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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 5, 27b-32. 40b-41 
Arcykapłan zapytał Apostołów: «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie 
nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie 
ściągnąć na nas krew tego Człowieka?».
Odpowiedział Piotr i Apostołowie: «Trzeba bardziej słuchać Boga niż lu-
dzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy 
do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawicie-
la, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu 
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, 
którzy są Mu posłuszni».
I zabronili Apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni 
odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla 
imienia Jezusa.

DRUGIE CZYTANIE   Ap 5, 11-14 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, 
i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących 
głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, 
i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 
morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Siedzą-
cemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na 
wieki wieków». A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i 
oddali pokłon.

EWANGELIA   J 21, 1-14 
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i 
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?».
Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie 
wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta 
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 
nie było daleko, tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 
rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście 
teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej 
ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie 
się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty je-
steś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał 
im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwych-
wstał.
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Delegacje poszczególnych Para-
fi alnych Oddziałów Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Krakowskiej z Prezesem 
Janem Wilkiem, na zaproszenie 32 Pa-
rafi alnego Oddziału AK działającego 
w Parafi i Trójcy Świętej w Koźmicach 
Wielkich uczestniczyli w niecodziennej 
pielgrzymce i wspaniałych jednodnio-
wych rekolekcjach wielkopostnych w 
Kopalni Soli Wieliczka. Tym bardziej, iż 
tematem roku w kierunkach działania 
Akcji Katolickiej jest: „Być solą ziemi”- 
Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Na-
szym zadaniem jest przemieniać świat, 
który chcą urządzić na własną rękę nasi 
bracia i siostry nieznający Chrystusa, 
kierujący się kryteriami dalekimi od 
Ewangelii, a czasem od zwykłego roz-
sądku, nakazującego szanować prawa 
natury. Jezus powiedział wyraźnie swo-
im uczniom: „Wy jesteście solą ziemi. 
Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże 
ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi” (Mt 5, 13). Jak zachować sól w dobrym 
stanie, by chroniła od zepsucia nas i świat 
wokół nas? Jak zachować sól, by jej smak i 
działanie wydobywało i utrwalało dobro w 
nas i wokół nas? Warunkiem jest głęboka 
więź z Jezusem Chrystusem, podtrzymywana 
i odnawiana przez kontakt ze słowem Bożym, 
przez codzienną modlitwę, przez sakramenty, 
zwłaszcza niedzielną Eucharystię oraz sakra-
ment pojednania. Właśnie w tej pięknej kapli-
cy św. Kingi w Kopalni Soli, w tym ostatnim 
tygodniu Wielkiego Postu, był szczególny czas 
na wspólną refl eksję i modlitwę. Przeżywana 
Droga Krzyżowa, Msza św. i Gorzkie Żale w 
tej najpiękniejszej, najokazalszej Kaplicy św. 
Kingi przy blasku kryształowych żyrandoli, 
gdzie światło pada na misternie rzeźbioną po-
sadzkę warto było stanąć pod Krzyżem Chry-
stusa, w którym nasze ocalenie i zastanowić 
się nad sobą, nad swoim postępowaniem, by 
nasza sól nie zwietrzała.

Niedziela Palmowa 
w kopalni soli w Wieliczce

W ramach przygotowań do Świąt 
Wielkanocnych od pierwszej niedzieli 
Wielkiego Postu, w Kopalni Soli Wie-
liczka, w kaplicy św. Kingi O. mgr lic. 
Krzysztof Bobak OFM – Rektor Ko-
legium Liceum Ogólnokształcącego 
Ojców Franciszkanów (OFM) prowa-
dził w każdą niedzielę podczas Mszy 
św. nauki rekolekcyjne. Msza św. o 
godz. 8.00 poprzedzona była Drogą 
Krzyżową. 24.03.2013 r. w Niedzielę 
Palmową nasza delegacja 20 osobowa, 
uczestniczyła w tych nabożeństwach. 
Przed Mszą św. prowadziliśmy Dro-
gę Krzyżową przygotowaną przez 
prezesa AK Jana Wilka na podstawie 
rozważań Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego a następnie wzięliśmy czynny 
udział w Mszy św. 

Po Mszy św. i Gorzkich Żalach go-
spodarze naszej wyprawy modlitew-
nej: Jadwiga Duda i Kazimierz Win-
dak (pracownik Kopalni Wieliczka) 
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poprowadzili nas najciekawszymi szlakami podziem-
nymi pokazując i opowiadając historie oraz przekazu-
jąc najnowsze informacje dotyczące kopalni. Jeden z 
najchętniej odwiedzanych zabytków w Polsce. Każdego 
roku, kopalnię odwiedza ponad milion turystów z ca-
łego świata. Jest to również jedyna kopalnia na świecie, 
która jest czynna bez przerwy od średniowiecza do dnia 
dzisiejszego. Chodniki prowadzące przez 9 kondygnacji 
mają łączną długość około 300 km i sięgają 327 metrów 
głębokości. W 1978 roku kopalnia soli w Wieliczce 
została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Kaplica św. 
Kingi to najbogatsza i najokazalsza podziemna świąty-
nia. Założono ją w 1896 roku, w przestrzeni powstałej 
po eksploatacji olbrzymiej bryły soli zielonej. Wystrój 
kaplicy tworzony był przez blisko 70 lat (do 1963 roku) 
przez górników-rzeźbiarzy, z których najbardziej znani 
to: Józef i Tomasz Markowscy oraz Antoni Wyrodek. 

Nasi wspaniali przewodnicy opowiedzieli nam o 
trasach, którymi można wędrować pod 
ziemią:

- wszystkich pragnących zobaczyć cu-
downą Kaplicę Św. Kingi i inne, nie mniej 
piękne miejsca, zapraszamy na cieszącą 
się od lat niesłabnącą popularnością, 
klasyczną - Trasę turystyczną. Magiczna 
podróż labiryntem solnych korytarzy to 
idealna okazja, żeby poznać unikalne pej-
zaże niezwykłych komór, odkryć tradycję 
i historię wielickiej Kopalni.

- Szukający prawdziwej przygody 
i pragnący od podszewki poznać pracę 
Kopalni, mogą odbyć emocjonującą 
wyprawę - Trasą górniczą. Wcielić się 
tu można w rolę górnika i pod czujnym 
okiem przodowego zdobyć pierwsze szli-
fy w podziemnym fachu.

