszech, burmistrz 
Olkusza Dariusz Rzepka wraz z małżonką, burmistrz Ponte-
nure Angela Fagnoni, Roberto Modenesi – asesor ds. kultury 
miejscowego magistratu, olkuska radna Renata Kasza oraz 
Franco Zerilli, prezes stowarzyszenia „Pontenure Kultura 
i Sztuka”. To stowarzyszenie współorganizowało wystawę 

wspólnie ze Związkiem Polaków w Mediolanie i olkuskim 
Miejskim Ośrodkiem Kultury.

 Jacek Majcherkiewicz
Bibliografi a:
„Dziennik Polski” Jacek Sypień,
 www.mok.olkusz.pl,
zdjęcia i wspomnienia autora,
zdjęcia D. Przybylskiego,
relacje świadków.                                                                                                        
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Świątynia bolesławska była wówczas w rękach Kościoła 
polskokatolickiego. Starsi mieszkańcy Bolesławia i okolicy 
pamiętają, że 1 września 1957 roku, na tle nieporozumień 
związanych z przeniesieniem z parafi i powszechnie lubia-
nego wikariusza, kościół przeszedł w ręce Kościoła polsko-
katolickiego. Sy tuacja taka trwała do 1 sierpnia 1975 roku. 
W tym czasie wierni Kościoła rzymskokatolickiego mo-
dlili się w kapli cach w Laskach, w Tłukience oraz w ka-
plicy-namiocie na nowym cmentarzu; w pewnych okresach 
również w domach prywatnych w Bolesławiu-Ćmielówce 
i w Krzykawie.

Po odzyskaniu świątyni wierni rzymsko katoliccy czynili sta-
rania o ponowne na wiedzenie Obrazu Czarnej Madonny. Ob-
raz kończył wówczas wędrówkę po ziemi kujawsko-kaliskiej. 

Biskupi kieleccy zwrócili się z prośbą do biskupa ordynariu-
sza włocławskiego, aby po zakończeniu uroczystości nawie-
dzenia przekazał Obraz do Bolesławia, przed przyjęciem go 
przez diecezję płocką. Biskup ustosunkował się pozytywnie do 
tej prośby. 31 października 1975 roku do Bolesławia przybyli 
wszyscy trzej biskupi kieleccy. Odbyły się drugie, tygodniowe 
misje prowadzone przez ojców cystersów.

Oprócz cystersów z Krakowa przybył również ksiądz kardy-
nał Karol Wojtyła.

Obraz Czarnej Madonny wprowadzono uroczyście do bole-
sławskiej świątyni. Była to druga w Bolesławiu wizyta księdza 
kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II.

W książce „Prezentacje Twórczości Bolesławskich Auto-
rów” możecie Państwo przeczytać o niezwykłej znajomości 
miejscowego twórcy Henryka Czerniaka z Karolem Wojtyłą:

„Henryk Czerniak (...), emerytowany frezer, opowiada z dużą 
powściągliwością. (...) Henryka wzięto do formacji w Krako-
wie-Czyżynach (»Tam gdzie teraz Nowa Huta«). Jakoś dwa 
tygodnie później, podobną losów koleją, znalazł się tam Ka-
rol Wojtyła.

Tak wypadło, że spali »prycza pod pryczą«, Karol na gó-
rze, on na dole, a w długie robocze dnie (»dniówki« co naj-
mniej dziewięciogodzinne) ramię w ramię machali łopatami, 
pchali przeciążone taczki. Wspólna niedola szybko zbliża, we 
współtowarzyszu losu szuka się oparcia i zrozumienia. Tak 
też ułożyło się między nimi.

Do połowy maja wykładali »trylinką« plac koło fabryki ty-
toniowej. Niby »szkoleniowo«. Potem nagle wywieziono ich 
w okolice Krosna, na odcinek Jasło-Rzeszów. Stacjonowali we 
Frysztaku. Tam przez trzy miesiące doprowadzili tory kolejo-
we do kazamatów, tak olbrzymich, że chowały się w nich całe 
pociągi. W głębokich wykopach utwardzali polnym kamie-
niem przejazdy zdolne udźwignąć największe ciężary. Nie 
mieli wątpliwości, że ich ręce wykorzystuje się do przygoto-
wania nowego szlaku wojennego. W takich okolicznościach 
między Karolem i Henrykiem zadzierzgnęło się koleżeństwo, 
o jakie łatwo w młodym wieku”.

„On był bardzo przystępny, serdeczny, niezawodny, musiał 
znać niemiecki, chociaż się tym nie chwalił. Nasi nadzorcy 
z jakiegoś powodu liczyli się z nim... Myślę, że imponował im 
tą swoją innością, która mnie do niego przyciągała. I miał coś 
jeszcze – gdy było najtrudniej, on się uśmiechał, robił kawały, 
jakby na przekór...”.

„Przede wszystkim miał rzadkie u nas imię, w każdym ra-
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zie mało znane w tamtych okolicach, natomiast często spo-
tykane nazwisko. Wojtyłów i Wojdyłów jest u nas wielu... 
Poza tym każdemu okazywał ogromną życzliwość. Wtedy, 
w tych wilczych warunkach, to się bardzo liczyło.  Za nic nie 
zdradziłby kolegi, z solidarności brał odpowiedzialność i na 
siebie. Jak z tym aresztem. A przecież szczuli nas przeciw-
ko sobie, znajdowali też chętnych na kapusiów (...). Dlatego 
Karol był mi jak brat, dlatego do niego przylgnąłem. A jed-
nocześnie dawał do myślenia... Choć pogodnego charakteru, 
czasem zdawał się daleki. Już wtedy przypuszczałem, że ma 
jakieś tajemnice, lecz wolałem w nim widzieć bratnią duszę. 
Zrozumiałem, gdy mi się zwierzył, że był w seminarium, 
a teraz się ukrywa. Hitlerowcy wprost polowali na kleryków, 

zsyłali ich do obozów koncentracyjnych. A On chciał doczekać 
Polski i zostać kapłanem...”.

