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28 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

    Tadeusz WoŸniak

Dziêkujemy, ¿e jesteœ
Bogactwem ka¿dego narodu s¹ z³o¿a na-

turalne: ruda, miedŸ, wêgiel, gaz, ropa,
itd. Wielkim dobrodziejstwem s¹ dobre
gleby i u¿yŸniaj¹ce wody. W naszych
czasach do g³osu dochodz¹ piêkne
krajobrazy – turystyka przysparza
krocie. Mo¿na jeszcze wymieniaæ
inne pok³ady, przez które naród siê
rozwija.

Duchowe bogactwo cz³owieka gó-
ruje ponad wszystkie z³o¿a natural-
ne. Czym bardziej jest prawym i wy-
kszta³conym, tym bardziej przyczy-
nia siê do dobrobytu Ojczyzny. St¹d
ró¿nego typu szko³y w ka¿dym na-
rodzie s¹ otoczone specjaln¹ trosk¹.

Piêkne i bogate s¹ Wadowice, bo
posiadaj¹ liczne szko³y podstawowe
i œrednie. Wœród nich na szczególny
szacunek zas³uguje dawne gimna-
zjum – obecnie I Liceum im. Marci-
na Wadowity. Liceum to otoczone
jest specjaln¹ czci¹, tak z powodu
wieku – 150 lat, jak równie¿ z przy-

siê wspólnie do Bazyliki. Tam,
w Kaplicy Ukrzy¿owania o godz.
11.00 mogliœmy razem z nimi dziê-
kowaæ za te wspania³e dni, za wiel-
kie Œwiêto Wiary i M³odoœci, a w
szczegó³ach: oni - za nasz¹ goœci-
nê, my – za ich obecnoœæ, dziêki
której mogliœmy spe³niaæ uczynki
mi³osierdzia; podró¿nych w dom

przyj¹æ, nakarmiæ, pocieszyæ, wy-
s³uchaæ… Po Mszy Œw. wyruszyli
poci¹giem do Krakowa. I tam mieli
pecha, zostali wysadzeni w Swoszo-
wicach i stamt¹d musieli przejœæ
pieszo ok. 20 km. Nie za³amali siê,
doszli i trwali na ca³ych uroczysto-
œciach. Ksi¹dz Andrzej ucierpia³
najbardziej – na nogach pojawi³y
siê b¹ble.  cdn
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(ci¹g dalszy na str. 8)ks. S. Jaœkowiec, prob

Goœæ w dom…. czyli  ŒDM od domowej kuchni cz.V

Pi¹tek. Pi¹t-
kowe œniada-
nie, o zgrozo,
zosta³o wyzna-
czone na godz.
5.00 rano. Dla
nas, to te¿ by³o
wyzwanie, ale jeszcze wiêksze
dla tych m³odych pielgrzymów.
A jednak wszyscy wstali, posilili
siê, pomodlili i o godz. 5.40 wy-
ruszyli na dworzec kolejowy, aby
dotrzeæ do Krakowa. Pi¹tek to
dzieñ Drogi Krzy¿owej z Papie-
¿em Franciszkiem na Krakow-
skich B³oniach. Drogi Krzy¿o-
wej, napisanej przez Ks. bp Grze-
gorza Rysia, niesamowitej w tre-
œci i w oprawie artystycznej. Kto
jej nie mia³ okazji obejrzeæ czy
chocia¿by pos³uchaæ - niech co
prêdzej odrobi te zaleg³oœci.
Wszystko mo¿na znaleŸæ w in-
ternecie. Dla naszych goœci ten
udzia³ by³ priorytetem. Wcze-
œniej odwiedzili Centrum Powo-
³aniowe, Krakowsk¹ Starówkê,
Wawel i gdy mieli ju¿ wyruszaæ
spod Sukiennic na B³onia okaza-
³o siê, ¿e w grupie brak dwóch
osób. Rozpoczê³o siê poszukiwa-
nie. Zguby znaleziono, ale do
rozpoczêcia Drogi Krzy¿owej
pozosta³o 30 minut. Poniewa¿ na