- Ci, których ciągnie to, co zazwyczaj 
niedostępne, mogą zwiedzić rejony Ko-
palni położone na uboczu turystycznego 
szlaku. Dla chętnych przygotowaliśmy 
ekscytującą trasę Tajemnice wielickiej 
kopalni.

- Pielgrzymi mogą bliżej poznać 
sakralną stronę Kopalni i wspólnie 
spędzić czas pod ziemią na skupie-
niu i modlitwie podczas podróży 
Szlakiem Pielgrzymkowym „Szczęść 
Boże”.

 Był to niezapomniany czas naszej 
wspólnej formacji duchowej, był to 
niesamowity dzień – dar od Boga, 
który mogliśmy przyjąć i tak cudow-
nie wykorzystać. 

Dziękujemy jeszcze raz Bogu i 
naszej koleżance Jadwidze Dudzie i 
koledze Kazimierzowi Windakowi za 
możliwość udziału w tym niezapo-
mnianym wydarzeniu.

Szczęść Wam Boże!
Jolanta Kupiec
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Papież na Regina Caeli: 
nie bójmy się głosić 

Chrystusa Zmartwychwstałego
O pokoju, miłosierdziu i wierze jako darach Zmartwychwsta-

łego Jezusa mówił Papież w rozważaniu przed maryjną modlitwą 
okresu wielkanocnego. Franciszek na wstępie zwrócił się do licz-
nie przybyłych na Plac św. Piotra wiernych z paschalnym pozdro-
wieniem „Pokój wam”. 

„Nie jest to jakieś pozdrowienie, ani nawet po prostu życze-
nie: to jest dar, co więcej cenny dar, który Chrystus daje swoim 
uczniom, przebywszy śmierć i piekło – mówił Ojciec Święty. 
– Daje pokój, tak jak obiecał: «Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję» (J 14,27). Ten po-
kój jest owocem zwycięstwa miłości Boga nad złem, jest owocem 
przebaczenia. I jest właśnie tak: prawdziwy pokój, ten głęboki, 
pochodzi z doświadczenia miłosierdzia Boga. Dziś jest Niedziela 
Bożego Miłosierdzia, z woli bł. Jana Pawła II, który zamknął oczy 
w wigilię tego święta”. 

Franciszek nawiązał też do sceny z niewiernym Tomaszem z 
Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Przypomniał zwłaszcza znamien-
ne słowa Jezusa „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”: 

„Kim byli ci, którzy uwierzyli, nie widząc? Inni uczniowie, 
inni mężczyźni i kobiety z Jerozolimy, którzy, pomimo że nie 
spotkali Jezusa zmartwychwstałego, uwierzyli świadectwu apo-
stołów i kobiet. Jest to bardzo ważne słowo dotyczące wiary, 
możemy je określić mianem «błogosławieństwa wiary». «Błogo-
sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» – oto błogosławieństwo 
wiary. W każdym czasie, w każdym miejscu błogosławieni są ci, 
którzy poprzez Słowo Boże głoszone w Kościele i świadczone 
przez chrześcijan wierzą, że Jezus Chrystus jest wcieloną miło-
ścią, ucieleśnionym Miłosierdziem. Jest to prawdziwe w odniesie-
niu do każdego z nas!”. 

Papież zaznaczył, że wraz z pokojem Jezus dał uczniom Ducha 
Świętego.

„Kościół został posłany przez Chrystusa zmartwychwstałe-
go, aby przekazać ludziom odpuszczenie grzechów i sprawiać w 
ten sposób, aby wzrastało Królestwo miłości, zasiać w sercach 
pokój, aby umocnił się on także w relacjach międzyludzkich, w 
społeczeństwach, w instytucjach. A Duch Chrystusa Zmartwych-
wstałego usuwa lęk z serc Apostołów i pobudza ich, by wyszli z 
Wieczernika, aby nieść Ewangelię. Miejmy także i my więcej od-
wagi, aby świadczyć wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego! Nie 
możemy bać się bycia chrześcijanami i życia jak chrześcijanie! 
Musimy mieć odwagę iść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, 
bo On jest naszym pokojem, On wprowadził pokój swoją miłością 
i przebaczeniem, swoją krwią i miłosierdziem”. 

Ojciec Święty zachęcił na koniec wiernych do ufności Boże-
mu Miłosierdziu. Pozdrowił ponadto uczestników uroczystości 
odpustowych w rzymskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w kościele Santo Spirito in Sassia nieopodal Watykanu, a także 
członków Drogi Neokatechumenalnej, którzy rozpoczęli wielka-
nocną misję na placach Wiecznego Miasta. 

Natomiast na późne popołudnie wyznaczono ingres Pa-
pieża Franciszka do Bazyliki św. Jana na Lateranie. Świątynia 
ta jest katedrą diecezji rzymskiej. W programie uroczystości 
znalazły się: nadanie imienia bł. Jana Pawła II części Placu 
św. Jana na Lateranie, objęcie przez Papieża katedry, sym-
boliczny akt posłuszeństwa złożony przez przedstawicieli 
różnych „stanów” Kościoła rzymskiego oraz Eucharystia.

Audiencja ogólna: na mocy 
Chrztu staliśmy się dziećmi 

Bożymi 
Co oznacza w naszym życiu zmartwychwstanie Chrystusa? 

Wokół tego pytania skoncentrowana była papieska katecheza na 
dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek wskazał, że tajemnica 
paschalna stanowi centrum i fundament naszej wiary, o czym 
mówi już obrzęd Chrztu. Ów sakrament inicjacji chrześcijańskiej 
czyni nas Bożymi dziećmi, wprowadzając nas w zupełnie nową 
relację z Bogiem, naszym Ojcem.

„Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: «Otrzymaliście 
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, 
Ojcze!» (Rz 8,15). To właśnie Duch, którego otrzymaliśmy na 
Chrzcie, uczy nas i zachęca, by mówić do Boga «Ojcze». Albo 
lepiej: «Tatusiu», bo to właśnie znaczy Abba. A więc nasz Bóg to 
dla nas Tatuś – mówił Papież. – Duch Święty realizuje w nas tę 
nową kondycję dzieci Bożych. To właśnie jest największy dar, jaki 
otrzymujemy z Misterium Paschalnego Jezusa. Bóg zaś traktuje 
nas jak dzieci, rozumie nas, przebacza, obejmuje, kocha nas, także 
kiedy błądzimy. Już w Starym Testamencie prorok Izajasz stwier-
dzał, że nawet gdyby jakaś matka zapomniała o swoich dzieciach, 
Bóg o nas nigdy nie zapomina, w żadnym momencie (por. 49,15). 
I to właśnie jest piękne”. 

