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Szanowni Państwo

W tym roku najważniejszym wydarzeniem dla Wadowic byta wizyta Ojca Świę
tego Jana Pawła II w swoim rodzinnym mieście i dlatego temu wydarzeniu po
święciliśmy pierwszą część numeru. Znajdą w niej Państwo pełny tekst przemó
wienia jakie wygłosił Papież w Wadowicach. Wszystkie dotychczas opublikowane 
teksty wadowickiej homilii posiadają kilka błędów. Aby tego uniknąć nasz tekst zo
stał spisany z zapisu magnetowidowego bezpośredniej relacji telewizyjnej z Wa
dowic. Staraliśmy się także nie pominąć okrzyków wiernych zgromadzonych na 
wadowickim rynku. Dla udokumentowania tej niezapomnianej wizyty zamieszcza
my krótki fotoreportaż wykonany przez Mieczysława Mateję. Na pewno wielu z nas 
nie zdaje sobie sprawy jak wielu turystów i pielgrzymów odwiedza Wadowice i dla
tego polecam Państwu tekst najmłodszego z grona autorów „Wadovian” - Szymka 
Siedleckiego, który z okazji 15-iecia powstania muzeum papieża zajął się badania
mi statystycznymi.

W tym numerze rozpoczynamy nowy cykl artykułów. Będziemy w nim prezento
wać sylwetki generałów związanych z ziemią wadowicką. Jako pierwszy został za
prezentowany gen. Bruno Olbrycht. Kolejny nowy dział w „Wadovianach” - Listy, 
powstał dzięki nadesłanej korespondencji, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. 
W związku z ograniczoną objętością naszego pisma zmuszeni byliśmy zrezygno
wać z kilku wcześniej już przygotowanych tekstów. Zamieścimy je w następnych 
numerach.

Niestety „Wadoviana” doznały poważnej straty. W maju pożegnaliśmy Pana dra. 
Gustawa Studnickiego, niestrudzonego badacza wadowickiej historii, którego wkład 
w przygotowanie poprzednich numerów był ogromny. Jego tekstów będzie nam 
bardzo brakowało.

Za pomoc w przygotowaniu trzeciego numeru bardzo dziękuję Panom Roma
nowi Gajczakowi, Michałowi Siwiec-Cielebonowi, Marcinowi Płaszczycy i innym au
torom, którzy bezpłatnie przekazują nam rezultaty swoich badań. Dziękuję także 
wszystkim reklamodawcom, którzy wspierają naszą działalność. Jednocześnie prze
praszam wszystkich, którzy z niecierpliwością oczekiwali nowego numeru i czę
sto pytali o termin jego wydania.

Zapraszam do lektury i proszę o przekazywanie wrażeń.
Piotr Wyrobiec
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