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Ks. infu³at Jakub Gil

R o k  W i a r y

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Na zakoñczenie Roku Wiary, w uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata

dnia 24 listopada 2013 roku, z okazji g³ównej celebracji naszemu Arcybisku-

powi przys³uguje prawo udzielenie papieskiego b³ogos³awieñstwa po³¹czo-

nego z mo¿liwoœci¹ uzyskania odpustu zupe³nego.

nierz wyprowadza³ j¹
i ojca z mieszkania.

Z domu rodzinnego
udajemy siê do miejsca
mêczeñstwa. Wêdruje-

my leœn¹ drog¹, gdzie rozmieszczo-
no stacje drogi krzy¿owej. Idziemy
w skupieniu odmawiaj¹c koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia, a potem Bo-
lesn¹ czêœæ Ró¿añca. Dochodzimy
do krzy¿a osadzonego na postumen-
cie z polnego kamienia. U jego stóp
tablica, z napisem „Na tym miejsc

zginê³a œmierci¹ mê-
czeñsk¹ w obronie cnoty
i czystoœci Karolina Kóz-
kówna”. Przejœcie tej dro-
gi wœród ciszy lasu, sze-
leszcz¹cych przed nami liœci, by³o
wielkim prze¿yciem. Wczeœnie zapa-
da zmrok, pora wracaæ do Wadowic.

By³a to pielgrzymka œladami naszej
m³odej mêczenniczki, œcie¿kami jej
¿ycia oddanego Bogu i heroicznej
œmierci, a tak¿e chwa³y, która dla niej
sta³a siê nagrod¹, a nam niech bêdzie
zachêt¹ do umi³owania Boga.

M. Zadora

1. Wszystkim, którzy œwiadcz¹
w Adwencie bezinteresown¹ ¿yczli-
woœæ, tak¿e w kszta³cie paczki
œw. Miko³aja, wyra¿am serdeczne
podziêkowanie. W ostatni pi¹tek
Zwi¹zek Polskich Kawalerów Mal-
tañskich sprawi³ grupie wadowiczan
ok. 100-osobowej wielk¹ radoœæ –

Serdeczna wdziêcznoœæ rozdaj¹c im wspania³e Miko³ajowe
paczki. Bóg zap³aæ!

2. W dzisiejsz¹ niedzielê 16 grud-
nia, na Apel Jasnogórski wyj¹tkowo
pielgrzymujemy dwoma autokarami.
Wadowiczanie w³¹czaj¹ siê w naro-
dowe przeproszenie Maryi za zniewa-
¿enie, którego dozna³a w niedzielê
9 grudnia.    Ks. Infu³at

Jan Surowiec, syn £ukasza i Moniki

Lena Klimeczko, córka Krzysztofa i Katarzyny

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Œp. Halina Zmys³owska, ur. 1961r., zam. ul. Barska

Œp. Kazimierz Musia³, ur. 1946r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Jaros³aw Seremet, ur. 1968r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Marian Homel, ur. 1930r., zam. ul. Kochanowskiego

Pogrzeb
Dobry Jezu,
a nasz Panie,

daj im wieczne
spoczywanie!
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S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy na str. 8)

Oto s³owo Pañskie

Gdy Jan naucza³, pyta³y go t³umy:
«Có¿ wiêc mamy czyniæ?». On im
odpowiada³: «Kto ma dwie suknie,
niech jedn¹ da temu, który nie ma;
a kto ma ¿ywnoœæ, niech tak samo
czyni». Przychodzili tak¿e celnicy,
¿eby przyj¹æ chrzest, i pytali go: «Na-
uczycielu, co mamy czyniæ?» . On
im odpowiada³: «Nie pobierajcie nic
wiêcej ponad to, ile wam wyznaczo-
no». Pytali go te¿ i ¿o³nierze: «A my,
co mamy czyniæ?». On im odpowia-
da³: «Nad nikim siê nie znêcajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprze-
stawajcie na swoim ¿o³dzie». Gdy

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA SOFONIASZA
So 3, 14-18a  Bóg jest wœród swojego ludu

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 4, 4-7  Pan jest blisko

G³oœmy z weselem, Bóg jest miêdzy nami.