W ten sposób streszczono tę katechezę dla licznej grupy Pola-
ków przybyłych na Plac św. Piotra:

„Bracia i Siostry, myśląc o zmartwychwstaniu Chrystusa 
warto rozważyć znaczenie tego faktu dla naszego życia. Jest ono 
fundamentem naszej wiary. Bez zmartwychwstania byłaby ona 
próżna. Św. Piotr Apostoł przypomniał znaczenie tego faktu, 
podkreślając w pierwszym swym Liście, „że Bóg przez powsta-
nie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 
nadziei: do dziedzictwa, które jest zachowane dla nas w niebie” 
(1P 1,3-4). Przez to zbawcze wydarzenie zostaliśmy uwolnieni z 
niewoli grzechu, staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy zrodze-
ni do nowego życia. Staje się to naszym udziałem w sakramencie 
Chrztu Św. Zewnętrznym znakiem tego jest obmycie się w wodzie 
chrzcielnej i założenie białej szaty, symbolizującej nowe życie oraz 
zanurzenie się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Relacja 
synostwa Bożego powinna być przez nas ustawicznie umacniana i 
ożywiana przez słuchanie Bożego Słowa i udział w sakramentach 
świętych zwłaszcza sakramencie Pokuty i Eucharystii. Niech na-
dzieja zmartwychwstania stanie się w nas na tyle mocna i trwała, 
by była widzialnym znakiem dla innych. Bycie chrześcijaninem 
nie może ograniczać się do znajomości przykazań, ale ma być 
trwaniem w Chrystusie, naśladowaniem Go w miłości. Pozwól-
my, by Jezus wszedł w nasze życie, przemienił je, uwolnił od 
ciemności zła i grzechu. Bądźmy świadkami zmartwychwstania 
dla wszystkich, którzy w codziennym utrudzeniu nie są być może 
w stanie wznieść swoich oczu ku Bogu, ku niebu”. 

Papież Franciszek zwrócił się także osobiście do Polaków po 
włosku:

„Przedwczoraj obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, pamiątkę dnia, w którym Chrystus, Syn Boży zstąpił 
z nieba, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. To 
wydarzenie wspominamy w codziennej modlitwie, gdy pozdra-
wiamy Bożą Matkę słowami Anioła: «Zdrowaś Maryjo, łaski 
pełna». Uczmy się od Niej pokory, rozpoznawania woli Bożej, 
posłuszeństwa i zawierzenia Bogu. Z serca wam błogosławię”.
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26 lutego 2013 roku w auli Wyższego Seminarium Duchowne-
go Archidiecezji Krakowskiej, u stóp Wawelu, odbyło się Walne 
Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zgromadziło 
ono wielu Księży Profesorów, Pań i Panów członków Towarzy-
stwa, przybyłych z Bielska-Białej, Częstochowy, Kalwarii, Kato-
wic, Kielc, Radomia, Sandomierza, Przemyśla, Tarnowa, Tucho-
wa, Torunia, Rzeszowa, Szczecina i – oczywiście – z Krakowa. 

Zebranie nasze zaszczycili swoim udziałem ksiądz biskup or-
dynariusz Stefan Cichy z Legnicy oraz księża biskupi pomocniczy 
Archidiecezji Krakowskiej Jan Szkodoń i Jan Zając.

W jednym z poprzednich numerów Carolusa przedstawiliśmy 
sylwetkę ks. prof. Adama Kubisia byłego rektora Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie któremu wręczono medal Bene 
Merenti – zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego,  
w tym numerze przedstawiamy  następnego laureata prof. Fran-
ciszka Adamskiego, wybitnego socjologa i specjalistę od zagad-
nień związanych z rodziną. Jego sylwetkę przedstawia ks. prof. 
Janusz Mastalski. 

Laudacja związana z przyznaniem medalu PTT  
prof. dr. hab. Franciszkowi  Adamskiemu 

Interrogare sapienter est docere  (mądrze pytać to znaczy 
uczyć). Tę łacińską sentencję można w sposób jednoznaczny 
przypisać twórczości i działalności prof. dr. hab. Franciszka 
Adamskiego, który całe życie pyta, aby odpowiadać, a przez to 
kształcić oraz wychowywać siebie i innych. 

Nie ma wątpliwości, iż przyznawany dziś medal Bene Merenti 
PTT jednemu z najwybitniejszych żyjących socjologów polskich 

Walne Zebranie
 Polskiego Towarzystwa Teologicznego

jest dowodem na ogromne uznanie, jakim cieszy się Profesor w 
środowisku teologicznym, a także ogólnokościelnym. Jego histo-
ria życia jest tak bogata w wydarzenia, że można by nią obdarzyć 
wiele osób. Jedno jest jednak pewne, mamy do czynienia z czło-
wiekiem, naukowcem i katolikiem, którego należy podziwiać, 
naśladować, a przede wszystkim odkrywać bogactwo jego czło-
wieczeństwa i twórczości. 

Nie jest łatwo na paru stronach owo bogactwo opisać. Niech 
mi zatem będzie wolno wydobyć tylko cztery rysy charakterolo-
giczne Profesora, które można odnaleźć w jego postawach, dzia-
łalności i publikacjach.

W pierwszej kolejności to homo fortis (człowiek dzielny). 
Lata, w których prof. Adamski podnosił swoje kompetencje i zdo-
bywał tytuły naukowe, były niezwykle trudne. Nie wszyscy wie-
dzą, iż był on przez władze marginalizowany i stygmatyzowany. 
Nie chciano dopuścić do głosu socjologa, który popularyzował 
katolicką naukę społeczną i był jej wierny na co dzień. Przez lata 
musiał się zmagać z niechęcią ówczesnych władz. A był i taki czas, 
kiedy profesor został zatrudniony jako starszy wykładowca. Wy-
kazał się jednak wtedy ogromną konsekwencją i hartem ducha. 
Jak sam mówi w wielu wywiadach, był mocny, bowiem w swoim 
życiu postawił na prawdę. Do dziś zresztą jej służy jako socjolog 
kultury, religii i rodziny. 