Rozstali się tak, jak poznali – przypadkowo i nagle. Henryk 
dostał wezwanie do komendy, gdy Karol jeszcze pełnił służbę. 

Pozostało wspomnienie o dobrym koledze oraz dwa ama-
torskie zdjęcia. 

Na jednym widać piętnastu chłopców w bereto-myckach, 
rozebranych do połowy, z łopatami i przy ciężkich „karach”.  
„Pierwszy z prawej to ja, przy mnie Karol... Niech pan popatrzy, 
oparł się nogą na mojej taczce... Zrobił nam to kolega na pa-
miątkę wojennych czasów...” – wspomina Henryk Czerniak.

„Płynęły lata... I dopiero, obserwując w telewizji in-
gres Papieża Jana Pawła II, uzmysłowił sobie, że to »jego« 

Kraków, Czyżyny, 1941 r. Grupa Baudienst (Polska Służba Budowlana). Henryk Czerniak pierwszy z prawej, a Karol Wojtyła drugi, oparty nogą o taczkę.
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Karol Wojtyła. Postanowił w szczególny sposób dowieść 
swojej pamięci. Kazał powiększyć zdjęcia z okresu wojny, 
zaznaczył na nich tylko siebie i posłał do Watykanu. Na od-
wrocie opisał ich pochodzenie donosząc, że dzięki Opiece 
Bożej szczęśliwie przeżył okupację.  Jakąż radość sprawiła 
mu odpowiedź! Przyszła na blankiecie z herbem i nadrukiem 
Secretario Status oraz tekstem: Ec Aedibus Vaticanis 26 mar-
ca 1979.  Jego Świątobliwość Jan Paweł II z radością przy-
jął wyrazy szacunku i duchowej jedności oraz zapewnienie 
o modlitwach wspierających jego pasterskie posługiwanie.

W dowód wdzięczności Ojciec Święty udziela Błogosła-
wieństwa Apostolskiego, które jest zadatkiem obfi tych darów 
niebieskich. Podpisano Mons G. Coppa – asesor”.

„Podczas pierwszej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny udał 
się do Częstochowy z transparentem: „Witaj przyjacielu 

z brygady pracy przymusowej »Baudienst« Kraków-Czyżyny-
Frysztak”.

„Miałem ten napis wyraźny i wysoko go trzymałem.  A On 
w przejeździe poznał i pokiwał mi ręką. Podczas drugiej wi-
zyty, gdy Ojciec Święty odwiedzał Kraków, otrzymałem list 
polecający od ks. proboszcza Zachariasza i byłem z kapłana-
mi, którzy komunikowali”.

„Na Wielkanoc 1985 roku p. Czerniaka spotkała nowa ra-
dość – z Watykanu nadeszła koperta, a w niej świąteczna 
pocztówka z Ukrzyżowanym oraz osobisty wpis:

Oto dzień, który Pan uczynił, alleluja
Radujmy się w nim i weselmy, alleluja!
Z błogosławieństwem Jan Paweł II Papież Wielkanoc 

1985”.
Józef Liszka 

Okolice Krosna, 1941 r. Grupa Baudienst. Henryk Czerniak pierwszy z prawej, Karol Wojtyła pierwszy z lewej.
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Ireneusz Cieślik: Ksiądz był duszpasterzem w Olkuszu 
i Bolesławiu w czasach, kiedy do tych miejsc przybywał 
kard. Karol Wojtyła. Czy mógłby Ksiądz opowiedzieć, jak 
pamięta jego wizyty? 

Ks. Witold Świąder: Nie mam jakichś specjalnych wspo-
mnień ze spotkań olkuskich, o których można by mówić. 
Ale w okolicach Olkusza jest Bolesław, sławny czy nie-
sławny. To tam były dwa ciekawe spotkania i o nich warto 
wspomnieć. 

Było tam wtedy trzech duszpasterzy: Jan Snoch był pro-
boszczem, a my z Januszem Kwasem byliśmy jego wikarymi. 
To on zaprosił Wojtyłę na uroczystość peregrynacji Obrazu 
Matki Bożej. Przyjęliśmy ten Obraz na cmentarzu, bo tam mie-
liśmy swoją kaplicę. Papież, wtedy jeszcze kardynał, nazwał 
ją wtedy „Bazyliką większą”. Mówił: „Wiem, dlaczego was cy-
ganami nazywają: bo w namiocie macie swój kościół”. I tam, 
przy tym namiocie, odbyła się uroczystość. 