EWANGELIA:  £k 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjœcie Chrystusa

wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem
i wszyscy snuli domys³y w sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
on tak przemówi³ do wszystkich: «Ja
was chrzczê wod¹; lecz idzie moc-
niejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwi¹zaæ rzemyka u san-
da³ów. On chrzciæ was bêdzie Du-
chem Œwiêtym i ogniem. Ma On wie-
jad³o w rêku dla oczyszczenia swe-
go om³otu: pszenicê zbierze do spi-
chrza, a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym». Wiele te¿ innych napo-
mnieñ dawa³ ludowi i g³osi³ dobr¹ no-
winê.

nakrêcanego zegara ratuszowego.
Historia Tarnowa zwi¹zana jest nie-
rozerwalnie z historia ludnoœci
¿ydowskiej, która przed II wojn¹
œwiatow¹ stanowi³a prawie po³owê
mieszkañców miast. Jednym z naj-
wa¿niejszym zabytków kultury
¿ydowskiej jest Bima – podium
w synagodze, z którego odczytywa-
no Torê. Tarnowska Bima to pozo-
sta³oœæ po murowanej synagodze
z XVII wieku, któr¹ hitlerowcy pod-
palili 9 listopada 1939 roku.

Opuszczamy Tarnów, do którego
warto jeszcze przyjechaæ na d³u¿ej.
Jedziemy do Zabawy, gdzie znajdu-
je siê g³ówne sanktuarium b³og. Ka-
roliny Kózkówny. W sanktuarium
spotykamy siê z ks. wikarym tamtej-
szej parafii, który zapoznaje nas
z ¿yciem B³ogos³awionej.  Urodzi³a
siê 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wa³
– Ruda. Ca³e ¿ycie spêdzi³a w ro-
dzinnej wiosce, aktywnie uczestni-
cz¹c w ¿yciu religijnym, wyró¿nia³a
siê znajomoœci¹ katechizmu, by³a
bardzo pos³uszna, obowi¹zkowa.
Wszystko zmieni³o siê 18 listopada
1914 roku, kiedy zosta³a uprowadzo-
na przez ¿o³nierza rosyjskiego do
lasu. Nikt jej wtedy nie móg³ pomóc,
by³a m³od¹ dziewczyn¹, która odda-
³a ¿ycie broni¹c swojej czystoœci.
W sanktuarium uczestniczymy we
mszy œw. odprawionej przez ks. In-
fu³ata  przy o³tarzu, którego podsta-
wê stanowi sarkofag z relikwiami
b³og. Karoliny.

Sarkofag jest wykonany z br¹zu.
Ma kszta³t trumienki z przedstawie-
niem B³ogos³awionej w medalionie
na przedniej œciance i tekstem: „B³o-
gos³awiona Karolina, Dziewica Mê-
czennica”. Kompozycyjn¹ oprawê
dla trumienki stanowi¹ klêcz¹cy
z obydwu stron dwaj anio³owie, któ-
rzy os³aniaj¹ J¹ skrzyd³ami. Wewn¹trz
trumienki znajduje siê druga cynowa,
a w niej dopiero relikwie B³ogos³a-
wionej. Na tym wszystkim spoczywa
menza o³tarzowa z czerwonego mar-
muru. W o³tarzu g³ównym znajduje
siê obraz b³og. Karoliny. Przytoczê tu
fragment pieœni do B³ogos³awionej
„B³ogos³awiona Karolino, œwieæ nam
przyk³adem swego mêstwa. B¹dŸ
wzorem pracy i modlitwy, czystoœci
¿ycia i mêczeñstwa”.

