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Kraków 28 maja 2011 r. 

 Czcigodny Księże Proboszczu, 
 Szanowny Panie Prezesie,

 Dziękuję za list informujący o 100-leciu konsekracji świątyni pw. Przemienie-
nia Pańskiego w Libiążu i różnych uroczystościach, organizowanych z tej okazji.
 Jedną z nich jest Wystawa Filatelistyczna urządzana przez Zarząd Małopol-
skiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Krakowie, która zostanie otwarta 18 
czerwca 2011 roku w Libiążu, prezentując eksponaty upamiętniające osobę Ojca Świę-
tego i Pontyfikat Jana Pawła II. Nad tą Wystawą przyjmuję patronat honorowy i pragnę 
połączyć się w dziękczynieniu za ten wielki dar, jakim jest dla Kościoła i Ojczyzny bea-
tyfikacja Jana Pawła II.

 Życzę serdecznie Organizatorom i Zwiedzającym wielu łask Bożych za wsta-
wiennictwem Bł. Jana Pawła II.

Serdecznie pozdrawiam i błogosławię

    Stanisław Kardynał Dziwisz
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Karta pocztowa z nadrukowanym znaczkiem Cp wydana przez 
Pocztę Polską na okoliczność jubileuszu Świątyni

SĄD KONKURSOWY
OKRĘGOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ

„LIBIĄŻ 2011”

Adam Janikowski      - przewodniczący
Bogusław Gogulski  - członek
Jan Postrzelony  - członek
Marian Kazieczko  - członek

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący - Stanisław Deja
Z-ca Przewodniczącego - Tomasz Bębenek
Komisarz Wystawy - Edward Iwaniak
Członkowie: Władysław Kądzior, Małgorzata Hołownia, Piotr Kądzior,  
Wojciech Rzeźnicki, Jan Nawrocki, Wiesław Lizończyk, Gerard Sobczyk

Okolicznościowy Datownik
projekt Stefana Poprawy  

Pamiątki wystawy

Karta pocztowa beznominałowa wydana przez Centrum Poczty 
Oddział Rejonowy w Krakowie
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 Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 88 w Libiążu znane jest z licznych ini-
cjatyw popularyzujących filatelistykę w swoim środowisku. Pragnę przypomnieć dwie 
z nich, w których miałem przyjemność osobiście uczestniczyć. Były to Okręgowe Wy-
stawy Filatelistyczne: „Libiąż 2002” z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce 
oraz „Górnictwo 2007” z okazji 100-lecia Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu. 
Filateliści zawsze starają się dokumentować znakami pocztowymi (to znaczy znaczka-
mi, kartkami i kopertami z wydrukowanym znaczkiem, okolicznościowymi datownikami 
pocztowymi i innymi wydawnictwami emitowanymi przez Pocztę) wszystkie ważniejsze 
wydarzenia zarówno te w skali globalnej jak i krajowej oraz regionalnej. 
 Tegoroczna Wystawa „Libiąż 2011” organizowana jest z okazji 100-lecia Kon-
sekracji Kościoła „Przemienienia Pańskiego” w Libiążu, a prezentowane mają być na 
niej eksponaty o tematyce religijnej.  Sądzę, że będzie ją można także włączyć w cykl 
imprez organizowanych przez małopolskich filatelistów -  poświeconych Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II i Jego beatyfikacji. 
 Ze szczególną satysfakcją pragnę odnotować fakt, że współorganizatorami 
tej wystawy są: Parafia Rzymskokatolicka „Przemienienia Pańskiego” w Libiążu oraz 
Libiąskie Centrum Kultury. Pragnę Im serdecznie podziękować za wsparcie działań 
libiąskich filatelistów.
 Wszystkim Wystawcom dziękuję za udostępnienie swoich eksponatów i życzę im 
sukcesów medalowych i wysokich ocen wystawionych przez Sąd Konkursowy. Mam także 
nadzieję, że wystawa dostarczy wielu wrażeń zwiedzającym i zachęci ich do zbierania 
znaczków pocztowych, a w przyszłości budowania własnych eksponatów filatelistycznych.
 Organizatorom i Komitetowi Organizacyjnemu gratuluję już dzisiaj udanej 
imprezy oraz pięknych pamiątek filatelistycznych a szczególnie tej najwartościowszej 
jaką jest niewątpliwie wydana przez Pocztę Polską kartka pocztowa z wydrukowanym 
znakiem opłaty pocztowej,  tak zwana całostka. 

