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W wielu krajach chrześci-
janie z powodu swojej wia-
ry są szykanowani, dyskry-
minowani, więzieni, torturo-
wani i okaleczani niemal każ-

dego dnia. Mordowani za to, że wyznają
Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela
oraz chcą deklarować swą wiarę w życiu
codziennym przez obrzędy liturgiczne wraz
ze świętymi Sakramentami przeżywając je
każdego dnia wraz z całym Kościołem. Ich
zmęczone głosy cierpienia nikną gdzieś przy
całkowitej obojętności mediów: prasy, te-
lewizji reprezentowanych przez kraje syte,
cywilizowane, rozwinięte kulturowo.

Jan Paweł II przypominał wielokrotnie
słowa Tertuliana: „Męczennicy stanowią
zasiew chrześcijaństwa”. I tak było zawsze.
2000 lat chrześcijaństwa to właściwie
krwawe świadectwo umierających za Je-

Prześladowani i zapomniani
zusa Jego wyznawców,
którzy świadczą
o Prawdzie aż po swój
grób. Jednak apogeum tej hekatomby moż-
na prześledzić w poprzednim wieku. Stark
szacuje, że od 1900 do 2000 roku za wiarę
w Chrystusa oddało życie 45 milionów lu-
dzi, co według szacunków specjalistów sta-
nowi 66% całej liczby zamordowanych
chrześcijan licząc od momentu powołania
Kościoła przez Jezusa na ziemi.

Służenie prawdzie to w dzisiejszym świe-
cie wyzwanie dla każdego chrześcijanina.
Nasza organizacja pamięta o Siostrach
i Braciach w Chrystusie, chce pokazywać
ich tragiczny los całemu światu. Można
powiedzieć, że jesteśmy ich ambasadora-
mi, a więc przedstawicielami w świecie,
a także głośnym wzmocnieniem ich krzy-
ków i błagań o pomoc.  Tygodnik Powszechny

Drogi Ojcze Święty Janie
Pawle II, dziękujemy Ci za Twą
miłość, mądrość, za Twe cią-
głe poszukiwanie pokoju, wol-
ności i sprawiedliwości.

To Ty otworzyłeś nasze serca
na innych, bo przecież tak waż-
na była dla Ciebie służba bliź-
nim.

I choć nie ma Cię już wśród
nas, to Twa nauka na zawsze
pozostanie w naszych sercach
i będzie nam drogowskazem.

Rodzina Warmuzów

Zapowiedzi:

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Dawid Mateusz JAMRÓZ Syn Zygmunta i Barbary z d. Szkut, zam.
Wadowice, Os. Kopernika Agnieszka Barbara BAKLARZ Córka Jó-
zefa i Stanisławy z d. Odrzywolska, zam. Wadowice, Os. XX-lecia

Norbert Dariusz ZAJĄC Syn Andrzeja i Lucyny z d. Ciesielska, zam.
Kraków, Os. Wandy Katarzyna DOBISZ Córka Edwarda i Danuty z
d. Komendera, zam. Wadowice, Os. XX-lecia

Lucjan Mateusz RADWAN Syn Andrzeja i Marii z d. Cora, zam.
Zarzyce Wielkie Anna Maria KWARCIAK Córka Ryszarda i Teresy z
d. Góralczyk, zam. Wadowice, Os. XX-lecia



-7--2- o. Wiesław Dawidowski OSA

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: „Abba, Ojcze”

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI RO-
DZAJU:
Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą

EWANGELIA:  Łk 11, 1-13   Chrystus uczy modlitwy

Kol 2, 12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa

Oto słowo Pańskie

(ciąg dalszy ze str. 5)

Zebrała Maria Zadora

mi królów, sala akustyczna, piwnica. Byli-
śmy też na dwóch kopcach”.