Ale Wojtyła przyjechał do nas miesiąc lub dwa wcześniej. 
Zapowiadał się; mówił, że „chce się nauczyć Bolesławia”. 
Zanim tam wystąpi publicznie, chciał się czegoś dowiedzieć. 
Miałem to szczęście, że byłem jego przewodnikiem, siedziałem 

w jego samochodzie. Najbardziej ucieszyło mnie to, że pierw-
szym jego pytaniem o Bolesław, jakie mi zadał, było: „A kto ma 
młodzież?”. Bardzo mnie ucieszyło to jego zainteresowa-
nie młodzieżą. No i powiedziałem smutną prawdę: „Nikt”. 
Bo w takiej sytuacji, gdy się Kościół wali, przychodzi inne wy-
znanie, walka się zaczyna, to młodzież odchodzi. Trzeba było 
dużo wysiłku; próbowaliśmy tę młodzież „złapać” i to nam się 
udało. Nawet na peregrynacji troszkę tej młodzieży śpiewało. 

W każdym razie jeździmy sobie z kardynałem Wojty-
łą po Bolesławiu, po parafi i i miałem szczęście zaprosić go 
na herbatę – do dziś pamiętam, że nie chciał kawy, tyl-
ko herbatę – do swojego „pałacu”. Mieszkałem w kuchni, 
a w dużym pokoju miałem kaplicę. I tak się zaczęło bu-
dowanie ośrodka, który dziś już jest parafi ą Bukowno 
Stare. Wtedy z trudnościami niezwykłymi, bo przeszka-
dzali komuniści i przeszkadzali hodurowcy [nazwa po-
chodzi od biskupa Franciszka Hodura, założyciela Pol-
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego – dop. red.], 
czyli Kościół polskokatolicki. 

Byliśmy na tej herbacie w kuchni, gdy towarzyszący 
Wojtyle ksiądz Tischner zrobił dowcip. Zobaczył w mojej 
bibliotece – dyskretnie zresztą – że mam jakieś książki 

Niezwykła historia

Ksiądz Witold Świąder 

  – relacja z wizyt ks. kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu
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Wojtyły, potem się obrócił plecami do biblioteczki i zapy-
tał: „A masz ty jakąś książkę Wojtyły?”. 

Ale najfajniejsze było to, że moje nazwisko przypomniało 
kardynałowi postać księdza z jego diecezji. Chyba w Kętach 
był wtedy proboszczem starszy już ksiądz Józef Świąder – 
nie zdążyłem go poznać. Pytał wtedy kardynał, czy go znam. 
Akurat nie znałem. Ale była taka dowcipna sytuacja, którą 
wtedy, przy kardynale, opowiedział ks. Tischner, a kardynał 
się śmiał, potwierdzając, że tak było. Mianowicie było jakieś 
zebranie księży i tenże ksiądz Józef Świąder coś sobie tam 
z kardynała zażartował publicznie. Wszystko to było oczy-
wiście w ramach przyzwoitości, no, ale był to jakiś żart. Inny 
może by się obraził, ale nie Wojtyła! Kardynał roześmiał się 
i mówi tak: „Księże, za to, co tu powiedziałeś, to będziesz sie-
dział w czyśćcu!”. Zrobiło się wesoło. Ale ten ksiądz nie dał 
się zbić z pantałyku i powiedział tak: „I nawet wiem, księże 
kardynale, jaką dostanę pokutę”. „Jaką?” – spytał kardynał. 
„A każą mi czytać książki Wojtyły”. No, wtedy było już bar-
dzo wesoło. 

Końcówka opowieści jest przepiękna. Ten ksiądz miał już 
swoje lata, umarł, kardynał prowadził jego pogrzeb. Zwykle 
odchodził z cmentarza pierwszy, a teraz się zatrzymał nad 
mogiłą, gdy włożyli do ziemi trumnę. Coś tam mruczał i któ-
ryś z księży podsłuchał, co: „No, zaczynasz czytać...”. 

Wydarzenie było dla mnie sympatyczne, bo Wojtyła za-
pamiętał moje nazwisko. Ja byłem z diecezji kieleckiej, a on 
z krakowskiej; on oczywiście był często zapraszany przez 
nas, był w Olkuszu, potem w Kielcach, w Bolesławiu, więc 
często żeśmy się spotykali. Został Papieżem. Podczas pierw-

szej jego pielgrzymki do Polski, w katedrze częstochowskiej 
było spotkanie dla księży. Po zakończeniu nabożeństwa, gdy 
już wychodził Papież, bez trudu udało mi się do niego przy-
bliżyć, pocałować go w rękę. Papież szedł dalej, za nim ks. 
Dziwisz, który też przyjeżdżał do Bolesławia, więc się znali-
śmy, i on mnie poznał. Takie przynajmniej zrobił wrażenie, bo 
oczy szeroko otworzył, ale zapytałem na wszelki wypadek: 
„Poznałeś?”. Na to Papież odwrócił głowę, uśmiechnął się 
i kiwnął głową. I tak z Papieżem przeszedłem na „ty”.  

Może jeszcze dopowiem coś do tej przygody w Bolesła-
wiu. Jan Snoch, którym nam szefował, miał taki pomysł, że 
Wojtyłę zaprosił po to, żebyśmy sobie zabrali kościół. Bo 
polskokatolicy mieli już tę świątynię od 18 lat, choć wygra-
liśmy wszystkie rozprawy sądowe. Wtedy, gdyśmy wygrali, 
pierwszy raz byłem w sądzie i od razu w Najwyższym, więc 
to bardzo sympatyczne wspomnienie. Ale mimo wygranej 
sprawy sądowej, komuniści mówili, że „nie mają władzy wy-
konać wyroku”. I Jan postanowił, że „sami sobie wykonamy”. 
Sprowadził Wojtyłę. Ludziom ogłosił: „Pospraszajcie kogo 
możecie, z okolic bliższych i dalszych – mówi. – Każdy męż-
czyzna niech przyjdzie z grubą świecą”. Hasło było oczywiste: 
kościół zdobędziemy. 