Ta odwaga w głoszeniu poglądów jest związana z inną cechą 
Pana Profesora. Nie można zaprzeczyć opinii, że prof. Adamski 
to także homo fidelis  (człowiek wierny). Otrzymał on staranne 
wychowanie katolickie i patriotyczne, a także moralne, bowiem 
rodzinny dom pielęgnował tradycje narodowe i religijne. Urodzo-
ny 18 sierpnia 1930 roku w Babicy, od najmłodszych lat rozumiał, 
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że życie trzeba budować na wartościach. Był im wierny przez cały 
czas zarówno studiów, „pielgrzymowania” do różnych środowisk 
naukowych, jak i teraz na emeryturze. Jego wierność to dewiza 
związana z walką o wartości za wszelką cenę. W jednym z wywia-
dów powiedział, że najważniejsze z nich to „wolność, życie wiecz-
ne, transcendencja, człowiek jako osoba. Jeśli są one podważane, 
atakowane, wtedy znika pole dowolności i trzeba ich bronić”. Tak 
czyni Profesor do dzisiaj, sprzeciwiając się relatywizmowi, gdyż, 
jak sam mówi, „granicę kompromisu wyznacza prawda”.

O Profesorze można także powiedzieć, iż jest on homo creator 
(twórca). Działalność naukowo-badawczą prowadził w zakresie 
społecznego nauczania Kościoła, rodziny oraz wychowania i kul-
tury, zwłaszcza w aspekcie jej odniesienia do religii. Jest autorem 
ponad 110 prac naukowych. Profesor stworzył także program 
badawczy: „Katolicki model rodziny a współczesna polska rodzi-
na”. Był również członkiem Komisji Episkopatu ds. Środków Spo-
łecznego Przekazu oraz ds. Kultury, a także ekspertem Komisji 
Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rodzin. Jest laureatem nagrody 
im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, przyznawanej przez 
Fundację „Źródło” za szczególne zasługi w działalności na rzecz 
umacniania rodziny. Obecnie czynnie angażuje się w pracę sekcji 
socjologiczno-pastoralnej PTT.  

W swej działalności zarówno naukowej, dydaktycznej, jak i 
organizacyjnej Pan Profesor dał się poznać jako twórca z głęboko 
humanistycznymi horyzontami. Jego zaangażowanie w ratowa-
nie tradycyjnej polskiej rodziny jest nie do przecenienia. A prze-

cież wybitny twórca to ktoś, kto potrafi stworzyć ponadczasowe 
dzieło. Prof. Adamski już przeszedł do historii jako kreator w 
obszarze socjologii kultury, rodziny oraz religii. 

I wreszcie należy dostrzec, iż Profesor jest także homo artifex 
(artysta). We wszystkich swoich wypowiedziach,  a także publi-
kacjach widać niezwykłą biegłość, a wręcz mistrzowski kunszt 
naukowca, który poświęcił całe swoje życie, aby pytając odpowia-
dać – w celu szukania prawdy. Nieraz jego wypowiedzi były ostre 
i bezkompromisowe. To przecież Profesor powiedział, że  „kiedy 
w środowisku uczonych, ale też duchownych, rozpleni się pycha, 
to skutki stają się bolesne”. 

Prawdziwy mistrz musi być pokorny, jeśli pragnie być dla in-
nych drogowskazem i przewodnikiem. Prof. Franciszek Adamski 
takim mistrzem jest dla wielu pokoleń. Cała rzesza socjologów, 
psychologów, pedagogów i teologów wychowała się na mądrym 
słowie Profesora. Co więcej, jego głos (nawet wtedy, gdy był nie-
wygodny) był zawsze słyszalny i brany pod uwagę.

Podsumowując, dziś odbiera medal PTT osoba,  która będąc 
wybitnym naukowcem, jest jednocześnie człowiekiem Kościoła, 
któremu poświęcił całe swoje życie osobiste, rodzinne oraz na-
ukowe. Profesor Franciszek Adamski swoim autorytetem wspiera 
także działalność Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zawsze 
dyspozycyjny, pełen życzliwości i wręcz ujmującej szczerości 
służy radą, wskazuje drogi rozwiązania. Jest więc ogromnym za-
szczytem uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości, w której tak 
zasłużona osoba dla Kościoła i środowisk teologicznych odbiera 

nagrodę. 
Goethe napisał kiedyś: 

„Nauczyciel, który potrafi 
wzbudzić wyższe uczucia dla 
jednego choćby dobrego czy-
nu, jednego dobrego wiersza 
– osiąga więcej aniżeli ten, 
który zapełnia naszą pamięć 
nieskończonymi rzędami 
przedmiotów naturalnych, 
sklasyfikowanych pod 
względem nazwy i kształtu”. 
Profesor F. Adamski jest ta-
kim właśnie nauczycielem, 
który pociąga, fascynuje, a 
jednocześnie nie ubezwła-
snowolnia, ale motywuje do 
szukania prawdy. 

Ad multos annos Panie 
Profesorze!
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Dowiedzieliśmy się dzisiaj z Ewangelii o wielkim 
wydarzeniu, o wyznaczeniu św. Piotra Apostoła 
na Głowę Kościoła. Tak zatem ten Apostoł stał się 
pierwszym papieżem.

Jezus w rozmowie z Piotrem nawiązał do trzykrotnego za-
parcia się Piotra, dlatego trzykrotnie pyta, czy Go miłuje. Św. 
Piotr odpowiedział z zapałem: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham.

Przejdźmy na chwilę do historii życia św. Piotra, by wykazać, 
jak ta miłość do Jezusa rozwijała się w duszy Piotra.