     Prof. Stanisław Mitkowski   
                  Prezes Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF   

Kraków, 30 maja 2011 roku  

W bieżącym roku nasza Parafia przeżywa jubileusz 100-lecia konsekracji świątyni  pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Uroczystościom ściśle religijnym, jak Misje św., 
wizytacja kanoniczna Parafii, peregrynacji Obrazu Przemienienia Pańskiego po do-
mach naszej Wspólnoty, liczne pielgrzymki i nabożeństwa – towarzyszą także impre-
zy kulturalno – rekreacyjno – sportowe, jak biegi przełajowe na cześć Jana Pawła II, 
konkursy wiedzy o Parafii, o kościele wśród dzieci i młodzieży szkół libiąskich, konkurs 
fotograficzny, plener malarski. Dla utrwalenia pamięci jubileuszu został wydany rów-
nież okolicznościowy kalendarz na rok 2011, także został wybity specjalny medal, a 
przez Pocztę Polską została wydana karta pocztowa z nadrukowanym znaczkiem tzw. 
całostka.
Z tym większą radością przyjmuję aktywny udział w cyklu uroczystości Koła Filateli-
stycznego w Libiążu, które pod patronatem Zarządu Małopolskiego Okręgu Filateli-
stycznego w Krakowie w dniu 18 czerwca 2011 roku na terenie naszej Parafii organizuje 
konkursową wystawę filatelistyczną z okazji naszego jubileuszu.
Radość moja tym większa, że tą wystawą zarówno organizatorzy jak i wystawcy pragną 
złożyć Bogu hołd wdzięczności za Beatyfikację Jana Pawła II, za Jego niepowtarzalny 
Pontyfikat.
Mam nadzieję, że prezentowane eksponaty charakterze sakralnym, a zwłaszcza o osobie 
bł. Jana Pawła II i Jego apostolskim nauczaniu dostarczą zwiedzającym wielu wzru-
szeń, a może i pobudzą do przemiany serc i życia według nauczania naszego Wielkiego 
Rodaka.



- 10 - - 11 - 

Jubileusz konsekracji kościoła

Kościół, którego jubileusz 100-nej rocznicy 
konsekracji obchodzimy w bieżącym roku
postanowiono wybudować na posiedzeniu 
Komitetu Kościelnego w dniu 12 września 
1896 roku. Plan opracowali krakowscy 
architekci. Kuria Biskupia w Krakowie od-
rzuciła go, jako zbyt kosztowny i poleciła 
opracować nowy.
W dniu 16 grudnia 1901 roku na rozprawie 
w kancelarii parafialnej pod przewodni-
ctwem p. Rydla, komisarza z Chrzanow-
skiego Starostwa przyjęto budowę nowego 
kościoła według zweryfikowanego planu 
wykonanego przez firmę Meus i Górski.
Budowę rozpoczęto 15 maja 1903 roku i do 
końca tego roku zostały wykonane funda-
menty wraz z ciosowym cokołem. Roboty 
murarskie wykonał Ludwik Struzik - maj-
ster murarski z Podgórza, zaś roboty ka-
mieniarskie były dziełem Stanisława Bod-
nickiego - także z Podgórza.
W dniu 18 kwietnia 1904 rok, po odprawio-

nej wotywie w intencji budowy kościoła, wyruszyła z kościoła procesja na miejsce bu-
dującej się nowej świątyni. Na placu budowy, ks. proboszcz Franciszek Pietrzykowski, 
w asyście proboszcza z Zielonek ks. Jana Michalika i ks. Antoniego Siudy - libiążanina, 
poświęcił Kamień Węgielny, w którym zamurowano puszkę szklaną z aktem spisanym 
na papierze pergaminowym podpisanym przez biorących udział w poświęceniu. Akt ten 
został uprzednio odczytany do wiadomości obecnych przez p. Franciszka Urbańczyka 
- inżyniera z Chrzanowa kierującego budową oraz numerem gazety „Czas”.
Po poświęceniu kontynuowano rozpoczęte rok wcześniej przedsięwzięcie. Do końca 
1904 roku szczęśliwie wybudowano mury i nakryto je dachem. Rok później ukończono 
nakryto pierwszą kondygnację szkarp kamieniem. Wykończono środek wieży i podźwig-
nięto ją do szczytu dachu. Wybudowano sygnaturkę i pokryto ją blachą cynkową. W 
1907 roku - kościół zasklepiono i w znacznej części wytynkowano.
W następnym roku wprawiono ramy okienne do wszystkich okien i odrzwia w trzech 
bocznych drzwiach, w zakrystii i w skarbcu. Dokończono tynkowanie wewnątrz, zro-
biono małą kruchtę, dano posadzkę cementową, oszklono 12 okien w murach kościoła - 
szkłem butelkowym, zrobiono schody na chór i strych kościoła, czworo drzwi dębowych, 

Szanowni Państwo!