Gdyśmy byli na tej uroczystości, pierwszy raz słyszałem, 
jak Wojtyła podniósł głos. Bo hodurowcy starali się za-
kłócać nabożeństwo: od strony kościoła włączyli głośniki, 
żeby nam przeszkadzać. Wojtyła podniósł głos – surowo, 
mocno – i wyłączyli te głośniki. 

Nabożeństwo się kończyło i czekamy, aż Wojtyła nas 
poprowadzi z procesją, wtedy te świece będą potrzebne 
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Mało kto pewnie pamięta, że podczas pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski, w 1979 roku, krążyła po 
Olkuszu wieść, iż jest szansa, że Papież pojawi się w Srebr-
nym Grodzie, chociaż zapewne większość mieszkańców 
zdawała sobie sprawę, że szansa ta jest minimalna albo 
wręcz iluzoryczna. W każdym razie, chyba podczas żadnej 
z następnych pielgrzymek papieskich do Polski miasto nie 
było tak udekorowane jak wówczas. Szczególnym osią-
gnięciem – bo chyba w takich kategoriach należałoby to 
potraktować – było udekorowanie olkuskiego odcinka ów-
czesnej międzynarodowej trasy E22 (dzisiejsza droga krajo-

wa 94). Myślę, że warto przypomnieć niektóre okoliczności 
związane z tym wydarzeniem. 

Jakiś czas przed papieską pielgrzymką zauważono, że 
na każdym ze słupów oświetleniowych stojących wzdłuż 
wspomnianej szosy (była to wtedy droga jednopasmowa, 
dwupasmówka od strony Katowic ledwo dochodziła do Ol-
kusza) znajdują się uchwyty na trzy fl agi. Wśród olkuskich 
księży pojawił się pomysł udekorowania tej głównej trasy 
przelotowej przez Olkusz. Postanowiono na każdym słupie 
umieścić fl agę biało-czerwoną, biało-żółtą – papieską i bia-
ło-niebieską – maryjną. 

i kościół sobie zabierzemy, skoro już mamy wyrok.  A Woj-
tyła – nie! Idzie z nami do jakiegoś prywatnego domu – 
jedna pani nas gościła [p. Zofi a Ćmiel – dop. red.], bośmy 
nie mieli przecież plebanii – no i po drodze Jan mówi: „To 
co, idziemy?”. A Wojtyła: „Nie. Komuniści sami nam oddadzą 
kościół, bo widzieli naszą siłę”. I miał rację! Nie wiem, czy 
miesiąc upłynął, nim wezwali biskupa Materskiego – bo on 
prowadził tę sprawę w imieniu diecezji. Powiedzieli, żeby 
zebrać bardzo małe grono ludzi ze strony polskokatolików, 
naszej oraz władz i przekazali nam kościół. A potem była 
druga peregrynacja, już z Wojtyłą, do kościoła. Tak, że on tu-
taj wygrał. Wiedział, jak to zrobić. 

Przy okazji opowiem niezwykłą historię, jak Wojtyła 

prowadził do odzyskanego już kościoła ten Obraz. Tam są 
od ulicy takie długie schody. Wcześniej, gdy chodziłem po 
kolędzie, byłem u jakiejś starszej pani. Ona mi mówiła, jak 
bardzo tęskni za kościołem i że chciałaby doczekać – a mia-
ła swoje lata – odzyskania świątyni. Powiedziała dokładnie 
tak: „Choćbym miała umrzeć na schodach kościoła, ale żeby 
to był nasz kościół”. I wtedy, w czasie peregrynacji, podczas 
wejścia do kościoła, ona umarła na tych schodach. Pierw-
szym księdzem, który się przy niej znalazł, był biskup Mater-
ski, który udzielił jej sakramentów. Taka niezwykła historia. 

(Nagrał Ireneusz Cieślik, spisał Olgerd Dziechciarz) 

Oczekiwany w Olkuszu
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Nie było to jednak w tym czasie takie proste zadanie. 
Zacznijmy od prozaicznego faktu, że potrzebnych do tego 
celu fl ag nie można było wtedy kupić, czy nawet zamówić. 
Trzeba je było sobie zrobić. A problemem było już samo 
zdobycie materiału na nie. Rzecz bowiem miała miejsce za 
„późnego Gierka”, w epoce pustych sklepów, w czasach to-
talnego niedoboru. Kupienie czegoś, czego człowiek akurat 
potrzebował, było zwykle sporym wyzwaniem. A tu chodziło 
przecież o materiał na kilkaset fl ag! Kiedy się to udało, kilka 
pań społecznie szyło te fl agi przez szereg dni. 

Osobnym problemem było to, w jaki sposób taka inicjaty-
wa zostanie potraktowana przez władze. Wszyscy wiedzieli, 
że im się nie spodoba; komunistyczne władze starały się bo-
wiem na wszelkie sposoby zminimalizować to wydarzenie, 
jakim była papieska pielgrzymka. Ale trudno było przewi-
dzieć zachowanie lokalnych decydentów: czy będą starali 
się kościelnym działaniom przeszkodzić bądź je uniemożli-
wić, czy będą jakieś sankcje i na ile dotkliwe. Dla powodze-
nia przedsięwzięcia ważne też było, żeby pomysł zawczasu 
nie był znany zbyt wielu ludziom. Nikt chyba nie miał wąt-
pliwości, że gdyby dowiedziały się o nim władze, gotowe by-
łyby do różnych działań prewencyjnych, np. wcześniejszego 
usunięcia uchwytów ze słupów. Byłoby po pomyśle. 