Rynku by³y
telebimy za-
decydowali,
¿e zostaj¹, ¿e
obejrz¹ i wy-
s ³ u c h a j ¹
wszystkiego

na miejscu. Niestety okaza³o siê,
¿e na telebimach nie by³o trans-
misji z B³oñ. Roz¿aleni, podjêli
rozwa¿ania tekstów na w³asn¹
rêkê – teksty by³y dostêpne w
podrêczniku, który ka¿dy
uczestnik otrzyma³ w ramach
tzw. pakietu pielgrzyma. To
przykre dla nich zdarzenie mia-
³o te¿ element pozytywny, wcze-
œnie wrócili do Wadowic i po
kolacji, wczeœniej ni¿ w poprzed-
nie dni mogli przytuliæ swoje g³o-
wy do poduszek i chocia¿ w czê-
œci odespaæ straty. By³o to wa¿-
ne w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê
g³ównych wydarzeñ Œwiatowych
Dni M³odzie¿y: Wieczornego
Czuwania Modlitewnego i Mszy
Rozes³ania. W trakcie powrotu,
w grupie zrodzi³o siê pragnienie
uczestnictwa we Mszy Œw. w na-
szej Bazylice.

Sobota. I tak po sobotnim œnia-
daniu, tym razem o godz. 9.00
i modlitwie porannej udaliœmy

1. Dziœ obchodzimy XVI Dzieñ Pa-
pieski. Przy koœciele zbiórka do pu-
szek na rzecz Fundacji Dzie³o Nowe-
go Tysi¹clecia.

2. Zapraszamy do udzia³u w czwart-
kowych nowennach ku czci œw. Jana
Paw³a II odprawianych o godz. 18.00.
W tym dniu odbywa siê adoracja
w £agiewnikach, na któr¹ nasza pa-
rafia jest szczególnie zaproszona.
Szczegó³y u ks. Janusza.

3. W pi¹tek Dzieñ Edukacji Naro-
dowej. Polecamy Bogu naszych Czci-
godnych Nauczycieli, Katechetów
i Wychowawców.

4. W sobotê  na Jasnej Górze odbê-
dzie siê modlitewne spotkanie „Wiel-
ka Pokuta”. Chêtnych serdecznie za-
praszamy.

5. Studium Apostolstwa Œwieckich
pod patronatem ks. bp Jana Szkodo-
nia zaprasza do udzia³u chêtnych
w zdobywaniu wiedzy s³u¿¹cej œwia-
dectwu wiary. W tym roku has³em
przewodnim jest zdanie: „IdŸcie i g³o-
œcie!” Zapisy 15 paŸdziernika od
godz. 9.00 w domu katolickim
u ks. Janusza. W tym dniu zaprasza-
my równie¿ na wieczór uwielbienia
z modl itw¹ o uzdrowienie po
Mszy œw. o godz. 18.00.

6. W najbli¿sz¹ sobotê I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Marcina Wado-
wity bêdzie prze¿ywaæ Jubileusz 150-
lecia istnienia. Uroczystoœæ rozpocz-
nie siê Msz¹ œw. w Bazylice o godz.

10.00. Serdecznie zapraszamy. Jedno-
czeœnie przypominamy o pielgrzym-
ce do Rzymu, któr¹ wraz z liceum or-
ganizuje nasza parafia. Zapisy tylko
do 15 paŸdziernika w sekretariacie
szko³y i w kancelarii parafialnej.

7. W przysz³¹ niedzielê 16 paŸdzier-
nika przypada 38. rocznica wyboru na
Stolicê œw. Piotra kardyna³a Karola
Wojty³y. Na mszy œw. o godz. 13.30
chrzty, pouczenie dla rodziców
i chrzestnych w pi¹tek o 19.00
w Domu Parafialnym. W sobotê
22 paŸdziernika liturgiczne wspo-
mnienie œw. Jana Paw³a II.