 Z dumą gościmy w naszej gminie wystawców Okręgowej Wystawy Fila-
telistycznej „Libiąż 2011”, zorganizowanej z inicjatywy libiąskiego Koła nr 88 
Polskiego Związku Filatelistów z okazji 100-lecia Konsekracji Kościoła Prze-
mienienia Pańskiego w Libiążu i Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. 
 W imieniu władz samorządowych, składam serdeczne podziękowania 
Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Marchewce za duchowe i materialne dzie-
ło, jakim jest dla gminy Libiąż Kościół Parafialny w sto lat po jego konsekra-
cji. 
 Gratuluję członkom Koła nr 88 PZF twórczego odzwierciedlenia Pon-
tyfikatu Papieża Polaka i jubileuszu Kościoła Przemienienia Pańskiego w eks-
ponatach wystawy oraz na łamach tego wydawnictwa. Dziękuję za ogromne 
zaangażowanie na rzecz promocji Libiąża i filatelistyki wśród społeczności lo-
kalnej. 

     Burmistrz Libiąża
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Zachowane wspomnienia Ks. Stanisława Szamoty

Cieszy nas, że dzisiaj możemy zamieścić w katalogu ciekawe wspomnienia z lat 
1913-33 na temat urzędu pocztowego i kościoła „Przemienienia Pańskiego w Libią-
żu. Ksiądz Stanisław Szamota był synem naczelnika Urzędu Pocztowego w Libiążu. 
Wspomnienia z tamtych lat napisał pod tytułem „Staś z Pocty”. 

 „Staś z Pocty”
/Przedruk wspomnień Ks. Stanisława Szamoty - syna naczelnika Urzędu Pocztowego w Li-
biążu Małym w latach 1913 - 1933./

Na prośbę ks. Proboszcza parafii przemienienia pańskiego w Libiążu ks. Stanisław Sza-
mota przesłał mu wspomnienia z dziecinnych lat swojego pobytu w Libiążu, podczas 
pierwszej wojny światowej /1914 - 1918/ następującej treści:
„zbierzcie ułomki aby nie zginęły”. Takie polecenie dał Chrystus apostołom, po cu-
downym rozmnożeniu chleba. Zbieranie okruchów pamięci sprzed przeszło 80 lat do-
tyczy dwóch kapłanów - ks. Proboszcza Franciszka Pietrzykowskiego i ks. Katechety 
Franciszka Flasińskiego. W kontekście doświadczeń moich 63 lat kapłaństwa, sylwetki 
duchowe tych dwóch kapłanów widzę jako osobowości nieprzeciętne, kontrastowe, tak 
jeżeli chodzi o realizację ideału kapłańskiego zgodnie z hasłem: „sacerdos alter chri-
stus” - ”kapłan drugim Chrystusem”,  jak i pod względem stylu życia i metod duszpa-
sterzowania. Po starym drewnianym kościółku nie było już śladu. Wybudowanie przez 
ks. Pietrzykowskiego nowego kościoła w stylu gotyckim, ku czci tajemnicy przemienie-
nia pańskiego, w warunkach ówczesnej wiejskiej „nędzy galicyjskiej” przed pierwszą 
wojną światową, było imponującym wyczynem, świadczącym o pełnym poświęcenia, 
gorliwym zaangażowaniu proboszcza w sprawy parafii. Do wystroju wnętrza świątyni 
byli sprowadzani artyści aż z Monachium. O ówczesnych proboszczach, zwłaszcza na 
parafiach bogatych w „beneficja” hektarowe, utarła się żartobliwa definicja, że jest to 
„agrikola cum potestate celebrandi” - „rolnik z władzą odprawiania mszy św.”. Po-
nieważ parafia była uboga, ks. Proboszcz nie musiał zajmować się gospodarstwem i do 
niego nie odnosiło się to powiedzonko. W tej sytuacji, więcej czasu i sił mógł poświęcić 
sprawom do których został powołany przez święcenia kapłańskie. Z namaszczeniem i 
uroczyście celebrował liturgiczną służbę bożą posługując się dobrym słuchem i silnym 
głosem, wtedy jeszcze bez mikrofonów i żarówek elektrycznych. Po godzinnym kazaniu i 
„sumie”, zawsze było „wystawienie” i „suplikacje”. Jako dziecko zapamiętałem sobie 
często powtarzane słowa „psalmista pański” i narzekanie proboszcza, że mu pchły ska-
czą po ołtarzu. Pannom przygadywał:”wydawała byś się, a ziemniaków nie umiesz ugo-
tować”, kobiecie-matce, która przyszła do tak zwanego „wywodu” i weszła do kościoła, 
zamiast klęczeć w przedsionku czekając na księdza mówił: „jużeś się sama wywiedła”. 