Z Zabawy jedziemy do rodzinnej
wsi B³ogos³awionej Wa³ – Ruda. Nie
zachowa³ siê pierwotny dom rodzin-
ny Kózków. By³ drewniany, kryty
s³om¹, sk³ada³ siê z jednej izby miesz-
kalnej i stajni dla byd³a. W ramach
przygotowañ do beatyfikacji Karoli-
ny zosta³ jednak odtworzony na tym
samym miejscu, wiernie co do kszta³-
tu i uk³adu pomieszczeñ, ale ju¿
z materia³u trwa³ego i z pokryciem
dachówk¹. Sprzêty nie s¹ te same,
jednak¿e wszystkie z tamtych czasów.
Do autentycznego wyposa¿enia izby
nale¿¹ obrazy na œcianach. Otrzymy-
wa³y je siostry b³og. Karoliny, wy-
chodz¹c kolejno za m¹¿. Jest wœród
nich obraz Matki Boskiej Nieustaj¹-
cej Pomocy, na którym spoczê³o
ostatnie spojrzenie Karoliny, gdy ¿o³-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Œwiat³o prawdziwej chwa³y
Cz³owiek goni za popularnoœci¹

i jej efekty nie zawsze s¹ pozytyw-
ne. ¯ycie to nie jest teatr. ¯ycie to
anga¿ na ca³oœæ i to w odpowiedniej
roli! Zbyt czêste zmienianie ról pro-
wadzi do utraty to¿samoœci. Warto
porównaæ s³awê Jana Chrzciciela
z zachowaniem tych, którzy dziœ s¹
u szczytu popularnoœci. Przypomnij-
my sobie osoby, które by³y tam jesz-
cze wczoraj. Wiêkszoœæ z nich mo¿-
na zaliczyæ do kategorii jednosezo-
nowych gwiazd. Jan nie pcha siê na
pierwsze miejsce. Wybiera pustyniê

za dom, skórê wielb³¹dzi¹ za odzie-
nie, szarañcze za pokarm. Gwiazdy
pn¹ siê na szczyt po trupach, bardzo
czêsto w atmosferze skandalu i pro-
wokacji. Jan Chrzciciel g³osi praw-
dê i nie nale¿y do politycznie po-
prawnych. On wie, kim jest, kto Go
pos³a³ i jaka jest Jego misja. Celebryci
s¹ bardzo czêsto marionetkami pod-
danymi zasadom poprawnoœci poli-
tycznej. M¹dry cz³owiek ma w sobie
pokorê i w³aœciwy punkt odniesienia.
Trudno jest znaleŸæ „gwiazdê”, któ-
ra by³aby pokorna. Woda sodowa
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Poniedzia³ek 17 grudnia
   6.00 Œp. Krystyna Firek

Œp. Józefa Sordyl
  6.45 Œp. Apolonia Sieradzka
  7.30 Œp. Stanis³aw Filek
  8.00 Œp. Barbara Zemanek
12.00 Œp. Franciszka G³ogowska, Marian

G³ogowski, ¿. Teresa, Natalia Pacek
18.00 Œp. Ryszard Szopiñski

Œp. Franciszek i Antonina Brudny

Wtorek 18 grudnia
  6.00 O b³. Bo¿e w dniu imienin ks. Bogus³awa

Œp. Andrzej Byrski
  6.45 Œp. Krystyna Firek

Œp. Andrzej Kaczor
  7.30 Œp. Zuzanna, Jan, Stanis³aw Samborowscy
  8.00 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Dziêkczynno-b³agalna za wstawiennictwem

Jana Paw³a II dla Józefy w r.urodzin
18.00 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Marianna Kud³acik

Œroda 19 grudnia
   6.00 Œp. Barbara Zemanek
  6.45 Œp. Andrzej Byrski
  7.30 Dziêkczynno-b³agalna dla Kingi

z okazji 18 r. urodzin
  8.00 Œp. Danuta, Jan, Zofia Forystek
12.00 Œp. Stanis³aw Filek
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Tadeusz Paw³owski
Œp. Krystyna Firek
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Krystyna Knapik
Œp. S³awomir Bugaj
Œp. Halina Zmys³owska

Czwartek 20 grudnia
  6.00 Œp. Krystyna Firek
  6.45 Œp. Stanis³aw i Stefania Fisior
  7.30 Œp. Stanis³awa i Jan Sarapata
  8.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Œp. Anna i Szczepan Radwan, Maria i Jan
Œliwa, s. Józef

Pi¹tek 21 grudnia
  6.00 Œp. Stanis³aw Filek
  6.45 Œp. Barbara Zemanek
  7.30 Œp. Teresa Jucha - 1 r.œm.