W niedzielę poprzedzającą przylot Papieża do Polski 
księża w ogłoszeniach parafi alnych zaapelowali, żeby 
w przeddzień tego wydarzenia po wieczornej mszy stawili 
się przed kościołem chętni do pomocy przy dekoracjach. 
Wśród kilku uczniów olkuskiego liceum, którzy zgłosili się 
wówczas do pomocy, znalazłem się i ja. Około trzydziesto-

osobowe grono chętnych do pracy podzielono na cztery 
kilkuosobowe ekipy. W każdej był ksiądz. Każdą wyposa-
żono w samochód dostawczy, na którym złożone były fl agi, 
oraz w drabinę. Poszczególnym ekipom przyporządkowano 
części drogi od kopalni „Olkusz” po Sieniczno.  Ja znalazłem 
się w ekipie, której przydzielono fragment pomiędzy skrzy-
żowaniami z ul. Kościuszki i ul. 1 Maja (obecnie ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego). 

Ponieważ w ówczesnych warunkach można było spo-
dziewać się problemów związanych z taką akcją, dwaj 
księża, Stanisław Gajewski i Wiesław Jasiczek, cały czas 
kursowali swoim samochodem po trasie pomiędzy ekipa-
mi. Młodszym Czytelnikom trzeba by pewnie w tym miejscu 
przypomnieć, że telefony komórkowe pojawiły się dopiero 
kilkanaście lat później. 

Po odprawie i przydzieleniu nam fl ag wyruszyliśmy na 
trasę i około godziny 19.00 zaczęliśmy wieszać fl agi przy 
skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Tempo pracy naszej ekipy 
znacznie wzrosło, kiedy okazało się, że można dosięgnąć 
uchwytów na fl agi, stając na ramionach kolegi; a zatem 
można było obejść się bez drabiny. Z dwoma kolegami 
stworzyliśmy więc jakby dodatkową ekipę (jeden wskaki-
wał na ramiona drugiego i wstawiał fl agi podawane przez 
trzeciego), a drabinę zostawiliśmy pozostałym. W ten spo-
sób z zamontowaniem fl ag na naszym odcinku uporaliśmy 
się w niespełna godzinę. 

Po kilku, może kilkunastu minutach od rozpoczęcia wie-
szania fl ag, kiedy wieszaliśmy je w okolicach bloków na 
Skalskiej, po przeciwnej stronie drogi ujrzeliśmy bardzo 
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wolno jadący od strony Krakowa radiowóz Milicji Obywa-
telskiej. Widać było, że jeden z milicjantów najprawdopo-
dobniej relacjonował sytuację przez radio. Ale milicjanci 
pojechali dalej, a my kontynuowaliśmy swoją pracę. Chwilę 
później samochody jadące od strony Katowic zatrzymywały 
się przy nas i pasażerowie, wskazując za siebie, krzyczeli 
przez otwarte okna, żeby przekazać nam wiadomość: „Tam 
się księża z milicją biją!!!”. 

O co chodziło z tą bójką, dowiedziałem się dopiero po 
całej akcji od księży uczestniczących w zajściu. Otóż w eki-
pie, która wieszała fl agi na kolejnym odcinku, był ks. Hen-
ryk Konofalski, który jako jedyny z księży uczestniczących 
w akcji nie miał na sobie sutanny. Milicjanci, kiedy zoba-
czyli tę ekipę, pomyśleli najwyraźniej, że mają do czynienia 
z grupą samych „cywilów”, co ułatwiło im decyzję o podjęciu 
interwencji. Zatrzymali się przy drodze, wyszli z radiowozu 
i jeden z nich krzyknął gniewnym głosem: 

– Kto tu dowodzi tą akcją? 
– Ja – odkrzyknął z góry ks. Konofalski, stojący właśnie na 

drabinie i zawieszający fl agi. 
– Proszę zejść! – zakomenderował milicjant. 
Ledwie ks. Konofalski postawił nogi na ziemi, został przez 

milicjantów pochwycony i wepchnięty na tylne siedzenie 
radiowozu. Ksiądz starał się wyjść na przeciwną stronę, ale 
okazało się, że tych drzwi radiowozu nie da się otworzyć 
od środka. 

Akurat w tym czasie nadjechali swoim samochodem księ-
ża Gajewski z Jasiczkiem, zatrzymali się i zaraz podeszli do 
radiowozu. Widząc znaki dawane przez ks. Konofalskiego, 

ks. Gajewski próbował rozładować sytuację żartem. Ze sło-
wami: „A gdzie ty tu, chłopie, wysiadujesz? Zabieraj się do 
roboty!”, ruszył, by mu otworzyć drzwi. Jeden z milicjantów 
zerwał się gwałtownie, żeby zamiar ks. Gajewskiego uda-
remnić, jednak w tym samym momencie ks. Jasiczek stanął 
mu na drodze, starając się ją zablokować. Milicjant pewnie 
się tego nie spodziewał. Z impetem nadział się na łokieć 
ks. Jasiczka, stracił równowagę i przetoczył się przez maskę 
radiowozu. Ot i cała bójka. 