troje sosnowych i dwoje mało szalowanych, trzy mensy z kamienia szydłowieckiego oraz 
płyty wierzchnie na Wielki Ołtarz z marmuru śląskiego.
W roku 1909 wprawiono trzy witraże w prezbiterium z fabryki słynnego Mayera z Mo-
nachium, dwa witraże w oknach okrągłych w krzyżu kościoła z fabryki B. Skardy z 
morawskiego Brna i okno okrągłe na chórze ze szkłem mozaikowym.
W 1910 roku ukończono wieżę i pokryto ją eternitem, a nad krzyżem wieńczącym szczyt 
wieży umieszczono piorunochron.
Wewnątrz kościoła wystawiono Wielki Ołtarz - drewniany tryptyk rzeźbiony, cztero-
skrzydłowy, polichromowany. Ambonę drewnianą, rzeźbioną oraz balustradę na chór 
wykonał Franciszek Styczeń - rzeźbiarz z Krakowa.
W tym samym roku sprawiono chrzcielnicę z krajowego czarnego marmuru. Odnowio-
no też stacje drogi krzyżowej. Roboty brązowe wykonał p. Franciszek Kopaczyński. 
Roboty malarskie p. Wolski, a roboty pozłotnicze - p. Józef Małek - wszyscy z Krakowa. 
Do zakrystii sprawiono komodę z drewna modrzewiowego i konfesjonał dla głuchych. 
W tym też roku kierownik szkoły w Libiążu Małym sprawił lampę wieczną, a rodzi-
na Sermaków sprawiła świecznik - pająk do prezbiterium na 24 świece z brązu. Sześć 
lichtarzy wielkich, cztery mniejsze i krzyż sprawił z Libiąża Wielkiego. Rok później tj. 
w 1911 roku - ks. Antoni Siuda z Libiąża Małego - jako katecheta Gimnazjum Jana III 
Sobieskiego w Krakowie sprawił brązowy świecznik do nawy głównej na 36 świec. Pra-
ce złotnicze wykonał Franciszek Kopaczyński z Krakowa. Z Wiener - Neustadt z fabryki 
Maxa Senassy sprowadzono trzy dzwony ważące: 1187 kg, 575 kg, 342 kg . W roku 1911 
sprawiono również nowe organy. Obejmują one 15 rejestrów w dwóch manuałach i jed-
nym pedale. W każdym rejestrze manualnym są 54 tony (4,5 oktawy C-F), a w rejestrze 
pedałowym jest 27 tonów C-D. Był to najnowszy system czysto pneumatyczny. Organy 
wykonał w Krakowie organomistrz Kazimierz Żebrowski. W takim stanie był kościół 
przygotowany do oddania Bogu.
Dnia 8.07.1911 roku w sobotę przybył do Libiąża ks. Biskup Anatol Nowak uroczy-
ście witany na granicy Libiąża Wielkiego, aby dokonać jego konsekracji. Przy licznym 
udziale wiernych z Libiąża i okolicy w pierwszym dniu ks. Biskup konsekrował dzwony. 
W dniu następnym po śniadaniu rozpoczęły się obrzędy konsekracji kościoła - trwały 
one aż do godziny trzeciej po południu. Sumę odprawił dziekan nowogórski ks. Stefan 
Skoczyński -proboszcz z Jaworzna. Kazanie wygłosił proboszcz z Płazy ks. Franciszek 
Szewczyk. Po sumie przemówił do wiernych sam ks. Biskup.
Po konsekracji świątynia wymagała jeszcze wiele prac i nakładów. Z upływem lat sta-
wała się coraz piękniejsza i dostojniejsza, zarówno w swoim wnętrzu, jak i otoczeniu. 
Ten proces, dzięki staranności księdza proboszcza i ofiarności parafian, trwa po dzień 
dzisiejszy. 

