
Jaroszowiec, kaplica pw. NMP Wspomożenia Wiernych, 1928-1929 r.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, kaplica

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne 

50.33721 19.60271

4. Kod w dokumentacji 

Jaroszowiec-05-79

5. Data weryfikacji terenowej

10 maja 2016 r.

6. Opis

Murowana, jednonawowa kaplica zaprojektowana przez znanego architekta Zygmunta Nováka stoi na skraju 
bukowego lasu, za osiedlem bloków mieszkalnych w północno-wschodniej części miejscowości. Budowla powstała 
z inicjatywy mieszkańców Jaroszowca, po długich perypetiach związanych z pozyskaniem od Lasów Państwowych 
gruntu pod budowę. W okresie międzywojennym kaplica zyskała sławę lokalnego ośrodka kultu maryjnego za 
sprawą znajdującego się w niej obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W latach 1978-1995 pełniła funkcję
kościoła parafialnego. Od roku 2000 posiada status Kapelanii Harcerskiej.

Podczas pierwszej wojny światowej w miejscu tym znajdowała się polowa kaplica stacjonujących w Jaroszowcu 
ułanów austriackich. Po wojnie, w roku 1922 mieszkańcy utworzyli Komitet Budowy Kaplicy, na którego czele 
stanął pracownik cementowni Klucze, Jan Banyś, w późniejszym czasie długoletni kościelny i opiekun kaplicy. 
Wkrótce po swoim zawiązaniu Komitet musiał się zmierzyć z Lasami Państwowymi, które odmówiły zgody na 
sprzedaż gruntu, na którym miała stanąć kaplica. Mieszkańcy nie dawali jednak za wygraną. Rozpoczęła się 
trwająca kilka lat batalia, w trakcie której sprawa kaplicy dotarła między innymi do Prezydenta, do Ministra 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz do Marszałka Sejmu. Spór został w końcu rozstrzygnięty przez najwyższą 
instancję. 10 grudnia 1925 roku Sejm przyjął ustawę, w której upoważnił rząd do sprzedaży między innymi gruntu 
państwowego o powierzchni 0,05 ha, położonego na terenie Nadleśnictwa Państwowego w Olkuszu, Komitetowi 
Budowy Kaplicy w Jaroszowcu.

Projekt mającej powstać kaplicy wykonał architekt Zygmunt Novák, prekursor polskiej architektury krajobrazu i 
twórca zrealizowanej dopiero po jego śmierci koncepcji Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Z kolei 
głównym fundatorem był właściciel miejscowej fabryki cementu, Herman Mauve. Środki finansowe na budowę 
pochodziły również ze składki przeprowadzonej przez mieszkańców, którzy wykonali też większość prac 
budowlanych. Poświęcenie kaplicy i pierwsza msza odbyły się 18 sierpnia 1929 r. W ołtarzu głównym umieszczono
wówczas namalowaną przez Jana Szczęsnego Stankiewicza kopię obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, 
której oryginał znajduje się w Bazylice w Turynie. Za sprawą obrazu kaplica w krótkim czasie zasłynęła jako 
lokalny ośrodek kultu Matki Bożej. Po przerwie spowodowanej przez drugą wojnę światową, nabożeństwa 
wznowiono w roku 1948. We wrześniu 1978 roku biskup kielecki Jan Jaroszewicz erygował w Jaroszowcu parafię, 
w której skład weszły miejscowości Jaroszowiec, Bogucin Duży, Pazurek, Zalesie i Kolbark-Młyny. Kaplica, 
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pełniąca teraz funkcję kościoła parafialnego, wkrótce okazała się za mała, aby sprostać potrzebom wiernych. Na 
początku lat 90. XX wieku nieopodal stanął nowy kościół parafialny, do którego w 1995 roku przeniesiono w 
uroczystej procesji obraz Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Na tym wydarzeniu historia kaplicy jednak się 
nie skończyła. W roku 2000 z inicjatywy podharcmistrza Wojciecha Urbana i ówczesnego proboszcza, księdza 
Stanisława Ferta, uzyskała ona rangę Kapelanii Harcerskiej. W maju 2001 roku na kolejnym Złazie Harcerskim 
poświęcono nowy obraz ołtarzowy przedstawiający patrona harcerstwa, św. Jerzego. Obecnie kaplica jest miejscem 
spotkań kombatantów oraz uczestników rajdów szlakiem walk oddziału partyzanckiego AK Hardego. We wrześniu 
2009 roku w kruchcie kaplicy wmurowano i poświęcono tablicę epitafijną pamięci kpt. AK Piotra Przemyskiego 
pseud. Ares, który w sierpniu 1944 roku dowodził szturmem na kwatery Wehrmachtu w Jaroszowcu*.

Kaplica jest budowlą orientowaną, murowaną z cegły, z prostokątną nawą, obszerną kruchtą od zachodu, z 
prostokątnym prezbiterium i zakrystią. Nawa nakryta dwuspadowym dachem pokrytym blachą. Na kalenicy 
wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona krzyżem. Okna nawy, prezbiterium, zakrystii i kruchty prostokątne, 
rozglifione, zamknięte łukiem. Na cegle pod gzymsem kruchty wyryta data 1928. Przy kaplicy drewniany krzyż 
ufundowany przez parafian i poświęcony 14 września 2014 roku przez ks. proboszcza Jana Wieczorka. Przed 
kruchtą murowana z cegły ambona-kazalnica. Obok w narożniku ogrodzenia kapliczka w formie sztucznej groty, w 
niej figura Matki Bożej. Całość otacza ustawione na podmurówce sztachetowe ogrodzeniem z betonowymi 
słupkami.

7. Źródła i materiały

* Artykuł przygotowany na podstawie tekstu z tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Olkusz stojącej obok kaplicy. 
Treść tekstu na tablicy opracowana na podstawie: Karwiński M., Kapelania harcerska w Jaroszowcu k. Olkusza, 
oraz w oparciu o materiały p. Andrzeja Sakowskiego z Jarszowca.

Zobacz także: Janusz Dziatłowicz, Jaroszowieckie sanktuarium, w: Klucz do wspomnień, 2015, nr 15, s. 3-8. Wersja 
online: http://biblioteka-klucze.pl/wp-content/uploads/2016/05/KDW_15.pdf, dost. 29.07.2016.

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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