
Olkusz (Pomorzany), ruiny kościoła pw. św. Jana Chrzciciela na Starym Olkuszu, XIV w.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, kościół

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne 

50.28619 19.52681

4. Kod w dokumentacji 

Olkusz-04-105

5. Data weryfikacji terenowej

5 maja 2016 r.

6. Opis

Ruiny najstarszego olkuskiego kościoła położone są około 3 km na zachód od centrum miasta, na tzw. Starym 
Olkuszu, w pobliżu parkingu przy drodze krajowej nr 94. Kościół powstał w obrębie średniowiecznego grodziska, 
które na przełomie XIII i XIV wieku zostało w niewyjaśnionych do końca okolicznościach zniszczone i opuszczone.
Z dawnego grodziska zachowały się dobrze czytelne wały i fosa, natomiast z samej świątyni przetrwały reliktu 
murów oraz wzniesiony w 1937 roku pomnik. 

Pierwszy istniejący tutaj kościół był budowlą drewnianą. W XIV wieku na jego miejscu stanęła murowana 
świątynia gotycka, obok której założono cmentarz. W XVI wieku kościół przebudowano, zmniejszono i zamieniono
na kaplicę, która przetrwała do XVIII wieku*. Olgerd Dziechciarz pisze, że na mapie Deutscha z 1761 r. widzimy 
jeszcze dość wysokie mury kościoła, ale już bez dachu, podpis głosi: ››ruina św. Jana‹‹. Wizytator w 1783 r. mówi 
już tylko o ››rozwalinach‹‹**. 

W 1937 roku na szczątkach murów ustawiono postument, na którym znajdują się dwie tablice z inskrypcjami 
(tablica górna: BOGU/CHWAŁA/LUDZIOM/POKÓJ/1937; tablica dolna: NA TYM MIEJSCU/STAŁ 
KIEDYŚ/KOŚCIÓŁ ŚW. JANA/CHRZCICIELA). Antoni Wiatrowski w wydanym w 1938 roku przewodniku po 
ziemi olkuskiej opisując stan kościoła stwierdza z przekąsem, iż ponieważ wszystkie ruiny Olkusza ulegają 
systematycznej rozbiórce, a fundamenty rozsadzaniu dynamitem przez wytrwałych poszukiwaczów skarbów i ta 
pamiątka historyczna nie uchroniła się przed podobnym losem. Dziś obnażone fundamenty mają 15 m. długości i 5 
m. szerokości. Z resztek tych niepodobieństwem jest odgadnąć, jaki plan miała budowla lub kształt absyda***.

Dawniej ruiny kościoła były dobrze widoczne z drogi nr 94. Obecnie (2016) widok z tej strony jest zamknięty przez 
drzewa, a przylegająca do drogi otwarta enklawa coraz bardziej przypomina dużą, śródleśną polanę. Teren dawnego 
grodziska jest co jakiś czas karczowany i sprzątany.
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