Stanisław Deja
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Wydawnictwa pocztowo – filatelistyczne związane z pontyfikatem Jana Pawła II.
Pontyfikat Jana Pawła II dokumentuje imponująca ilość różnych znaków pocztowych, 
które pochodzą ze 112 państw globu ziemskiego. Na 191 państw współczesnego świata 
Jan Paweł II odwiedził 136. Żaden człowiek w tak krótkim czasie nie doczekał się tylu 
emisji walorów filatelistycznych. Filateliści chętnie kolekcjonowali wydawnictwa pa-
pieskie, pochodzące z różnych krajów świata. Poza znaczkami, kopertami, opracowane 
są eksponaty, posiadające atesty. Eksponaty o tematyce papieskiej są prezentowane na 
wystawach różnych stopni, a nawet międzynarodowych, uzyskując znaczące wyróżnie-
nia. Wspaniałą książkę album, pierwszych wydanych znaczków pocztowych z całego 
świata, wydał ksiądz profesor Waldemar Chrostowski pt. „Papież – pielgrzym Jan Pa-
weł II na znaczkach pocztowych świata”. Podobny katalog lepiej opracowany wydali 
Marek Lewako i Władysław Andreasik z Krakowa w trzech tomach pt.: „Jan Paweł II 
na znakach pocztowych świata”. Ta niezwykłość pontyfikatu Jana Pawła II znalazła się 
także w fenomenie kulturowym zwanym filatelistyką. To cytat z katalogu „Jan Paweł 
II na znakach pocztowych świata” – księdza Mieczysława Malińskiego. Dalej ksiądz 
Maliński pisze: O tym jak czuły to instrument świadczy fakt, że odnotował wszystkie 
wydarzenia związane z pontyfikatem, jeżeli nie w blokach, jeżeli nie w znaczkach, wśród 
których można znaleźć swoiste arcydzieła sztuki graficznej, to przynajmniej w piecząt-
kach przybijanych z okazji wydarzeń papieskich, tak jest w filatelistyce całego świata. 
Jest to kolejne świadectwo, że ten dział kultury pozwoli zachwycić się każda wielką 
sprawą, w tym wypadku niezwykłą Osobą i Dziełem Ojca Świętego. 

Ojciec mój śp. Emanuel, na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej, został 
przeniesiony z Bohoradczan k. Stanisławowa na posadę naczelnika poczty w Libiążu 
małym. Zamieszkaliśmy u p. Zięby stolarza w sąsiedztwie Jakuba i Anny Siudów i sklepu 
„towarów mieszanych” żyda Mendla. W przybudówce urzędu pocztowego z tyłu, miesz-
kała w jednej izbie babcia śp. Klara Trybuś z dwoma niepełnosprawnymi pasierbami, 
Rejnom i Jasicem, miała parę kurek, a na poletko pod ziemniaki zbierała do koszyka 
„obornik” zgubiony przez krowy na drodze. Mówiła do mnie pieszczotliwie „stasinek 
bezkurcyja” i zapraszała mnie w wieczory zimowe na ziemniaczki pieczone na blasze.
Lampy naftowej nie miała, tak jak na plebani i na poczcie : izba była oświetlona dzięki 
otwartym drzwiczkom paleniska dodatkowo babcia zapalała „smolaka” przy jakiejś 
rzeczy.
U szczurków też uczyłem się „demokracji” jak „ Stasia z Pocty” zaprosili do uroczy-
stego spożywania żuru z jednej miski. Po 1918 roku urząd pocztowy został przeniesiony 
do budynku przy „panience” koło Hardzmy, w którym do dzisiejszego dnia funkcjonuje. 
Stary ; Hardzina chodził z torbą „po prośbie”, jak wracał do domu wieczorem, wnuczka 
„haśbietka” witała go słowami: „dziadku dajcie spyrki”, a on na to:”a co by dziadek 
mioł”. Po pewnym czasie, ks. Proboszcz przyszedł pierwszy z wizytą do p. Naczelnika 
na pocztę. W oczach parafian było to wielkie wydarzenie, ponieważ ks. Pietrzykow-
skiego można było widzieć tylko w kościele i kancelarii podczas jazdy do chorego i na 
przechadzce w stronę cmentarza, regularnie co dnia o godzinie 4 po południu. Witając 
się z ojcem ks. Proboszcz powiedział: „nie przyszła góra do Mahometa, to Mahomet do 
góry”. Taki był początek kontaktów między plebanią i pocztą, z wymianą wizyt „kola-
cyjnych” dwa razy w roku - w okresie Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Jako uczeń szkoły podstawowej, byłem biernym uczestnikiem tych spotkań i obserwa-
torem słuchającym, co mówią starsi. W tych przyjęciach brała udział siostra ks. Pro-
boszcza p. Papuzińska z Chrzanowa razem z córką panią Antoniną, dyrektorką szkoły 
podstawowej w Chrzanowie.

Plebania parterowa, skromne umeblowanie pokoi w małej sypialni, obok jadalni, proste 
drewniane łóżko, klęcznik i kredensik do przechowania cukru, nalewki w niedzielę po 
wielkiej nocy w 1933 roku. Nowy rozdział w historii parafii Libiąż, zaczął pisać nowy 
Proboszcz ks. Franciszek Flasiński, aż do swojej tragicznej śmierci, ugodzony kulą ko-
munisty na plebani podczas kolacji, po wojnie 7 września 1946 roku. 

habemus papam
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Znaczące pokazy i wystawy filatelistyczne organizowane przez libiąskich 
filatelistów, które upamiętniały Papieża i Jego pielgrzymki do Polski.

Okręgowa Wystawa  Filatelistyczna „Libiąż ‘99” z okazji VI wizyty Jana Pawła II 
w Małopolsce. 