8. Na wypominki roczne oraz Msze
œw. zbiorowe na cmentarzu przyjmu-
jemy w kancelarii parafialnej lub
w zakrystii. Wypominki jednorazowe
mo¿na sk³adaæ do skrzyni ko³o
chrzcielnicy. W wypominkach rocz-
nych modlimy siê przed msz¹ œw. nie-
dzieln¹ o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00.
W tym roku bêdziemy polecaæ zmar³ych
w wypominkach rocznych równie¿ na
nabo¿eñstwie do Mi³osierdzia Bo¿ego w
ka¿d¹ niedzielê o godz. 17.30.

9. Pielgrzymka do Brzegów oraz do
£agiewnik odbêdzie siê nie we wto-
rek 11 paŸdziernika, lecz w poniedzia-
³ek 10 paŸdziernika. Wyjazd o godz.
9.00. Do Ojcowa i Pieskowej Ska³y
jedziemy we wtorek 18 paŸdziernika.
Wyjazd godz. 9.00. Koszt 35 z³.



- 6 - -3-

(ci¹g dalszy ze str. 1)

czyny wyj¹tkowych uczniów,
którzy siê w niej kszta³cili.
Chlub¹ s¹ zw³aszcza tacy
uczniowie, którzy w przesz³oœci
i obecnie kszta³towali historiê
naszego narodu.

Wœród nich na specjalne pod-
kreœlenie zas³uguje Karol Woj-
ty³a – póŸniejszy Œwiêty Papie¿
Jan Pawe³ II. Ojciec Œwiêty przez
ca³e ¿ycie z wdziêcznoœci¹
wspomina³ wadowickie gimna-
zjum. Ile razy na Watykanie spo-
tyka³em siê z Wielkim Papie¿em,
pyta³ czy ju¿ nauczy³em siê ada-
gium wypisanego przy wejœciu
do szko³y. Wci¹¿ mi powtarza³
s³owa dwuwierszu Tibullusa:

Casta placent superis, pura
cum veste venite,

Et manibus puris sumite fontis
aquam.

Jubileusz 150-lecia tej szacow-
nej szko³y obchodzimy w dobie
wolnoœci. Przywo³ujemy na tê
uroczystoœæ wszystkich, którzy
przez pó³tora wieku tworzyli
spo³ecznoœæ szkoln¹ – dyrekcjê,

nauczycieli, uczniów i pracow-
ników administracji. Wo³amy do
nich: „Wstañcie do apelu!” ¯yw¹
ikon¹ Œwiêtego Papie¿a Wado-
wiczanina jest ks. kard. Stanis³aw
Dziwisz. Obecny Metropolita
krakowski jest uobecnieniem
Wielkiego Papie¿a. Jego obec-
noœæ jest ¿yw¹ relikwi¹ Œwiête-
go Jana Paw³a II. Wielka jest na-
sza radoœæ, ¿e w obchodach ju-
bileuszowych bierze osobiœcie
udzia³. Poprzez Kardyna³a kra-
kowskiego obecny jest wœród
nas Papie¿.

Eminencjo, Ksiê¿e Kardynale!
D³ugoletni Towarzyszu i wyj¹t-
kowy Przyjacielu by³ego
Ucznia szko³y wadowickiej –
dziêkujemy za dar obecnoœci.
Dobrze, ¿e jesteœ!

ks. Infu³at

Wtorek 11 paŸdziernika

 6.00 Œp. Jadwiga Tatara

6.45 Œp. Teresa Kwiatek
7.30 Œp. Œp. Franciszek Bies

8.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk

18.00 Œp. Franciszek i rodzice
Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi

Œroda  12 paŸdziernika

 6.00 Œp. Marian Bukowski

 6.45 Œp. Franciszek i rodzice
 7.30 Œp. Cecylia Marcinkowska

 8.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
12.00 Œp. Teresa Kwiatek

18.00 W intencjach nowenny

Za ¿ywych:

- Dziêkczynna za 89 lat proœb¹ o dalsz¹
opiekê Matki Bo¿ej
Za zmar³ych:

Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Kazimierz Matlak

Œp. Jacek Pawlik

Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Maria Krupnik

Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Stanis³aw Joñczyk

Œp. Józefa Karelus
Œp. Zbigniew Warzecha

Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat

Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz

Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek

Œp. Dominika Kurek

Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch

Œp. Marian Talaga
Œp. Marian Korpa³a

Czwartek 13 paŸdziernika
 6.00 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie,

b³. Bo¿e dla Józefa i jego rodziny
6.45 Œp. Stanis³aw Józefowski
7.30 Œp. Cecylia Marcinkowska
 8.00 Œp. Teresa Kwiatek
12.00 Œp. Jacek Pawlik
18.00 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Edward Wiercimak
Pi¹tek 14 paŸdziernika
 6.00 Œp. Teresa Kwiatek

Œp. Zofia Kolber - 16 r.œm.
6.45 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
7.30 Œp. Tadeusz Jamrozik
 8.00

12.00 Œp. Piotr Kubaszewski - 14 r.œm.
18.00 Œp. Jerzy Godek - 1 r.œm.

Œp. Franciszek i rodzice
Sobota  15 paŸdziernika
6.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
6.45 Œp. Franciszek i rodzice
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski,
b³. Bo¿e dla Moniki i Miros³awa w 25 r.œlubu
 8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny i Kazimierza

za wstaweinnictwem œw. Jana Paw³a II
12.00 Œp. Kazimierz Górowski
18.00 Œp. Agata Lasek

Œp. Antoni Naglik, W³adys³aw Porzycki
Niedziela 16 paŸdziernika
6.00 Œp. Karol Piekarczyk
 7.30 Œp. Jadwiga Sikora

Œp. Tadeusz Miarka - 22 r.œm.
 9.00 Œp. Tomasz i Anna M³odochowscy
Roków:
10.30 Œp. Jerzy Godek - 1 r.œm.
12.00 Œp. Franciszek i rodzice

Dziêkczynno-b³agalna o zdrowie i b³. Bo¿e
dla Ireny i Jana z okazji 50 r. œlubu
oraz dla ca³ej rodziny

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Jacek Warcho³ - 5 r.œm.

Poniedzia³ek 10 paŸdziernika

 6.00 Œp. Helena Bojêœ

Œp. Stefania Kowalczyk, m¹¿ Jan,
brat W³adys³aw

6.45 Œp. Teresa Kwiatek

7.30 Œp. Franciszek Bies

 8.00 Œp. Cecylia Marcinkowska

12.00 Œp. Aniela i Franciszek Burzyñscy

18.00 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Tadeusz Jamrozik
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150 lat Gimnazjum i Liceum w Wadowicach

DRODZY ABSOLWENCI, na-
sza szko³a istnieje ju¿ 150 lat.
Przez ten czas nosi³a ró¿ne na-
zwy, jednak bez wzglêdu na na-
zwê, od 1866 roku jest niemym

œwiadkiem historii pisanej przez
nas: uczniów, nauczycieli, pra-
cowników administracji i obs³u-
gi, rodziców. Ka¿dy zostawi³ tu
czêœæ swojego ¿ycia. W murach
tego gmachu na zawsze pozo-
stanie œlad po nas, naszych ra-
doœciach, smutkach, czy te¿
marzeniach. Jubileusz to nie-
zwyk³e wydarzenie, stwarza ono
okazjê do odbycia podró¿y

w czasie, aby oceniæ dorobek nie
tylko w³asny, ale wszystkich,
którzy przez te lata kreowali
wizerunek szko³y. W ci¹gu 150
lat wiele siê zmieni³o. Piece za-

st¹pi³y grzejniki, liczyd³a – kom-
putery, tablicê, kredê – rzutniki
multimedialne, a podrêczniki co-
raz czêœciej zastêpuje internet.
Jednego tylko czas nie zmieni³,
niepowtarzalnej atmosfery.