Pan Jezus powołuje Piotra do swojej służby, zmieniając jego 
dotychczasowe imię Szymon na Piotr. On wyraża na to zgodę i 
natychmiast porzuca sieci rybackie i towarzyszy Jezusowi. Piotr 
wraz z Apostołami znajduje się w łodzi na jeziorze. Gdy ujrzał 
Jezusa chodzącego po wodzie, zawezwany przez Niego nie waha 
się, skacze do wody, by być przy Jezusie. W Kafarnaum Pan Je-
zus zapowiedział, że będzie karmił ludzi swoim Ciałem i swoją 
Krwią. Wielu ludzi wahało się przyjąć taką naukę, ale nie Piotr, 
który oświadczył, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, zatem 

Św. Piotr pierwszym papieżem 
Bogiem. Gdy zaś w noc Wielkiego Czwartku napadnięto na 
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, Piotr wyciągnął miecz w obronie 
Jezusa. Z miłości do Jezusa szedł Piotr aż na dziedziniec, gdzie 
uwięziono Mistrza. Tam zaparł się, ale to była tylko chwilowa 
słabość, jakby oszołomienie na skutek tak szybkich wydarzeń, 
jakich był świadkiem.

Po zmartwychwstaniu Piotr jako jeden z pierwszych spotkał 
się z Jezusem. Pan Jezus przekazał Piotrowi władzę nad Kościo-
łem. Piotr w wygłoszonych dwóch kazaniach potępił zbrodnię 
zabicia Pana Jezusa i głosił Jego zmartwychwstanie. Za wzorem 
Jezusa zdecydował się na śmierć krzyżową.

Moje Dzieci! Ta miłość, jaką przez życie okazał św. Piotr Panu 
Jezusowi pobudza także nas wszystkich, również i was, Dzieci, do 
umiłowania Pana Jezusa. Pan Jezus przekazał Piotrowi pełną wła-
dzę nad Kościołem, stąd płynie jakże ważny obowiązek: Słuchać 
nauki, jaką wyraża każdorazowy papież, wykonywać polecenia, 
bronić wiary, jak Piotr, nawet za cenę własnego życia. Takimi 
bądźcie!

Ks. Tadeusz DUSZA MSF



14 kwietnia 201310  1114 kwietnia 2013

Pytania do Ewangelii: 

1. Gdzie siê ukaza³ Jezus? 

2. Ile ryb znajdowa³o siê 
w sieci, któr¹ wyci¹gn¹³ na 

brzeg Piotr? 

3. Jakie pytania zada³ Chry-
stus Szymonowi Piotrowi? 

Jezus Chrystus - Bóg na niebie, 
Zebrał wiernych koło Siebie 
I wyznaczył na dusz połów, 
Dusz - Rybaków, Apostołów. 
Napełnił ich Łaską Pańską, 
Władzę dając im kapłańską; 
A zaś Piotra Apostoła 
Uczynił Głową Kościoła, 
Życzenie wyrzekłszy 
Swoje „Piotrze, paś baranki Moje”.
Jako członkowie Kościoła jesteśmy zobowiązani:
Uznawać Głowę Kościoła, 
Bo Ją Pan Bóg Sam powołał, 
Wyznawać z nieba poczętą 
Chrystusową wiarę świętą 
I przyjmować Sakramenty,
Dawane przez Kościół Święty.

Zdzisław Krawczyński 

Kościół
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Z życia k ościoła

- Watykan, 10.04.2013 - Ojciec Święty przyjął we wtorek na 
audiencji w watykańskim Pałacu Apostolskim sekretarza ge-
neralnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ban Ki-moon 
złożył następnie wizytę w Sekretariacie Stanu, gdzie rozmawiał 
z kard. Tarcisio Bertone i z ks. Antoine Camillerim, podsekreta-
rzem ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami.

- Watykan, 10.04.2013 - Zasmucony śmiercią byłej premier 
brytyjskiej Margaret  atcher Papież „z uznaniem przypomina 
chrześcijańskie wartości, jakie były oparciem dla jej zaangażo-
wania w służbę publiczną i w promowanie wolności w rodzinie 
narodów”. Czytamy o tym w telegramie kondolencyjnym, który 
w imieniu Franciszka watykański sekretarz stanu przesłał na ręce 
obecnego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona.

- Polska, 09.04.2013 - Caritas w Polsce wyda ponad 67 tysię-
cy posiłków o wartości 400 tys. zł zakupionych w ramach akcji 
Kromka Chleba. Posiłki są wydawane w 51 placówkach prowa-
dzonych przez Caritas diecezjalne, korzysta z nich ponad 12,5 
tys. osób. Każdego miesiąca placówki zgłoszone do akcji Kromka 
Chleba przygotowują 261 tys. posiłków o wartości blisko miliona 
złotych.

- Jasna Góra, 08.04.2013 - Obchody 3. rocznicy katastrofy 
smoleńskiej trwały w niedzielę, 7 kwietnia na Jasnej Górze. Na 
program uroczystości złożyły się Msza św. w intencji poległych 
pod Smoleńskiem oraz koncert zatytułowany „Modlitwa i Pa-
mięć”. W uroczystościach uczestniczyli pielgrzymi i częstocho-
wianie. Obecne były rodziny ofi ar: Ewa Kochanowska z synem 
Mateuszem, Zuzanna Kurtyka i Dorota Skrzypek z synem Sta-
siem.

- Haiti, 08.04.2013 
Katolicy ślą miliony na 
odbudowę Haiti po trzę-
sieniu ziemi. „Odbudowa 
haitańskiego Kościoła 
po trzęsieniu ziemi prze-
rasta nasze możliwości. 
Mamy jednak dobre per-
spektywy na przyszłość” 
– uważa abp  omas 
Wenski, przedstawi-
ciel amerykańskiego 
episkopatu w między-
narodowym komitecie 
kościelnej pomocy dla 
Haiti. Obok biskupów z 
USA w jego działaniach 
bierze udział episkopat 
Francji oraz niemiecka 
fundacja Adveniat. Ko-
mitet wspiera odbudowę 
36 kościelnych obiektów: 
świątyń, seminariów, 
klasztorów i szkół.

- Hiszpania, 07.04.2013 - Kard. Angelo Amato dokonał w 
Hiszpanii w imieniu Papieża beatyfi kacji Krzysztofa od św. Ka-
tarzyny (Cristóbal de Santa Catalina), założyciela Franciszkanów 
i Franciszkanek Szpitalnych Jezusa Nazarejskiego. Uroczystość 
odbyła się w Kordobie. Była to pierwsza w historii beatyfi kacja w 
tej diecezji, a zarazem pierwsza w obecnym pontyfi kacie.