Następnie miała jednak miejsce dość ostra wymiana 
zdań. W trakcie zajścia kilka kolejnych samochodów zatrzy-
mało się w pobliżu i wysiadali z nich ludzie. Milicjanci więc 
dość szybko zabrali się do radiowozu i odjechali, księża 
Gajewski i Jasiczek zostali zaś z odbitym z rąk MO kolegą. 
Ale jeszcze tego samego wieczora księża musieli się stawić 
na olkuskiej komendzie, wezwani do złożenia wyjaśnień 
w sprawie zdarzenia. 

Miałem wtedy i ja swoją przygodę z milicją. Naszej eki-
pie zostało kilkanaście fl ag, które po skończonej pracy ra-
zem z kolegą Andrzejem poszliśmy odnieść na plebanię. 
Kiedy przechodziliśmy wzdłuż południowej pierzei Rynku, 
na wysokości ul. Żuradzkiej (która wówczas była zamknię-
ta dla ruchu; u jej wylotu stał kiosk totolotka), zostaliśmy 
otoczeni przez grupę 5-10 tajniaków, a zza kiosku wysko-
czył schowany tam patrol mundurowych. Ale tym razem 
skończyło się na kilku szorstkich pytaniach, groźnych mi-
nach i spisaniu naszych personaliów. 

O ówczesnej sytuacji i panujących nastrojach wie-
le mówi specyfi czny „dyżur” olkuskich księży. Przez całą 
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pierwszą noc po zawieszeniu fl ag któryś z nich na zmianę 
patrolował samochodem trasę, czy nie ma jakiejś kontrak-
cji ze strony władz. 

*
Ale co z tym pobytem Papieża w Olkuszu? Otóż program 

pielgrzymki przewidywał, że Jan Paweł II od 4 do 6 czerwca 
przebywa w Częstochowie, a wieczorem 6 czerwca leci heli-
kopterem z Częstochowy do Krakowa, gdzie będzie mieszkał 
aż do końca pielgrzymki. Po Olkuszu krążyła wtedy wieść, 
że w razie niesprzyjających okoliczności, np. pogodowych, 
Biskup Rzymu może tę trasę przebyć samochodem. Droga, 
jak wiadomo, wiodła przez Olkusz. Jest rzeczą wątpliwą, 
żeby taki alternatywny scenariusz brany był pod uwagę 
w sztabie pielgrzymki. Raczej była to tylko puszczona przez 
kogoś plotka. Ale była ona punktem oparcia dla nadziei 
wielu mieszkańców Olkusza, nadziei wzmacnianej również 
przez fakt, że nowy Papież z Polski przez te kilka miesięcy 
pontyfi katu, jakie minęły, dał się już wielokrotnie poznać 
z zaskakujących posunięć czy korekt wprowadzanych do 
swoich planów w ostatniej niemal chwili. Kiedy więc na-
deszła pora, gdy Papież miał się udać z Częstochowy do 
Krakowa, w środowy wieczór 6 czerwca mnóstwo olkuszan 
pojawiło się przy trasie. Płomyk ich nadziei podsycany był 
niewątpliwie przez stan pogody – było dość pochmurnie, 
choć raczej nie padało (Bóg jeden wie, ilu z oczekujących 
modliło się wtedy, by pogoda była jeszcze znacznie gorsza). 
Po ponadgodzinnym czuwaniu ludzie się rozeszli, kiedy 
dotarła wiadomość, że Jan Paweł II jest już w Krakowie. 

To czekanie na Papieża w Olkuszu z dzisiejszej perspek-

tywy może się wydawać dziwne, czy wręcz zupełnie nie-
zrozumiałe. Trzeba tu zatem przypomnieć choćby o cen-
zurowanym i bardzo ograniczonym dostępie do informacji 
w warunkach komunistycznego państwa, a w tej konkret-
nej sytuacji o tym, że transmisje telewizyjne czy radiowe 
z papieskiej wizyty, a nawet zwykłe z niej informacje, ogra-
niczone były w PRL-owskich mediach do minimum. Ludzie 
więc zazwyczaj nie wiedzieli, gdzie jest i co robi w danym 
momencie Papież – ich orientacja bazowała na rozpro-
wadzanym wcześniej po kościołach programie papieskiej 
pielgrzymki, nasłuchu zagranicznych radiostacji i przeka-
zywanych sobie nawzajem wiadomościach. 

Papież się w Olkuszu nie pojawił, ale przejeżdżało wte-
dy przez Olkusz całe grono ludzi zajmujących się obsługą 
papieskiej pielgrzymki. I ten 6-7 kilometrowy biało-czer-
wono-żółto-błękitny szpaler fl ag musiał zrobić na nich 
duże wrażenie, a miasto wyróżniać się na tle innych mi-
janych przez nich miejscowości, skoro w kilku relacjach 
z pielgrzymki znalazła się wzmianka o imponująco udeko-
rowanym Olkuszu. Olkusz należał wówczas do grona tych 
nielicznych miejscowości, które – mimo że nie znalazły się 
w programie papieskiej pielgrzymki – wymieniane były 
w prasowych z niej relacjach. 