Madzia Mirocha
Krzyś Guguła

„Wycieczka do Niepołomic, była piękna.
Najbardziej w pamięci utkwił nam zamek
w Niepołomicach i kościół w Niegowici.
Opiekunom oraz panu kierowcy serdecz-
nie dziękujemy”.   Kinga Sroczyńska

Patryk Jakima

Stoisko z gazetami kościelnymi, oraz pamiątkami z bazyliki nie-
których bardzo raduje. Są jednak tacy, których to miejsce w ko-
ściele drażni. Mogą o każdej porze dnia nabyć gazetę kościelną

i zaopatrzyć się w drobne pamiątki. Zdarza się, że niektórzy z parafian, czy też pielgrzymów
uważają, że to, co jest w kościele – jest darmowe. Biorą bez skrupułów gazety kościelne
i pamiątki – nie płacąc za nie. Dzieje się czasem, że ci podkradający, reflektują się po czasie
i przesyłają zapłatę z takim oto listem:

„Bardzo proszę oddać te pieniądze pani z punktu z pamiątkami w Bazylice.
Zrobiłam cos bardzo złego i kupując pamiątki zapłaciłam za mało o 7 lub 8
złotych (zrobiłam to świadomie) czyli ukradłam. Ten straszny czyn sprawił, że
stałam się nędzarzem, odarłam się ze wszystkiego, co było we mnie dobre, co
tak pielęgnowałam. Byłam radosna i szczęśliwa, teraz brzydzę się sobą. Tak
bardzo obraziłam Pana Boga. Pan Bóg mi wybaczy, bo jest miłosierny. Ale czy
ja sobie wybaczę? Proszę o modlitwę za mnie. Panią, którą okradłam proszę o
wybaczenie. Proszę mnie nie potępiać. Proszę chociaż o westchnienie  w mojej
intencji”.

Elżbieta

Kramik

Słowa wyjaśnienia
Od czasu do czasu zdarza mi się słyszeć,

zwłaszcza od pielgrzymów zapytania, dla-
czego po remontach bazyliki, które bardzo
podniosły jej standard, nie zaczynam prze-
budowy chodnika okalającego naszą świą-
tynię. Pielgrzymi mówią, że on bardzo nie
pasuje do odnowionej bazyliki. Wiele pły-
tek z piaskowca połamało się i systematycz-
nie się wykrusza. Również zauważają to
także nasi parafianie. Żeby w tym proble-
mie nie było niejasności, spieszę z wyja-

śnieniem, że chodnik wokół kościoła, a tak-
że przyległe ulice należą do Urzędu Miasta.
On jest ich właścicielem. Parafia nie może
układać płytek na nie swoim terenie. Urząd
Miasta zapowiada, że w przyszłości cały
rynek wadowicki będzie podlegał gruntow-
nemu przeobrażeniu. Również chodnik
wokół kościoła, jako część tej inwestycji,
będzie podlegał gruntownej renowacji. „Jak
pożyjemy, to zobaczymy”.

x.JG

A kiedy Jezus przebywał w pewnej miej-
scowości na modlitwie, powiedział do Nie-
go jeden z uczniów, gdy On już przestał
się modlić: Panie, naucz nas modlić się, tak
jak Jan nauczał swoich uczniów. A On po-
wiedział im: Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Imię Twoje, niech
przyjdzie królestwo Twoje. Chleba nasze-
go powszednie go daj nam dziś. I odpuść
nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy
każde mu, kto wobec nas zawinił. I nie
wystawiaj nas na pokuszenie. Powiedział
do nich także: Oto ma ktoś z was przyja-
ciela, idzie do niego o północy i mówi mu:
Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój
przyjaciel wrócił z podróży i nie mam mu
co dać. A on odpowie z wewnątrz: Zostaw
mnie w spokoju. Drzwi już zaryglowane,
dzieci moje są już ze mną w łóżku. Nie mogę

teraz wstać, żeby ci coś dać. Zapewniam
was, choć nie wstanie i nie da mu dlatego,
że jest przyjacielem, to jednak, powodowa-
ny jego natarczywością, wstanie i da mu
tyle wszystkiego, ile będzie potrzebował.
Mówię wam tedy: Proście, a będzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie; stukajcie,
a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a stukają-
cemu otwierają. Jeśli ktoś z was prosi ojca
swego o chleb, czyż poda mu kamień? Albo
gdy będzie prosił o rybę, czyż poda mu za-
miast ryby węża? Lub gdy poprosi o jajo,
czy poda mu skorpiona? Jeżeli więc wy,
choć jesteście źli, potraficie dawać to, co
dobre, synom waszym, to o ileż bardziej
Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego
tym, którzy będą Go proszą.