- Siedlce, 06.04.2013 - W siedleckiej katedrze odbyła się w 
sobotę uroczystość święceń biskupich ks. Piotra Sawczuka. 19 
stycznia mianował go biskupem pomocniczym siedleckim Be-
nedykt XVI.

-  Watykan, 06.04.2013 - Papież Franciszek włączył się w 
pomoc powodzianom w swej ojczyźnie. Za pośrednictwem Pa-
pieskiej Rady „Cor Unum” Ojciec Święty przekazał na ten cel 50 
tys. dolarów. Jak wyjaśnił nuncjusz apostolski w Argentynie abp 
Paul Tscherrig, Papież „pragnął w ten konkretny sposób okazać 
duchową bliskość wszystkim cierpiącym, a także tym, którzy im 
spieszą z pomocą”.

- Brazylia, 03.04.2013 - Organizatorów Światowych Dni Mło-
dzieży zaskoczyła przewidywana liczba ludzi, którzy przybędą w 
tym roku do Brazylii. „Kiedy lokalne władze rozpoczęły przygo-
towania do wcześniej planowanych Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej i Letnich Igrzysk Olimpijskich, liczono, że przybędzie na 
nie od 200 do 300 tys. osób. W przypadku Światowych Młodzieży 
już teraz wiadomo, że Rio de Janeiro może gościć nawet do 2 mln 
ludzi” – powiedział kard. Joăo Braz de Aviz.
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Kolejni zatrzymani
13 marca w Andrychowie policjanci rozbili kilkunastu osobową 

grupę trudniącą się kradzieżami oraz kradzieżami z włamaniem. 
W skład grupy wchodzą mężczyźni w wieku od 16 do 18 lat miesz-
kańcy gm. Andrychów. Na chwilę obecną  zatrzymanych zostało 
6 osób. W przeciągu kilkunastu lat na terenie gminy Andrychów 
mężczyźni dokonali szeregu kradzieży oraz kradzieży z włamania-
mi do domków letniskowych, garaży, sklepu. Zainteresowaniem 
sprawców były przedmioty takie jak: elektronarzędzia, zestawy 
do grillowania, przedmioty z zawartością metali kolorowych. 
Skradziony towar wykorzystywali do codziennego użytku, nato-
miast to co się dało spieniężyć oddawali na złom.  Zatrzymani są 
uczniami, uprzednio nie karani. Przyznali się do zarzucanych im 
czynów. Nieletni którzy dopuścili się czynów przed ukończeniem 
17-go roku życia odpowiedzą przed Sądem dla Nieletnich.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzy-
mania.

Policyjny „weekend” 
W dniach od 05.04.2013 r. do 08.04.2013 r. godz. 06:00 na 

drogach powiatu wadowickiego doszło do 10 kolizji drogowych, 
zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących. Ponadto policjanci prze-
prowadzili 88 interwencji policyjnych. 

Nietrzeźwy kierujący 
- Wysoka - policjanci zatrzymali 34 – letniego mieszkańca 

Wysokiej kierującego samochodem (m-ki Skoda Felicja), będąc w 
stanie nietrzeźwym 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Ponadto kierujący nie posiadał przy sobie uprawnień do kierowa-
nia pojazdem.

Nietrzeźwy kierujący
- Inwałd - policjanci zatrzymali 45 – letniego mężczyznę kie-

rującego samochodem (m-ki Ford Transit), będąc w stanie nie-
trzeźwym ( pobrano krew do badań na zawartość alkoholu ) oraz 
znieważył słowami obelżywymi interweniujących f-szy policji. 

Nietrzeźwy kierujący
- Jaroszowice - policjanci zatrzymali 26 – letniego mieszkańca 

gm. Kalwarii Zebrzydowskiej kierującego rowerem, będąc w stanie 
nietrzeźwym 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zatrzymania narkotykowe.
W dniu 30.03.2013 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji  An-

drychów podczas prowadzonej kontroli samochodu osobowego 
(m-ki VW Passat), ujawnili przy trójce mężczyzn poruszających 
się przedmiotowym pojazdem środki narkotykowe w postaci ma-
rihuany. Z uwagi na ujawnione substancje narkotyczne dokonano 
zatrzymania osób poruszających się wskazanym samochodem. 
Podejrzani łącznie posiadali przy sobie 5,57 grama środka odurza-
jącego w postaci marihuany. Podczas przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych u dwóch mężczyzn policjanci ujawnili i zabezpie-
czyli  4 doniczki z sadzonkami i z suszonymi liśćmi najprawdopo-
dobniej marihuany.

- W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego im. Jana Pawła II w Radoczy w dniu 4 kwietnia 2013 r. odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy pt: „Jan Paweł II – Przyjaciel 
i Mistrz Młodych”. Poprzedziła go uroczysta akademia ku czci 
Patrona Szkoły. (Więcej informacji wewnątrz numeru). 

- Wręczenie nagród oraz wyróżnień w dniu 3 kwietnia 2013 
r. zakończyło XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, 
który odbył się w dniach 18 – 20 marca 2013 r. w Wadowickim 
Centrum Kultury.  Młodzi artyści - ze szkół i placówek kultury 
z terenu powiatu wadowickiego - startowali w trzech kategoriach 
artystycznych. Jak co roku występy oceniali profesjonaliści zawo-
dowo zajmujący się teatrem, tańcem, wokalem oraz muzyką.

- W dniu 25 marca 2013 r. Starosta Jacek Jończyk wraz z Wi-
cestarostą Martą Królik podpisali umowę z fi rmą ERBUD S.A. 
z Warszawy na II Podetap I Etapu rozbudowy Szpitala Powiato-
wego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”. 
Firma ERBUD S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę w procesie 
przetargowym. W ramach umowy, do 30 listopada 2013 r., zosta-
nie wykonany budynek tlenowni wraz z wyposażeniem techno-
logicznym, budynek agregatorowni wraz z instalacją elektryczną, 
stacja transformatorowa, przyłącza cieplne, zasilanie elektryczne, 
sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, odwodnie-
nie oraz oświetlenie terenu a także drogi, place i parkingi. Całko-
wity koszt tego zadania wynosi 3 222 456,62 zł.