Gdy przekraczamy próg Li-
ceum znów mamy 15-19 lat.
Wystarczy tylko usi¹œæ
w ³awce, spojrzeæ na tablicê
i odnajdziemy w pamiêci zapo-

mniane twarze, przyjaŸnie, zda-
rzenia. Wierzê, ¿e spotkania
zwi¹zane z obchodami Jubile-
uszu dostarcz¹ Pañstwu radoœci
z odzyskanego czasu,  przy-
pomn¹ ¿ywe wspomnienia
z niepowtarzalnej atmosfery,
jakiej tu doœwiadczyliœcie.

Ta szko³a to ca³e moje ¿ycie
i wiem, ¿e nie tylko moje. Ponad
po³owa aktualnego grona na-

uczycielskiego to dawni jej
uczniowie. Nawet jeœli po matu-
rze ktoœ definitywnie po¿egna³
ten budynek, to na zawsze jest
cz³onkiem licznej rodziny „Gim-
plowiczów”, bo Wadowita to
szko³a z tradycj¹. Z jednej stro-
ny tradycj¹ wynikaj¹c¹ ze 150 lat

istnienia, a z drugiej strony tra-
dycj¹ przekazywan¹ nastêp-
nym pokoleniom. Dla wielu ro-
dzin sta³o siê wa¿nym zada-
niem posy³anie kolejnych po-
koleñ m³odzie¿y do I LO w Wa-

dowicach. £¹czy nas szczegól-
na atmosfera tej szko³y, szko-
³y, w której stale coœ siê dzieje,
szko³y, do której przychodzi
siê na lekcje, ale te¿ po to, aby
rozwijaæ zainteresowania, ¿eby
sprawdziæ, w czym jesteœmy
dobrzy. To szko³a, która przy-
gotowuje do ¿ycia, do ró¿nych
jego aspektów, bo tutaj: „Non
scholae sed vitae discimus”
(uczymy siê nie dla szko³y,

lecz dla ¿ycia). Mottem dla
uczniów by³y i s¹ s³owa rzym-
skiego poety Albiusa Tibullu-
sa: „To, co czyste, podoba siê
bogom, przybywajcie z szat¹
czyst¹ i rêkoma czystymi
czerpcie wodê ze Ÿród³a.”

Muszê wyznaæ, ¿e kierowanie
tak szlachetn¹ placówk¹, w³a-
œnie tym moim „macierzystym”
liceum powoduje, ¿e z jednej
strony jestem dumna z powie-

rzonego mi tak zaszczytnego

obowi¹zku, a z drugiej, mimo cza-
sami nawa³u obowi¹zków i zmê-
czenia, jestem pewna, ¿e zawsze
bêdê siê stara³a, aby dla m³odych
ludzi, których wraz z gronem na-
uczycielskim staramy siê nie tyl-

ko jak najlepiej wykszta³ciæ, ale
i wychowaæ na porz¹dnych ludzi,
wyznanie „jestem absolwentem
„Wadowity” by³o powodem do
szczególnej satysfakcji i wyj¹tko-
wej dumy...

Zapraszam do uczestniczenia
w obchodach Jubileuszu w sobotê
15 paŸdziernika, które rozpoczn¹
siê Msz¹ Œwiêt¹  w Bazylice Ofia-
rowania NMP o godz. 10.00.

Janina Turek
dyrektor I LO im. Marcina Wadowity

w Wadowicach
absolwentka Liceum 1978 roku