Metodologia modlitwy
Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy

najpierw własnym przykładem. Usuwając
się na ubocze. Potem na prośbę uczniów
objawił najważniejsze słowo modlitwy
chrześcijanina: „Ojcze”. Modlitwa w tym
duchu wykracza poza wszelkie granice,
przypominając jakże banalną prawdę: Bóg
nie jest Bogiem jednej, wybranej grupki
ludzkości, ale całej ludzkości. Nie ograni-
cza swojej łaskawości jedynie do Abraha-
ma i jego rodziny, ale jest gotów rozlać ją
nawet na Sodomę i Gomorę, jeśli znajdzie

tam choćby dziesięciu sprawiedliwych. Nie
ogranicza się jedynie do zadeklarowanych
przyjaciół, ale także do natrętów, którzy
nachodzą go w porę i nie w porę.

Uczniowie Jezusa, zwracając się do Nie-
go z prośbą o lekcję modlitwy, już nosili w
sobie jej pragnienie. Można powiedzieć, że
już wtedy byli ludźmi modlitwy. Jezus zaś
nauczył ich tylko tego, że warto tracić czas
dla Boga, nawet jeśli wydaje się, że drzwi
jego domu są zamknięte. Nie jest to nigdy
czas stracony.
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Poniedziałek  30 lipca
   6.00 Śp. Bolesław Drabik
   7.00 Śp. Bronisław Kopytyński
   8.00 Śp. Eugeniusz Habowski
 12.00 Śp. Hieronim Łudzik
 18.00 Śp. Cecylia Chmiel

O zdrowie i bł. Boże dla Genowefy

Wtorek 31 lipca
    6.00 Śp. Bronisław Kopytyński
    7.00 Sp. Bolesław Drabik
    8.00 O zdrowie i bł. Boże dla Anny
  12.00 Śp. Hieronim Łudzik
  18.00 Śp. Eugeniusz Habowski

Śp. Józef Frąk - 10 r.śm.

Środa 01 sierpnia
    6.00 Dziękczynno-błagalna w 43 r.ślubu

dla Genowefy i Władysława Malinowski
    7.00 O zdrowie i bł. Boże dla Teresy
    8.00 Śp. Kazimierz Satława - 2 r.śm.
  12.00 Śp. Hieronim Łudzik
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 03 sierpnia
    6.00 Śp. Hieronim Łudzik
    7.00 Za dusze w czyśccu cierpiące
    8.00 Wynagradzająca za grzechy świata
  12.00 O bł. Boże w 1 r.urodzin Nadii i dla rodziców
  18.00 Śp. Bolesław Drabik

O zdrowie i łaski dla Marii

Sobota 04 sierpnia
    6.00 Śp. Hieronim Łudzik
    7.00 Sp. Bolesław Drabik
    8.00 W int. Rycerstwa Niepokalanej
  12.00 Za Kościół, duchowieństwo,  Benedykta XVI,

beatyfikację Jana Pawła II, Ojczyznę, Radio Maryja
  18.00 Śp. Maria i Leon Nogala

Śp. Anna Rozmanit

Niedziela 05 sierpnia
  6.00 Śp. Bronisław Kopytyński
  7.30 Dziękczynno-błagalna dla Anny i Wacława

w 30 r.ślubu, Doroty i Piotra w 10 r.ślubu
Śp. Krystyna Sroczyńska

   9.00 Dziekczynna od uczestników nabożeństw majowych
z Podstawia

 10.30 Śp. Edward Brzeźniak
 12.00 Śp. Hieronim Łudzik
 13.15 Chrzty
 19.00 Śp. Barbara Adamczyk - 1 r.śm.