- W dniach 21-23 marca 2013 r. w Krakowie odbyły się Targi 
Edukacyjne – Festiwal Zawodów. Powiat Wadowicki reprezen-
towały dwie szkoły: Zespół Szkół Nr 3 im. prof. J. Tischnera w 
Wadowicach oraz Zespół Szkół Nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego 
w Andrychowie. Stoiska obu placówek były tłumnie oblegane 
przez przybyłych na Targi gimnazjalistów. Festiwal Zawo-
dów w Małopolsce to projekt, który ma pomóc małopolskim 
gimnazjalistom   w wyborze najbardziej odpowiedniej ścieżki 
kształcenia. Pomysłodawcą i realizatorem Festiwalu Zawo-
dów jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Imprezę uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego – Roman Ciepiela.

- W dniu 1 kwietnia 2013 r. zmarła Pani Krystyna Olesińska, 
długoletnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w piątek, 5 kwietnia 
2013 r. w nowej kaplicy na cmentarzu Batowickim w Krakowie. 
Msza święta w intencji Zmarłej odprawiona została dnia 10 
kwietnia 2013 r. o godz. 18:00 w kościele parafi alnym pw. Św. 
Piotra Apostoła w Wadowicach.

- 22 kwietnia mieszkańcy kolejnych gmin stracą możliwość 
odbioru telewizyjnego sygnału analogowego. Jego miejsce 
zajmie sygnał naziemnej telewizji cyfrowej, który umożliwia 
odbieranie większej liczby kanałów, poprawi jakość przekazy-
wanego obrazu i dźwięku oraz da możliwość odbierania pro-
gramów w wysokiej rozdzielczości (HD). Przejście na cyfrową 
telewizję od 22 kwietnia dotyczy kilku gmin z naszego regionu:
- powiat wadowicki: Mucharz, Stryszów;

 - powiat suski: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków 
Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce 

Wyłączenie sygnału analogowego odbędzie się 22 kwietnia o 
godz. 1 w nocy.
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Niedawno jeden z działaczy Racji Polskiej Lewi-
cy podczas otwarcia biura tej partii w mieście 
rodzinnym Jana Pawła II powiedział, że „Wa-
dowice są miastem ciemnoty i obskurantyzmu 

katolickiego”. Z kolei ostatnio 
lokalni politycy z Inicjatywy 
Wolne Wadowice występu-
jąc w telewizji zarzucili, że 
„Dzisiej te Wadowice są po 
prostu karykaturą”, „…tutaj 
od dwudziestu paru lat nic się 
nie zmieniło…”.

Dla Wadowiczan słowa te, 
są niezwykle gorzkie i przykre. 
Nic też dziwnego, że wywołały 
one falę krytyki i oburzenia. 
Wielu mieszkańców jest za-
skoczonych postawą osób, 
które wypowiadają tak ostre i 
kontrowersyjne opinie o swo-
im mieście, ale zastanówmy 
się, czy te stwierdzenia w ogóle 
są prawdziwe? 

Trudno jest polemizować z 
wypowiedziami obraźliwymi, 
bowiem ich autorzy wyrażają 
w ten sposób swój emocjo-
nalny stosunek do Wadowic, 
ale nie można pozostawić bez 
odpowiedzi zarzutu, że „…tu-
taj od dwudziestu paru lat nic 
się nie zmieniło…”. 

Mieszkańcy są zbulwer-
sowani, ponieważ największe 
zmiany w Wadowicach zaszły 
właśnie w ciągu ostatnich 
20 lat. Zwłaszcza w zakresie 
infrastruktury komunalnej i 
turystycznej. Zmiany są tak 
wielkie, że na przypomnie-
nie ich wszystkich potrzeba 
by wielu godzin, ale warto 
wspomnieć choćby te najważ-
niejsze.

Zbudowanie obwodni-
cy, dzięki której ciężki ruch 
tranzytowy został wyprowa-
dzony poza centrum miasta. 
Likwidacja starego, niezwykle 
uciążliwego, dworca autobu-
sowego na Placu Kościuszki i 
zbudowanie nowego dworca 
przy obwodnicy. Generalne 
remonty ulic, budowa nowych 

parkingów oraz renowacja centrum miasta. Otwarcie pierwszej 
w powiecie wadowickim krytej pływalni „Delfin”, zbudowanie 
pięciu nowych hal sportowych, remont generalny Domu Kultury, 
Biblioteki Publicznej, budowy nowych szkół i remonty starych 

budynków oświatowych, uratowanie zanie-
dbanego Parku Miejskiego, zagospodarowanie 
brzegu Skawy na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe itd. 

„To nieprawda, że nic się nie zmieniło. Wa-
dowice są coraz piękniejsze. Z każdym rokiem 
pojawiają się nowości, które świadczą o wspa-
niałym rozwoju miasta…” - powiedział nie 
kryjąc zdziwienia, a nawet oburzenia pan Euge-
niusz Mróz, przyjaciel i kolega gimnazjalny bł. 
Jana Pawła II.

W Wadowicach zmieniło się prawie wszyst-
ko. Spójrzmy jak pięknie została odnowiona 
wadowicka Bazylika Ofiarowania NMP: (nowa 
elewacja, miedziany dach, marmurowe po-
sadzki, freski, nowe organy i otoczenie z gra-
nitowych płyt). Popatrzmy na odrestaurowany 
budynek Muzeum Miejskiego i informacji 
turystycznej przy ul. Kościelnej 4, w którym 
dawniej był dziurawy dach, a obecnie można 
zwiedzać ciekawą wystawę poświęconą histo-
rii miasta. Nieopodal można podziwiać dom 
rodzinny Karola Wojtyły po przebudowie, we-
wnątrz którego obecnie trwają przygotowania 

To nieprawda, że nic się nie zmieniło - 
Wadowice są coraz piękniejsze 



14 kwietnia 201314 

do otwarcia supernowoczesnego muzeum poświęconego ponty-
fikatowi i nauczaniu bł. Jana Pawła II.

Czy jeszcze ktoś pamięta, że wadowicki rynek nosił nazwę 
Placu Armii Czerwonej, a na środku rynku stał wielki betonowy 
pomnik żołnierzy radzieckich? Dzisiaj rynek ma nową nazwę: 
Plac Jana Pawła II, a przed Bazyliką stoi na granitowej skale, wy-
konany z brązu pomnik Ojca Świętego, odsłonięty w 2006 roku. 