Ireneusz Cieślik 
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Napis „JP II” znajduje się w okolicach Bukowna na zre-
kultywowanej powierzchni wyrobiska piaskowni.  Jest to 
teren Leśnictwa Bukowno, wchodzącego w skład Nadle-
śnictwa Chrzanów.  2 kwietnia 2006 roku, w pierwszą rocz-
nicę śmierci Jana Pawła II, przy użyciu węgielnicy, palików 
i sznurka wytyczyliśmy z moją żoną napis na gruncie. 
W ciągu następnych kilku dni pracownicy leśni wysa-
dzili w tym miejscu sadzonki. Powierzchnie liter stano-
wi brzoza, obwód liter – olcha, natomiast otoczenie jest 
sosnowe. Litery są 80-metrowej wysokości. Trwałość 
napisu będzie tak długa, jak długo będą żyły drzewa, 
z których został utworzony. Jako że nie jest to zwykła 
powierzchnia leśna, tylko piaskownia, można spodzie-

wać się mniejszej żywotności. Jeśli nie wystąpi tam po-
żar lasu, uważam, że może on przetrwać ok. 60 lat. Jeśli 
będzie taka wola, w przyszłości można go będzie od-
tworzyć. Napis najlepiej jest widoczny, gdy zalega śnieg. 
Wtedy białe litery kontrastują z zielonym sosnowym tłem. 
Napis jest moim własnym pomysłem i wyrazem wdzięcz-
ności, szacunku i radości z pontyfi katu Jana Pawła II. 

Leśniczy Jacek Chmura z pokolenia JP II

Napis

GSM (50º 14´ 51”N  19º 26´ 59” E).
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OLKUSZ, 22.10.1967 r.

Karol Wojtyła 

 na ziemi Olkuskiej

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w olkuskim kościele 
pw. św. Andrzeja Apostoła podczas uroczystości 200-lecia ogłoszenia 

Jana Kantego świętym. Olkusz, 22.10 1967 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła przed olkuskim 
kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła podczas uroczystości 200-lecia 
ogłoszenia Jana Kantego świętym. Olkusz, 22.10 1967 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w olkuskim kościele 
pw. św. Andrzeja Apostoła podczas uroczystości 200-lecia ogłoszenia 
Jana Kantego świętym. Olkusz, 22.10 1967 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła 
w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła 

podczas uroczystości 200-lecia ogłoszenia 
Jana Kantego świętym. Olkusz, 22.10 1967 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła przed olkuskim kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła podczas uroczystości 200-lecia 
ogłoszenia Jana Kantego świętym. Olkusz, 22.10 1967 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła podczas uroczystości 200-lecia ogłoszenia 
Jana Kantego świętym. Olkusz, 22.10.1967 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła podczas uroczystości 200-lecia ogłoszenia Jana Kantego 
świętym. Olkusz, 22.10.1967 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła 
w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła 

podczas uroczystości 200-lecia ogłoszenia 
Jana Kantego świętym. 

Olkusz, 22.10.1967 r.
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OLKUSZ,  13.10.1973 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła 
w ogrodzie olkuskiego probostwa podczas rozmowy 
z biskupem kieleckim Janem Jaroszewiczem. 
Olkusz, 13.10.1973 r.
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Zdjęcie z okolicznościowej karty pamiątkowej wydanej z okazji 
odwiedzin metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły 
w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła z okazji Nawiedzenia 
Matki Bożej. Olkusz, 13.10.1973 r.

Zdjęcie z okolicznościowej karty pamiątkowej wydanej z okazji 
odwiedzin metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły 

w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła z okazji Nawiedzenia 
Matki Bożej. Olkusz, 13.10.1973 r.
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Okolicznościowa karta pamiątkowa wydana z okazji odwiedzin metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła z okazji Nawiedzenia Matki Bożej. Olkusz, 13.10.1973 r.
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Okolicznościowa karta pamiątkowa wydana z okazji odwiedzin metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła z okazji Nawiedzenia Matki Bożej. Olkusz, 13.10.1973 r.
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Okolicznościowa karta pamiątkowa wydana z okazji odwiedzin metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w olkuskim kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła z okazji Nawiedzenia Matki Bożej. Olkusz, 13.10.1973 r.
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Zdjęcia z okolicznościowej karty pamiątkowej wydanej z okazji odwiedzin 
metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w olkuskim kościele 

pw. św. Andrzeja Apostoła z okazji Nawiedzenia Matki Bożej. 
Olkusz, 13.10.1973 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy w Gorenicach 
z okazji uroczystości Roku Świętego. Z tyłu ks. Stanisław Dziwisz. Gorenice, 
16.06.1974 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy w Gorenicach 
z okazji uroczystości Roku Świętego. Gorenice, 16.06.1974 r.

GORENICE, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy w Gorenicach 
z okazji uroczystości Roku Świętego. Gorenice, 16.06.1974 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy w Gorenicach 
z okazji uroczystości Roku Świętego. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy w Gorenicach 
z okazji uroczystości Roku Świętego. Gorenice, 16.06.1974 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy 
w Gorenicach z okazji uroczystości Roku Świętego. 

Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy 
w Gorenicach z okazji uroczystości Roku Świętego. 

Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy 
w Gorenicach z okazji uroczystości Roku Świętego. 
Gorenice, 16.06.1974 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy 
w Gorenicach z okazji uroczystości Roku Świętego. Z tyłu, 

z lewej proboszcz olkuski ks. Lucjan Czechowski. 
Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas pobytu 
w Gorenicach z okazji uroczystości Roku Świętego. Obok, z prawej proboszcz 

olkuski ks. Lucjan Czechowski. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol 
Wojtyła podczas uroczystości Roku 
Świętego. Gorenice, 16.06.1974 r.