Czwartek  02 sierpnia
    6.00 Śp. Bronisław Kopytyński
    7.00 Śp. Eugeniusz Habowski
    8.00 Sp. Cecylia Chmiel
  12.00 Śp. Hieronim Łudzik
  18.00 Śp. Bolesław Drabik

Śp. Józef Bryja
   20.00 Śp. Jan Paweł II

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XVII Niedziela Zwykła 29 lipca 2007 r.Intencje mszalne:
1. W sierpniu Biskupi zwracają się z ape-

lem o trzeźwość, a nawet ofiarę abstynen-
cji od napojów alkoholowych. Jest to mie-
siąc licznych pielgrzymek i wyjątkowych
wydarzeń w naszej historii. Podjęta absty-
nencja w tym miesiącu będzie znakiem
wrażliwości na potrzeby moralne narodu.
W środę na nowennie do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy modlimy się o trzeźwość
naszego narodu.

2. W czwartek 2 sierpnia jest Matki Bo-
żej Anielskiej. Można wtedy uzyskać od-
pust zupełny. W tym dniu mija kolejny mie-
siąc od odejścia do Domu Ojca naszego
największego Rodaka – Jana Pawła II Wiel-
kiego. Zapraszamy na mszę św. o godz.
20.00, a przed nią na adorację Najświęt-
szego Sakramentu na godz. 19.00. Wieczór
ten poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej.

3. W czwartek 2 sierpnia, o godz. 12.00
odprawimy mszę św. w intencji poległych
żołnierzy XII Pułku Piechoty i Armii Krajo-
wej ziemi wadowickiej.

4. Zapraszamy dzieci w ramach radosne-
go czwartku na wycieczkę pociągiem pa-
pieskim do Krakowa. Przy zapisie w za-
krystii lub w kancelarii należy podać nu-
mer Pesel i adres zamieszkania.

5. W pierwszy piątek miesiąca większa
ilość kapłanów spowiada rano od 6.00 do
8.30 i po południu od 16.00 do 18.30. Ho-
norowa Straż Serca Bożego poprowadzi
Godzinę Świętą od godz. 8.30. Zaprasza-
my wiernych do udziału.

6. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny, które
spodziewają się potomstwa. Na tę mszę św.
zapraszamy zwłaszcza tych, którzy podjęli

się duchowej adopcji dzieci, jak również
Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzamy chorych z świętymi sa-
kramentami.

7. Składka z przyszłej niedzieli przezna-
czona jest na remonty naszej Bazyliki. Bóg
zapłać za ofiary.

8. Zbliżają się uroczystości tzw. pogrze-
bu Matki Bożej w Kalwarii. Parafia nasza
włącza się w kalwaryjską asystę, tworząc
grupę gwardii szwajcarskiej. Chłopców
i dziewcząt z gimnazjum i szkoły średniej,
zapraszamy do włączenia się w tą asystę.
Pierwsze spotkanie będzie we wtorek
o godz. 18.30 w domu parafialnym.

9. We wtorek 13 sierpnia, w dzień św.
Maksymiliana, pielgrzymujemy o godz. 6.45
do Harmęż, a stamtąd pójdziemy do obozu
w Oświęcimiu. Koszt przejazdu 12 zł. Na-
tomiast w piątek 17 sierpnia pielgrzymuje-
my na uroczystości tak zwanego „pogrze-
bu Matki Bożej” w Kalwarii. Wyjazd o godz.
14.00. Koszt przejazdu 8 zł.

10. Do Lichenia przez Poznań pojedzie-
my 27 i 28 sierpnia (poniedziałek i wtorek).
Wyjazd o godz. 5.00. Koszt przejazdu wraz
z noclegiem wynosi 90 zł.

11. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. Piotra Chryzologa, bi-
skupa i doktora Kościoła, we wtorek –
wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, pre-
zbitera, w środę – wspomnienie Alfonsa Marii
Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła,
w czwartek – wspomnienie św. Euzebiusza
z Vercelli, biskupa, w sobotę – wspomnie-
nie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

Pielgrzymka       Litwa - Wilno, Kowno, Troki,
oraz Sanktuaria północy Polski  - Częstochowa, Licheń, Gietrzwałd, Święta Lipka

Termin 29.08 - 02.09.2007. Koszt 580 zł. Zapisy - kancelaria parafialna.
Informacja - ks. Krzysztof - telefon 888 - 123 000

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszeszły do wieczności:Pogrzeb
Śp. Krystyna Sroczyńska, ur. 1940 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Barbara Czechowicz, ur. 1943 r., zam. ul. Konstytucji 3 maja
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str.7)

Moją refleksję piszę w poniedziałek, po
niedzieli, w której zdarzyło się kilka tragicz-
nych wypadków. Środki społeczne
z ogromną dokładnością przekazywały nam
smutne wiadomości o katastrofie piel-
grzymkowego autobusu w powrotnej dro-
dze z La Salette. Dzisiaj słyszę, że zginęło
tam 27 pielgrzymów. A czy ich nie będzie
więcej? Również w Polsce w tym dniu
miały miejsce kilka śmiertelnych wypad-
ków.

W sobotę przed tą czarną niedzielą, go-
rąca aura przekształciła się w niektórych
okolicach Polski w trąby powietrzne, albo
też ulewne deszcze. Żywioły te zniszczyły
materialny dobytek wielu rodzin.

Bardzo boleję nad ludźmi dotkniętymi nie-
szczęściami. Modlę się o życie wieczne dla
zmarłych. Dla rodzin, które pożegnały
kogoś bliskiego, proszę Boga o moc Du-
cha. Nie umiem sobie tych katastrof wy-
tłumaczyć. Przypominają mi się słowa, któ-
re podczas każdej mszy św. wypowiadam
po podniesieniu Ciała i Krwi Pańskiej, któ-
re oznaczają mistyczną śmierć Jezusa:
„Oto wielka tajemnica wiary”. Nie tylko
śmierć Jezusa Chrystusa jest wielką tajem-
nicą, ale również odejście każdego człowie-
ka jest trudną do wyjaśnienia tajemnicą
i pogodzenia się z nią. Nigdy nie damy peł-
nej odpowiedzi: „Dlaczego?” Takie sytuacje
rodzą we mnie przekonanie, że gdyby tyl-
ko ten świat obejmował historię człowie-
ka, to byłaby ona często bardzo tragiczna
i zupełnie niezrozumiała. Istnienie drugiego
świata – wierzę w to mocno – w pełni
wyjaśni sens tych niezrozumiałych zdarzeń.

Równocześnie, gdy rozważam bezbrzeż-
ny smutek tylu rodzin z powodu katastrof
– zdaję sobie sprawę, że jest wpisane
w jazdę na morzu, lądzie, czy powietrzu

Wielka wdzięczność
ryzyko braków technicznych i ludzkiego
błędu.

Ziemia wadowicka już od kilku lat nie
przeżyła gwałtownej niepogody, która
w mgnieniu oka zniszczyłaby dorobek ludz-
ki. Jest ona bardzo strzeżona. Wierzę, że
wyprasza u Opatrzności Bożej opiekę nad
tą ziemią wielki Rodak Jan Paweł II. No-
szę w sobie ogromną wdzięczność za Jego
troskę.

Nasza parafia od kilku już lat organizuje
bardzo wiele pielgrzymek, tak zagranicz-
nych, jak i krajowych. Gdybym je przeli-
czał, to myślę że za mojego 9-cio letniego
pobytu w tej parafii, zorganizowaliśmy
z Księżmi Współpracownikami prawie 50
pielgrzymek zagranicznych. Krajowych –
trudno nawet policzyć. Wystarczy wspo-
mnieć, że ks. Krzysztof, co miesiąc jedzie
na czuwanie na Jasną Górę, a ja do Łagiew-
nik. Jestem przekonany, że z pewnością
nazbierałoby się ich ponad dwieście. Tak
Opatrzność Boża sprawia, że w tym wiel-
kim pielgrzymowaniu wciąż szczęśliwie,
ubogaceni wiarą, nadzieją i miłością, wra-
camy do naszych domów. Zdaję sobie spra-
wę, że czuwa nad naszymi jazdami Wielki
Pielgrzym Jan Paweł II. Dodam do tego
również szczęśliwie organizowane przez
księży kolonie letnie i oazy dla dzieci.