OWF była zorganizowana w dniach 19-26 VI 1999 r. w budynku Zespołu Szkół Zawo-
dowych przy ul. Górniczej w Libiążu. Wystawa konkursowa. Prezentowano 17 ekspo-
natów. Organizatorzy wydali katalog wystawy, datownik okolicznościowy „R” - pole-
cenia, 2 koperty z nadrukiem. 
W czasie wystawy urządzono jako imprezę towarzyszącą pocztę szybową, dokonując 
przekazu listów , kart pocztowych i innych przesyłek filatelistycznych drogą podziemną 
w Kopalni „Janina” w Libiążu. Wydrukowano arkusiki nalepek dla poczty szybowej z 
podobizną Jana Pawła II. Stosowano datownik okolicznościowy poczty szybowej. Po 
ostemplowaniu przesyłek, wróciły one do nadawców. Otwarcie wystawy odbyło się 19 
czerwca 1999 r. Przybyło na nie liczne grono zaproszonych gości, wśród których znaj-
dowali się Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit, poseł na Sejm RP Kazimierz Poznański, 
Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary Ks. Stanisław Pasternak, przedstawiciele Kopalni 
„Janina”. Zarząd Małopolskiego Związku Filatelistów PZF reprezentował Prezes Jan 
Malik i Wiceprezes prof. Stanisław Mitkowski. 
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80 rocznica urodzin Jana Pawła II
Dla upamiętnienia tej rocznicy filateliści w dniach 15-21 czerwca 2000 r.  zorgani-
zowali Krajową Wystawę Filatelistyczną „Libiąż 2000” 

Ekspozycje urządzono w hali 
sportowej w Libiążu przy ul. 
Górniczej 5, prezentowano 24 
eksponaty. Wystawa konkurso-
wa. Wydano katalog wystawy 
koperty z nadrukami, nalepką 
„R” polecenia z okolicznościo-
wym wpisem „KWE 80 Rocz-
nica urodzin Papieża Jana Pawła 
II „Poczta Szybowa”. Bloczek 
nalepek Poczty Szybowej z wi-
zerunkiem Jana Pawła II. Po raz 
drugi w historii Libiąża, worek z 
przesyłkami od filatelistów z ca-
łej Polski, zjechał do poz. 300m 
Kopalni Janina. Godzinę później 
worek wyjechał na powierzchnię 
z dwoma pracownikami doło-
wymi kopalni, którzy przesyłki 
przekazali Bożenie Bajer - pra-
cownikowi Urzędu pocztowego 
w Libiążu. Po ostemplowaniu 
datownikiem okolicznościowym 
„Poczty Szybowej”, korespon-
dencja filatelistów wróciła do na-
dawców. Zgodnie z regulaminem 
Centralnego Zarządu Poczty Pol-
skiej w Warszawie do przewozu 
dopuszczone zostały: listy krajo-
we i zagraniczne, zwykłe i pole-

cone, opatrzone znaczkami pocztowymi wg. obowiązującej taryfy.
KWF była znaczącą ekspozycją filatelistyczną w małopolskim Okręgu PZF. Honorowy 
protektorat nad wystawą objął burmistrz miasta Libiąż Tadeusz Arkit. Sponsorami Wy-
stawy byli Urząd Miasta w Libiążu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina” w Libiążu 
i Libiąskie Centrum Kultury.



IV Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne Fundacji im. Brata Alberta
Z okazji IV Ogólnopolskie-
go Spotkania Integracyjnego 
Fundacji im. Brata Alberta 
Gazeta Krakowska zamieś-
ciła następującą informację: 
„W najbliższy wtorek tj. 12 
czerwca 2001r. w Libiażu 
odbędzie się wielka impreza 
dla osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Udział w 
spotkaniu zapowiedziało ok. 
800 osób podopiecznych z 
polskich oddziałów funda-