Œp. Zyta Romañska
  8.00 Œp. Józef Drwal - 34 r.œm., ¿. Melania, s. Andrzej
12.00 Œp. Zofia i Józef Maœlanka, Emilia

i Franciszek Taborski
18.00 W 50 r. œlubu Kazimierza i Wiktorii

z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
Œp. Zofia i Mieczys³aw Iwiñscy

Sobota 22 grudnia
  6.00 Œp. Barbara i W³adys³aw Gurdek
  6.45 Œp. Stanis³aw Filek
  7.30 Œp. Barbara Zemanek
  8.00 Œp. Genowefa Barycz
12.00 Œp. Janina Brañka
18.00 Œp. Zmarli z rodzin Rozworskich i Pabiañczyków

Œp. Andrzej Leñ

Niedziela 23 grudnia
  6.00 Œp. Franciszek Bucki - 9 r.œm.
  7.30 Œp. Tomasz i Anna M³odochowscy

Œp. Franciszek Szafrañski - 10 r.œm.
 9.00 Œp. W³adys³aw Dudoñ
 9.00 Roków: O opiekê Matki Bo¿ej i b³. Bo¿e

dla Ewy w 40 r. urodzin
10.30 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Barbara Zemanek
13.30 Œp. Adam Cisak
18.00 Œp. Franciszka Lempart - 4 r.œm., m¹¿ Kazimierz

3. Niedziela Adwentu - 16 grudnia 2012

Intencje
mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

 Ks. Proboszcz

s³awy tak szybko i mocno uderza do
g³owy i bardzo czêsto jest tak, jak
mówi stare, sprawdzone przys³owie,
¿e … „biada jak siê pan zrobi z dzia-
da”. W centrum nauczania Jana
Chrzciciela znajduje siê Jezus Chry-
stus. On i tylko On. Cz³owiek oœle-
piony przez reflektory kariery bardzo
czêsto nie dostrzega przychodz¹cego

Boga. W biografii Jana Chrzciciela
odnajdujemy umi³owanie cz³owieka
i œwiata, wyznawanie prawdy i poko-
rê w podejœciu do rzeczywistoœci. Jan
Chrzciciel przyszed³ wskazaæ Tego,
który jest Œwiat³oœci¹. Mottem Jego
¿ycia by³y s³owa: „Trzeba by On
wzrasta³, a ja bym siê umniejsza³”.

1. W tym tygodniu przypadaj¹
kwartalne dni modlitw o ¿ycie chrze-
œcijañskie w rodzinach. Zachêcamy do
wiêkszej troski o biednych cz³onków
naszych rodzin, a tak¿e z s¹siedztwa.
Wdziêczni jesteœmy w³aœcicielom sto-
³ówek, którzy organizuj¹ wieczerzê
wigilijn¹ dla biednych.

2. Spotkanie Rycerstwa Niepokala-
nej we wtorek o godz. 17.00. Po mszy
œw. wieczornej Apel przed Bazylik¹
przy pomniku b³ogos³awionego Jana
Paw³a II – Patrona naszego miasta.
Apel ten bêdzie wyrazem wdziêczno-
œci za opiekê B³ogos³awionego nad
mieszkañcami Wadowic. Zapraszamy
do udzia³u w modlitwie.

3. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modliæ siê bêdziemy
o dobr¹ spowiedŸ adwentow¹ dla na-
szych parafian. O godz. 16.30 spotka-
nie Akcji Katolickiej.

4. W pi¹tek 21 grudnia pielgrzym-
ka do £agiewnik wraz z koœcio³em
karmelitañskim przy ul. Rakowickiej

oraz nawiedzenie grobowca, w któ-
rym spoczywa cia³o zmar³ego ks. in-
fu³ata Kazimierza Sudera. Wyjazd
o godz. 12.30. Koszt przejazdu 17 z³.

5. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii w sobotê 22 grudnia w godz.
od 6.00-10.00, 10.30-12.00, 14.00-
16.00, 16.30-18.00. Przypominamy
i bardzo prosimy o korzystanie ze
spowiedzi œw. w tym dniu, poniewa¿
bêdzie wiêksza iloœæ ksiê¿y, natomiast
w pozosta³e dni nasi ksiê¿a spowia-
daæ bêd¹ w s¹siednich parafiach.

6. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce reli-
gijnej, oraz do czytania prasy kato-
lickiej.

7. Na kolejny tydzieñ Adwentu,
trwaj¹c w pobo¿nym oczekiwaniu
razem z Matk¹ Bo¿¹ na powtórne
przyjœcie Jezusa Chrystusa, ¿yczymy
wszystkim obfitoœci ³ask Bo¿ych. Za
wstawiennictwem B³ogos³awionego
Jana Paw³a II, polecamy opiece So-
lenizantów i Jubilatów nadchodz¹-
cych dni.
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ks. Infu³at

B o ¿ y  W y b r a n i e c

Zmar³y œp. ks. infu³at Kazimierz
Suder móg³ wraz z Maryj¹ wyœpie-
wywaæ s³owa: „Wielkimi darami
uczczonam od Tego, którego moc
przedziwna, œwiête Imiê Jego.” Bóg
obdarowa³ Go licznymi talentami
i charyzmatami. Obdarzy³ Go swoj¹
niezwyk³¹ mi³oœci¹. Wœród tych Bo-
¿ych darów uwidacznia³o siê w ca-
³ym ¿yciu ks. Infu³ata bardzo dobre
zdrowie. Do¿y³ 90 lat. Wci¹¿ by³ „na
chodzie”. Nie zazna³ udrêki ob³o¿-
nej choroby. Nie by³ zdany na samot-
noœæ chorego, ani te¿ na ca³kowite
uzale¿nienie od pomocy drugiego
cz³owieka.

Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e z up³y-
wem lat – ró¿ne ludzkie organa wy-
siadaj¹. Nogi ju¿ nie chc¹ nosiæ cz³o-
wieka. S³uch coraz bardziej têpieje.
W g³owie jest coraz wiêkszy mêtlik.
Ks. Infu³at do koñca swych dni by³
pod ka¿dym wzglêdem sprawny.

Nogi Go nosi³y. Dziêki dobremu s³u-
chowi móg³ s³u¿yæ innym w konfe-
sjonale. Gdyby by³y bezprzewodo-
we – musia³by siê wycofaæ z s³u¿by
w konfesjonale. Choæ lata by³y co-
raz wiêksze to jednak komunikacja
miêdzyludzka by³a bardzo dobra.
Dobrze rozumia³, co do Niego mówi¹
ludzie. A có¿ powiedzieæ o starczej
demencji? Czêsto w podesz³ym wie-
ku cz³owiek siê zapomina. Traci pa-
miêæ. W niektórych wypadkach przy-
biera to kszta³t choroby Alzheimera.
To wielkie ograniczenie równie¿ ks.
Infu³ata ominê³o. Rzetelne myœlenie
i sprawny rozum by³ przez ca³e Jego
¿ycie wielk¹ zalet¹. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Bóg obdarzy³ Go komfor-
tow¹ staroœci¹.

Z pewnoœci¹ dziêki tym Bo¿ym da-
rom o wiele ³atwiej by³o Mu funk-
cjonowaæ w spo³eczeñstwie. Móg³
wci¹¿ byæ kap³anem czynnym.

Nikt z nas nie jest w stanie wybraæ
wymarzonej staroœci. Mówimy –
obyœmy nie byli ciê¿arem dla bli-
skich, dla innych. Z naszej strony
nale¿y kszta³towaæ du¿e zaufanie do
Opatrznoœci Bo¿ej. Do opieki Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Ka¿dy
z nas jest kochanym Bo¿ym dziec-
kiem, o które troszczy siê Ojciec Nie-
bieski. Bóg ka¿dego obdarza takim
dobrem, jakie jest mu potrzebne by
móg³ zrealizowaæ piêknie swoje
¿ycie.