Zrodziła się we mnie niezwykła potrzeba
wielkiego dziękczynienia Bogu za Jana
Pawła II. Doświadczalnie odczuwamy, jak
bardzo za nami się modli. Zapraszam na
wielkie dziękczynienie podczas wieczorne-
go czuwania w czwartek 2 sierpnia. Pro-
szę was, czytelników słowa waszego Pro-
boszcza, abyście sobie uświadomili potrze-
bę wdzięczności – przecież ochronieni zo-
staliśmy od wielu żywiołów, a także od nie-
szczęśliwych wypadków pielgrzymko-

Radosny czwartek w Niepołomicach
Kolejny wakacyjny czwartek 44-osobowa grupa dzieci pod opieką wychowawców poje-

chała na wycieczkę do Niepołomic. Co o wycieczce piszą jej uczestnicy:

wych. „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe,
słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze
i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Pa-
nie, Ojcze Święty, wszechmogący wiecz-

ny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, a także przez Sługę Bożego Jana Paw-
ła II”.

PS
W czuwaniu sierpniowym pomoże nam wspólnota Rycerstwa Niepokalanej, a także mło-

dzieżowa grupa modlitewna z Karmelu. Oto program:
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia - adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do

Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Nawiedzenie kaplicy św. Rodziny, krótka osobista modlitwa
przy chrzcielnicy;

Godz. 16.00 – wspólne spotkanie – Agapa w Domu Katolickim
Godz. 18.00 – Msza św.
Godz. 19.00 – Wieczór Jana Pawła II z św. Maksymilianem
Godz. 20.00 – Msza św.
Godz. 21.00 – przy Słudze Bożym Janie Pawle II – młodzieżowa grupa modlitewna.

„Dnia 12.07.2007 roku pod przewodnic-
twem P. Marii Zadory, ks. Krzysztofa Głów-
ki i czterech Pań opiekunek wyruszyliśmy
na wycieczkę, tak jak w każdy „radosny
czwartek”. Dziś odwiedziliśmy Niepołomi-
ce. Byliśmy w kościele, gdzie znajduje się
piękna kaplica p.w. św. Karola Boromeusza.
Nasz rodak Karol Wojtyła, jako arcybiskup,
przyjeżdżał tutaj 4 listopada w dniu swoich
imienin i modlił się przed obrazem swojego
patrona. W drodze powrotnej pojechaliśmy
do Pierzchowa, gdzie urodził się Jan Hen-
ryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich.
Był tam obelisk i pomnik upamiętniający
generała. Ostatnią miejscowością, którą
odwiedziliśmy dzisiejszego dnia, była Nie-
gowić, w której Karol Wojtyła pełnił posłu-
gę wikarego od 28 lipca 1948 r. do 17 sierp-
nia 1949 roku.

Wycieczka minęła szczęśliwie, pogoda
dopisała i na szczęście „wróciliśmy do do-
mów cali i zdrowi”.

Agnieszka Świerkosz
Bożena Ustupska

„Podczas wycieczki zwiedziliśmy wiele
pięknych miejsc. Nam najbardziej podobał
się zamek i malownicze krużganki. Pani
przewodnik ciekawie opowiadała o historii
zamku. Również podobał się nam kościół
w Niepołomicach i Kopiec Grunwaldzki.
Naładowani pozytywną energią pochodzącą
z Czakramu z zamku wróciliśmy do domu”.

Ewelina Rachwał
Katarzyna Złocista

„Najbardziej podobał się nam zamek
w Niepołomicach, a w nim sala z portreta-