W 92. Rocznicę urodzin Karola Wojtyły (18.05.2012), podczas 
uroczystej Mszy świętej J.E. ks. kardynał Stanisław Dziwisz prze-
kazał na ręce burmistrz Ewy Filipiak dekret Stolicy Apostolskiej 
ustanawiający błogosławionego JANA PAWŁA II PATRONEM 
WADOWIC.

Dla obsługi systematycznie wzrastającej liczby turystów i piel-
grzymów odwiedzających Wadowice został utworzony wydział 
obsługi ruchu turystycznego. Na wszystkich skrzyżowaniach w 
mieście zostały ustawione tabliczki z nazwami ulic i drogowska-
zy wskazujące najważniejsze miejsca związane z Janem Pawłem 
II. Oprócz tego w wielu punktach Wadowic ustawione są tablice 
informacyjne szlaku Karola Wojtyły, infokioski oraz duże plany 
miasta. W Wadowicach pracuje blisko trzydziestu profesjonal-
nych przewodników oprowadzających turystów i pielgrzymów 
po mieście i okolicy. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 
powstały dziesiątki nowych lokali gastronomicznych, restauracji, 
pizzerii, kawiarni, kilkaset nowych obiektów handlowych i usłu-
gowych oraz kilka nowych hoteli i pensjonatów. 

Rodowita wadowiczanka pani Maria Zadora, prezes Koła 
Przewodników Beskidzkich i Terenowych, która od dziecka ob-
serwuje Wadowice powiedziała: „Zmiany są olbrzymie. Turyści, 
którzy kilka lat temu zwiedzali Wadowice i powracają teraz, są 
zaskoczeni skalą rozwoju miasta i dokonujących się zmian.”

Mieszkańcy i goście odwiedzający Wadowice muszą mieć 
zapewnioną opiekę medyczną. W 1992 roku został oddany do 
użytku pawilon „C” szpitala im. Jana Pawła II, w 2007 roku został 
zbudowany pawilon „D” (ratunkowy), a w 2009 powstała nowo-
czesna pracownia tomografii komputerowej. Natomiast obecnie 
trwa budowa pawilonu „E” i lądowiska dla helikopterów lotnicze-
go pogotowia ratunkowego.

Miasto, które każdego roku odwiedzają setki tysięcy turystów 
i pielgrzymów musi mieć pewne zaopatrzenie w wodę i sprawną 
sieć kanalizacyjną. W ostatnich latach wadowickie wodociągi 
wzbogaciły się o najnowocześniejszą stację filtrów renomowanej 
szwedzkiej firmy Nordic Water. Dzięki temu wadowiczanie mają 
wodę o najwyższych parametrach jakościowych bez ograniczeń, 
nawet w okresach suszy. Dodatkowo w ramach projektu gospo-
darki wodno-ściekowej rozbudowana została sieć kanalizacyjna 
o kolejne 52 km i wybudowano nową oczyszczalnię ścieków. W 
centrum Wadowic stara sieć kanalizacyjna pamiętająca jeszcze 
czasy austriackie została wymieniona na nową. W całości inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne kosztowały ok. 100 mln zł, a gmina 
uzyskała na ten cel wysokie dofinansowanie z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej na poziomie 85%. 

Jak wspomina rzecznik Stanisław Kotarba: „podczas wizyty w 
Castel Gandolfo burmistrz Ewa Filipiak ofiarowała Ojcu Święte-
mu Janowi Pawłowi II album fotograficzny z najnowszymi zdję-
ciami Wadowic, które zostały wykonane na tydzień przed wyjaz-
dem do Włoch. Jan Paweł II z wielkim zainteresowaniem przez 
dobre dwadzieścia minut oglądał zdjęcia i powiedział - Mój Boże, 
jak to się wszystko zmieniło. - Rozpoznając na zdjęciach jakieś 
miejsce od razu dopytywał co tam teraz jest, kiedy to zbudowano? 
Pani Burmistrz omawiając poszczególne fotografie informowała 
Jego Świątobliwość także o planach na przyszłość. Ojcu Świętemu 
bardzo spodobały się zdjęcia nowych Wadowic i poprosił, aby ten 
album zanieść mu do gabinetu, bo będzie chciał go jeszcze prze-
glądać. Podczas kolejnych spotkań Jan Paweł II zawsze pytał co 
nowego w Wadowicach?”

W zasadzie można by jeszcze długo wyliczać zmiany, jakie 
dokonały się w okresie minionych 20 lat w Wadowicach, np. 
utworzenie kuchni Brata Alberta, Domu Pielęgnacyjnego im. 
Edmunda Wojtyły, Domu Samotnej Matki, powstanie wielu 
nowych organizacji społecznych i stowarzyszeń, nowych klubów 
sportowych, renesans Ochotniczych Straży Pożarnych, rozwój 
budownictwa mieszkaniowego zarówno społecznego w ramach 
TBS, spółdzielczego, komunalnego, indywidualnego, jak i duża 
aktywność firm deweloperskich. Ponadto tworzenie nowych 

placów zabaw dla dzieci, boisk osiedlowych, 
zbudowanie tzw. „orlika” itd. itd.

Wydaje się, że wszystkie te przykłady w 
wystarczający sposób dowodzą, jak bardzo 
fałszywe i nieprawdziwe jest stwierdzenie, 
że „…tutaj od dwudziestu paru lat nic się nie 
zmieniło…”.

Reasumując warto w tym miejscu przy-
toczyć słowa radnego Krzysztofa Salachny, 
który odnosząc się do negatywnych wypo-
wiedzi polityków Racji Lewicy i IWW na 
temat Wadowic powiedział: „Nie mogę po-
godzić się z tak fałszywymi opiniami, które 
w żaden sposób nie przystają do realiów 
Wadowic. Wypowiedzi te szkodzą dobremu 
wizerunkowi miasta i jego mieszkańcom. 
Bowiem prawda jest taka, że Wadowice 
dobrze wykorzystały swoją szansę. Minio-
ne dwadzieścia lat przejdą do historii, jako 
„złoty okres rozwoju Wadowic”, miasta 
które wspaniale zorganizowało pamiętną 
wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 
16 czerwca 1999 roku, a teraz przygotowuje 
się do kanonizacji.”

Zebrał i opracował: Robert Wybicki