W najbli¿szy pi¹tek bêdziemy piel-
grzymowaæ do ³agiewnickiego
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego.
W tym dniu chcemy nawiedziæ kar-
melitañski koœció³ na ul. Rakowic-
kiej, a tak¿e tamtejszy cmentarz, na
którym spoczywa œp. ks. Infu³at.
Naszym polskim zwyczajem przed
wigili¹ odwiedzamy groby naszych
bliskich. Mówimy im modl¹c siê, ¿e
wci¹¿ o nich pamiêtamy. Jest nam
ich brak. W naszym sercu maj¹ swoje
niepowtarzalne miejsce. Przy stole
wigilijnym jest puste miejsce, bo tych

co odeszli ju¿ ich fizycznie wœród nas
nie ma. Duchowo jednak ¿yj¹. Przez
nasz¹ obecnoœæ w tym dniu przy gro-
bie ks. Infu³ata – modl¹c siê o wiecz-
ne zbawienie dla Niego, wyrazimy
Bogu wdziêcznoœæ, i¿ wielkimi dara-
mi obdarowa³ swego s³ugê.

Mam serdeczn¹ proœbê do tych, któ-
rzy znali œp. ks. infu³ata Kazimierza
Sudera, aby napisali swoje wspomnie-
nia o tym Kap³anie, koniecznie opa-
trzyli je swoim adresem i przy okazji
mnie je przekazali. Jestem wdziêcz-
ny za zrealizowanie tej propozycji.

Pielgrzymka œladami b³ogos³awionej Karoliny Kózkówny
10 listopada 2012 roku 50-osobo-

wa grupa z ks. Infu³atem Jakubem
Gilem wyrusza na kolejn¹ pielgrzym-
kê, tym razem po ziemi tarnowskiej,
œladami b³. Karoliny Kózkówny.

Tarnów to pierwsze miejsce na tra-
sie naszego pielgrzymowania. To
tutaj 10 czerwca 1987 roku podczas
uroczystej mszy œw. Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II og³osi³ Karolinê Kóz-
kówn¹ b³ogos³awion¹. W katedrze
spoczywa œp. Arcybiskup Jerzy
Ablewicz, którego staraniem dosz³o
do wyniesienia Karoliny na o³tarze.
Przewodnik oprowadza nas po mie-
œcie, lokowanym na prawie magde-
burskim w 1330 roku. Najpierw uda-
jemy siê do bazyliki katedralnej.
W tej najwa¿niejszej œwi¹tyni mia-
sta i diecezji tarnowskiej uwagê przy-
kuwaj¹ stoj¹ce tu¿ za o³tarzem, naj-
wy¿sze w Europie, ponad 13-metro-
we monumentalne pomniki nagrob-

ne rodu Tarnowskich. W katedrze
znajduje siê te¿ szereg epitafiów.
W 1972 roku papie¿ Pawe³ VI nada³
katedrze tytu³ Bazyliki Mniejszej.
Obok katedry, w budynku licz¹cym
ponad 500 lat, mieœci siê najstarsze
muzeum koœcielne w Polsce – Mu-
zeum Diecezjalne w Tarnowie. Mo-
gliœmy podziwiaæ bogat¹ kolekcjê
sztuki sakralnej pocz¹wszy od œre-
dniowiecza, s¹ to prawdziwe skarby.
Z Placu Katedralnego przeszliœmy na
rynek, który jest jednym z mniej-
szych, ale najpiêkniejszych placów
w kraju – otoczony zabytkowymi bu-
dynkami, z pere³kami w postaci re-
nesansowych kamieniczek z podzie-
miami. Poœrodku stoi ratusz, z zacho-
wanym gotyckim fragmentem pier-
wotnej architektury. 30-metrowa wie-
¿a ratusza skrywa dzia³aj¹cy mecha-
nizm najstarszego w Polsce rêcznie

(ci¹g dalszy na str. 7)