Mieszkańcy parafi i Gorenice skła-
dają dary metropolicie krakowskiemu 
kardynałowi Karolowi Wojtyle podczas 
uroczystości Roku Świętego. Pierwszy 
z prawej mieszkaniec Gorenic Marian 
Czarnota. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol 
Wojtyła podczas mszy w Gorenicach z okazji 

uroczystości Roku Świętego. Drugi z lewej 
ks. Stanisław Dziwisz. Gorenice, 16.06.1974 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojty-
ła podczas mszy w Gorenicach z okazji uroczy-
stości Roku Świętego. Obok, z lewej proboszcz 
olkuski ks. Lucjan Czechowski. 
Gorenice, 16.06.1974 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas mszy 
w Gorenicach z okazji uroczystości Roku Świętego. Z tyłu, z lewej 
proboszcz olkuski ks. Lucjan Czechowski. 
Gorenice, 16.06 1974 r.

Wierni parafi i Gorenice podczas uroczystości Roku 
Świętego z udziałem metropolity krakowskiego 
kardynała Karola Wojtyły. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Wierni parafi i Gorenice podczas uroczystości Roku Świętego z udziałem metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Wierni parafi i Gorenice podczas uroczystości Roku Świętego z udziałem metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Mieszkańcy parafi i Gorenice składają dary metropolicie krakowskiemu 
kardynałowi Karolowi Wojtyle podczas uroczystości Roku Świętego. Pierwszy 
z prawej (z bochnem chleba) Jacek Majcherkiewicz, obok przemawia przed-
stawiciel mieszkańców Marian Czarnota. Gorenice, 16.06.1974 r.

Mieszkańcy parafi i Gorenice witają metropolitę krakowskiego kardynała 
Karola Wojtyłę podczas uroczystości Roku Świętego. 
Z tyłu Jacek Majcherkiewicz. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Mieszkańcy parafi i Gorenice witają metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę podczas uroczystości Roku Świętego. Pierwszy z lewej - 
ks. proboszcz Józef Marczak, obok Marian Czarnota trzymający bochen chleba. Pierwszy z prawej - Jacek Majcherkiewicz. Gorenice, 16.06.1974 r.
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Kościół w Gorenicach, pw. św. Mikołaja. Fot. Olgerd Dziechciarz.
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BOLESŁAW, 12-14.08.1973 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła 
wygłasza homilię podczas mszy polowej 

na cmentarzu w Bolesławiu z okazji uroczystości 
Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 12.08.1973 r.
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Zdjęcia z  mszy polowej na cmentarzu 
w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia 
Matki Bożej. Bolesław, 12.08.1973 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła wygłasza homilię podczas mszy polowej na cmentarzu w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia 
Matki Bożej. Bolesław, 12.08.1973 r.
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Ornat, w którym Karol Wojtyła odprawiał mszę świętą w Bolesławiu w 1973 r. Fot. ks. Sylwester Kulka.



59Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej

Metropolita krakowski kardynał 
Karol Wojtyła wychodzi z kancelarii 
parafi alnej w Bolesławiu, udając się 

na mszę polową z okazji uroczystości 
Nawiedzenia Matki Bożej, odprawioną 
na miejscowym cmentarzu. Bolesław, 

12.08.1973 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła podczas wizyty u pani Zofi i Ćmiel w Bolesławiu. Po jego lewej stronie biskup kielecki Jan Jaroszewicz, 
po prawej arcybiskup metropolita wrocławski Bolesław Kominek, tyłem - biskup pomocniczy kielecki Edward Materski. Bolesław, 12.08.1973 r.
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Okolicznościowa kartka pamiątkowa wydana z okazji pobytu metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu z okazji uroczystości 
Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 12.08.1973 r.
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Wybrane kadry z okolicznościowej kartky pamiątkowej wydanej z okazji pobytu metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu z okazji 
uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 12.08.1973 r.
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BOLESŁAW, 30.10.1975 r.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 31.10.1975 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 31.10.1975 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol 
Wojtyła w Bolesławiu z okazji uroczysto-

ści Nawiedzenia Matki Bożej. 
Bolesław, 31.10.1975 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 31.10.1975 r.
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Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 31.10.1975 r.
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Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Fot. Adam Sowula.
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Okolicznościowa kartka pamiątkowa wydana z okazji pobytu metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu z okazji uroczystości 
Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 31.10.1975 r.



71Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej
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Okolicznościowa kartka pamiątkowa wydana z okazji pobytu metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu z okazji uroczystości 
Nawiedzenia Matki Bożej. Bolesław, 31.10.1975 r.
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Wybrane kadry z okolicznościowej karty pamiątkowej wydanej 
z okazji pobytu metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły 
w Bolesławiu z okazji uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. 
Bolesław, 31.10.1975 r.
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Treść telegramu z zaproszeniem metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły do Olkusza na uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej, wystosowany przez 
proboszcza  ks. Lucjana Czechowskiego. 7.07.1973 r.
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Telegram z życzeniami noworocznymi dla Jego Świątobliwości Jana Pawła II, wysłany przez proboszcza ks. Lucjana Czechowskiego w imieniu kapłanów 
i wiernych parafi i w Olkuszu. 31.12.1978 r.
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Telegram, jaki w imieniu Papieża Jana Pawła II skierował do olkuskiego proboszcza ks. kanonika Stefana Roguli arcybiskup Francisco Álvarez Martínez. 
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Treść telegramu do Papieża Jana Pawła II z okazji 800-lecia parafi i olkuskiej. 15.10.1985 r. 
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Olkusz, targ na rynku, wieża ciśnień, początek lat 60.
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Tablica pamiątkowa z południowej ściany bazylki pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Fot. Olgerd Dziechciarz.
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