cji im. Brata Alberta oraz małopolskich warsztatów terapii zajęciowej. Patronat nad 
imprezą objęli: ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, marszałek Senatu RP Alicja 
Grześkowiak, wojewoda małopolski Ryszard Masłowski, marszałek województwa ma-
łopolskiego Marek Nawara oraz burmistrz miasta Libiaża Tadeusz Arkit. Swój udział 
w imprezie zapowiedzieli Anna Dymna i Robert Korzeniowski. Uroczystość rozpocznie 
się o godzinie l0:00 konkursami oraz zawodami sportowymi, a o godzinie 12:00 za-
planowano uroczystą mszę św. w kościele pw. Św. Barbary w Libiążu, a zaraz po niej 
część oficjalną, konkursy i rozdanie nagród. Dodatkową atrakcją spotkania integracyj-
nego będzie także okolicznościowa wystawa filatelistyczna zorganizowana przez Polski 
Związek Filatelistów, Koło Zakładowe Nr 88 w Libiażu, który przygotował z tej okazji 
pamiątkowe karty pocztowe, stemple i znaczki”. 
Zarząd Koła PZF Nr 88 wydał dwie kartki beznominałowe, trzy koperty z nadrukami z wize-
runkiem Jana Pawła II i Brata Alberta, Urząd Pocztowy Libiąż Nr l stosował datownik okolicz-
nościowy. Adam Chmielowski 
(Brat Albert) został beatyfiko-
wany przez Papieża Jana Pa-
wła II w 1983r. podczas mszy 
św. na Błoniach w Krakowie. 
W swojej homilii wygłoszonej 
do zgromadzonych wiernych 
Jan Paweł II powiedział: „Brat 
Albert oddał swe życie w po-
słudze najuboższym, społecznie 
upośledzonym”. „Brat Albert 
zmarł w swym krakowskim 
„przytulisku” w 1916r.”.
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VII Wizyta Papieża Jana Pawła II
Dla upamiętnienia tej wizyty zorganizowano Okręgową Wystawę Filatelistyczną 
„Libiąż 2002”

Wystawa odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Libiążu w dniach 17-25 sierpnia 
2002r. Wystawa Konkursowa. Prezentowano 22 eksponaty. Organizatorzy wydali: trzy 
koperty okolicznościowe z nadrukiem, wizerunkiem Papieża Jana Pawła II oraz dwie 
karty beznomianłowe wydane przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Krakowie następnie 
stosowano datownik okolicznościowy i nalepkę „R” - polecenia z napisem „OWF VII 
wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce”. W czasie wystawy 18.08.2002r. urządzono 
jako imprezę towarzyszącą „Pocztę Szybową” podobnie jak w 1999r. i 2000r. worek z 
przesyłkami od filatelistów z całej Polski zjechał do poziomu 300m kopalni „Janina” w 
towarzystwie: Andrzeja Lebiedzkiego jako przewodnika, Danuty Marzec — Dyrektora 
Rejonowego Urzędu Poczty 
Kraków-Krowodrza, Teresy 
Zając - Naczelnika Urzędu 
Pocztowego Libiąż l i Bożeny 
Bajer - pracownicy poczty. Z 
tej okazji wydano arkusik na-
lepek z podobizną Jana Pawła 
II i stosowano datownik oko-
licznościowy „Poczty Szybo-
wej”. Wszystkie przesyłki po 
ostemplowaniu i opatrzone 
okolicznościowymi nalepka-
mi wróciły do nadawców.

Podczas otwarcia wystawy. Stoją od prawej: Marian Kazieczko, Jacek No-
wak, Tadeusz Arkit, Ryszard Kosowski, Edward Iwaniak, Andrzej Lebiedzki

„Poczta szybowa” z okazji VII wizyty Jana Pawła II w 
Polsce. ZG „Janina” - poziom 300 m. Stoją od lewej: A. 
Lebiedzki, D. Marzec, B. Bajer, T. Zając 
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Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Libiąż 2004”

W dniach 18-24 maja 2004r. została zorganizowana OWF „Libiąż 2004”, wystawa 
niekonkursowa. Wystawę zorganizowano z okazji: 84 rocznicy urodzin Papieża Jana 
Pawła II. Na wystawie prezentowano 9 eksponatów o różnej tematyce. Organizato-
rzy wydali Kopertę okolicznościową z nadrukiem, natomiast Poczta Polska stosowała 
datownik okolicznościowy, nalepkę „R” polecenia z okolicznościowym nadrukiem i 
wydała kartę pocztową beznominałową.

Podczas otwarcia OWF „Libiąż 2004”
Stoją od prawej: Edward Iwaniak, Jan Malik, Tadeusz Arkit, Marian Kazieczko, 
zaproszeni goście
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I Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II.
W dniach 3-9 maja 2006r. w galerii Libiąskiego Centrum Kultury odbyła się Wystawa 
Filatelistyczna niekonkursowa. Wystawę zorganizowano z okazji I rocznicy śmierci Pa-
pieża Jana Pawła II oraz odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II.
Rejonowy Urząd Poczty w Krakowie wydał kartkę beznominałową, upamiętniającą ob-
chodzone uroczystości oraz okolicznościowy datownik. Na wystawie prezentowało eks-
ponaty 13 wystawców o różnej tematyce. Eksponaty pochodziły głównie od członków 
Oddziału zachodnio – małopolskiego i Okręgu Małopolskiego w Krakowie. Uczestnicy 
wystawy otrzymali Kartkę okolicznościową i dyplomy uczestnictwa. 

Na temat wystawy „Kurier Libią-
ski” nr 11 zamieścił taką informa-
cję: Z okazji wystawy wydano kartę 
pocztową przedstawiającą kompo-
zycje pomnikową Jana Pawła II w 
libiąskim Parku Młodości. Każdą 
z tych kart stemplowano datowni-
kiem z wizerunkiem Papieża Jana 
Pawła II, którym libiąska poczta 
pieczętowała przesyłki w rocznicę 
śmierci Ojca Świętego. 
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Półfinały
47 OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU

FILATELISTYCZNEGO „OD WADOWIC DO RZYMU”
W OKRĘGU MAŁOPOLSKIM

Konkurs półfinałowy został zorganizowany przez Komisję ds. Młodzieży Zarządu Ma-
łopolskiego Okręgu PZF i odbył się w dniu 18 kwietnia 2009 r. w Libiąskim Centrum 
Kultury w Libiążu. 

Otwarcie konkursu było połączone z otwarciem wystawy filatelistycznej. Eksponaty 
prezentowane na wystawie:
- Marzena Kaczmarczyk, Bańska Niżna, eksponat „Moja wiara”
- Katarzyna Stolarczyk, Nowy Targ, „Ekosystemy pól, łąk i pastwisk” 
- Wojciech Stolarczyk, Bańska Niżna,” Kręgowce” i” Wędkarstwo”
- Piotr Tobolski - Chrzanów - „Na grzyby”
- Edward Iwaniak - Libiąż - „Ziołolecznictwo”,- „Medycyna naturalna”,  „Pielgrzymki 
Papieża Jana Pawła II do Polski”
- Wojciech Rzeźnicki - Libiąż - „Karty Telefoniczne”.
Zebranych w auli uczestników Konkursu i zaproszonych gości powitała i przedstawiła 
- w imieniu gospodarzy - Pani Bogusława Zychowicz - Instruktor w LCK.
Krótkie przemówienia do zebranych mieli Pan Jarosław ŁABĘCKI - z-ca burmistrza 
miasta Libiąż oraz Pan Matusiak - reprezentujący Rejonowy Urząd Poczty Polskiej w 
Krakowie. Prezes Zarządu Okręgu PZF w Krakowie Pan JAN MALIK, podziękował 
Dyrekcji LCK w Libiążu za umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i za jego wzoro-
wą organizację.
Pan Prezes złożył 
również gratulacje 
uczestnikom półfina-
łów — dzieciom i ich 
opiekunom za zakwa-
lifikowanie się do tego 
szczebla Konkursu.

Karta pocztowa beznominałowa i datownik wydane z okazji Półfinałowego Konkursu

Uczestnicy konkursu, opiekunowie, Członkowie Komisji Konkursowej, organizato-
rzy i zaproszeni goście
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Tablica informacyjna umieszczona 
wewnątrz kościoła

Kościół z Niegowici przeniesiony do Mętkowa

Kościół z Niegowici 
powstały w 1778 r, w 
którym Karol Wojtyła 
pełnił funkcję wikariu-

sza. Kościół został prze-
niesiony do Mętkowa w 

latach 1972-1974. 

Przykościelna 
dzwonnica

Wykaz wystawców i eksponatów
1. Bąkowski Jerzy – Kraków
„Sztuka religijna”
2. Gawlik Franciszek – Kraków
„Chrześcijaństwo w Polsce”, „Madonna”
3. Iwaniak Edward – Libiąż
„Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”, „Ziołolecznictwo”
4. Malec Bogusław – Wadowice
„Wadowiccy Filateliści Janowi Pawłowi II”
5. Matuła Ryszard - Kraków
„Jan Paweł II na znakach pocztowych”
6. Malik Jan - Kraków
„Jan Paweł II w Krakowie i na Ziemi Krakowskiej”
7. Mitkowski Jan - Kraków
„Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”
8. Mitkowski Stanisław – Kraków
„Droga do Watykanu Jana Pawła II”, „Tematyka krakowska na polskich kart-
kach pocztowych”
9. Połcik Wacław – Zawiercie
„Kult Matki Bożej – Sanktuaria”
10. Pająk Stanisław – Andrychów
„Różaniec”
11. Stasiowski Jan – Gorlice 
„Jan Paweł II w Małopolsce”
12. Rawiński Marian – Tarnów
„Ave Maria”
13. Rzeźnicki Wojciech
„Karty telefoniczne o tematyce Papieskiej i sakralnej”

Wystawcy Młodzieżowi

1. Babiarz Katarzyna – Szaflary
„Moje podwórko”
2. Grońska Anna – Szaflary
„W kręgu chrześcijaństwa”
3. Kaczmarczyk Marzena – Bańska Niżna
„Moja wiara”
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