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miasto iokacyjne

O{il-i(IV w.)

ronvój miasta do końca
XVw.

rozwój miasta
w XVI-XVII w.

drogi. place

główna droga
(Zator, Mucharz)

rzeka choczenka

podziały gruntów

średniowieczne relikty
podzialów gruntów

umocnienia z bramami
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kościół

cmentarz miejski

ratusz

szpital, szkoła

Dom prebendarza

św. Anny

Dom Browarny

kościółek sw, Krzyża

XVIw.)

gómy rynek

targowica
(Rynek bydlany)





r r radowice musiały być isiotnym ośrodkiem handlu płodami

W roky- 1, a szczegó|nle zbożem, skoro zachowały się informacje

o isinieniu tzw. miary zbożowej wadowickiej, A kiedy miasto rozro-

sło się wznaczono nowy plac dla handlu zbożem, nadając mu nazwę

Rynku Zbożowego (potocznie Zbożnego - dzisiejszy plac Tadeusza

Kościuszki). Był i trzeci plac targowy w mieście, zwany Rynkiem Bydla,

nym, czyli targowicą. Z|oka\izowano go poza zabudową miasteczka,

za dawną północną bramą, w dolinie Choczenki, gdzie dzisiaj stoją

bloki placu Obrońców Westerplatte.
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\ f, fani jarmarków na rynku stawały rzędy kramow zwanych z nie-
V V miecka sztandami, a na nich wadowiccy kupcy oraz przybywający

do miasta okoliczni włościanie czy handlowcy z innych miejscowości
wystawiali swoje towary. Jarmarki organizowane do dzisiaj wywodzą się
z przywilejow jarmarcznych, jakie miasto otrzymało w XV i XVI w.
Na fotografii jarmark na rynku na przełomie XIX i XX wieku.
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oi<resie Ealicyjsi<im rynek nadal spełniał swoje poCstawowe fi;nk-

cje - centrurn handlowego i rniejsca ważnych wydarzeń społecz-

nych. Po likwldacji cmentarza wokó}kościoła i założeniu nowego na

południowych krańcaclr miasta. świątynię rozbudowano a u schyłku

XlX w. dzięki wgbitnemu arci-1itektowi krakowskiernu Tomaszowi

Prylińskiernu {autorowi obecnego wyglądu krakowskich §ukiennic)

świąiynia uzyskała dzisiejszy wystrój.
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Wadowice 11 fiałusz

Do I roz\iorze Polski w 1,77 2 r, Wadowic e znalazĘ się w granicach
l monarchii austriackiej, wchodząc w skład nowo utworzonej pro-
wincji nazwanej Galicją. Znaczący rozwój miasta nasiąpił, gdy władze
austriackie wybudowały drogęlączącą Wiedeń zeLwowem i Wadowi-
ce znalazlg się na ważnym szlaku komunikacyjnym, Przeniesiono tu
wówczas siedzibę cyrkułu (duzej jednostki adminislracyjnej), a poźniej
były stolicą powiatu. W Wadowicach ulokowano koszary wojskowe, sąd,

szpital iliczne urzędy. W mieście prężną działalność prowadziły organi-
zacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i patriotyczne.





Po odzvskaniu niepodległości w 1918 r. Wadowice dalej pozosiały
l miastem powiatowym i byly prężnym ośrodkiem administracyjnym.
oświatowym i kulturalnym.
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zwykłe wiosenne i letnie dni, kiedy nie było targów czg

uroczystości, młodzi sportowcy pod wodzą Karola Hagenhubera
juniora, syna cukiernika, trenowali tu sprint na 100 m.

odobnie jak i w latach wcześniejszych Rynek
był także miejscem wielu ceremonii religijnych,

m.in. wokół centralnego placu miasta prowadziła trasa procesji

w święto Bozego Ciała.
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\ f, fczasie niemieckiej okupacji Wadowice zostały prnlłączone
V V ao Rzeszy. Hitlerowska polityka eksterminacji doprowadziła

do zagłady w obozach śmierci prawie całą, liczącą ok. 2 tys. osób,
spo}eczność żydowską miasta.

remoncie dróg na rynku, przeprowadzonym przez okupantów
niemieckich, pozostało jedno samotne drzewo przed Magistratem

w tym ujęciu lipka przed kamienicą T
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an Paweł II odwiedził rodzinne miasto trzykrotnie:
7 czetwca 1979 r., 14 sierpnia 1991, r.

oraz 16 czerwca 1999 r-

QzczegOlnie wizyta 1,6 czerwca 1999 r., kiedy Ojciec Święty
U)przybył do Wadowic, aby ukoronować obraz
Matki Bozej Nieustającej Pomocy, od ponad stulecia cieszący się
wielkim kultem wadowiczan, przeszIa do historii miasta,
jako wydarzenie niezwykłe i przełomowe.





jciec §więty najwyraźniej poruszony niebywałą serdecznością
swoich Rodaków, podlął niepowtarzalrry dialog z rnieszkańcami

miasta, który nieoczekiwanie przemienił się w sentymentalną podróź
do krainy dzieciństwa i iat młodości. ,,Zwielkim wzruszeniem patrzę
na to miasto iat dziecięcych, które lryło świadkiem mych pierwszych
kroków.., Tu w tym mieście wszystko się zaczęła".."

łowa te wypowiedziane tu, w Wadowicach, przez Ojca §więiego
uświadomiły millonom ludzi głęboki sens i uniwersalne znatzenie

pojęcia ,,Małej ajczyzny", zaktarą się ięskni i do której się powraca.





ynikiem przemian politycznych było odrodzenie

samorządu terytorialnego, prz!^/Jracającego realny wpływ

społeczeństwa na losy miasta. Równiez w Wadowicach
następuje demokratyzacja życia, a nowe władze miejskie
przystępują do rozwoju zaniedbanej przez pół wieku

infrastruktury komunalnej. Wadowiczanie w końcu mogą

być dumni i szczycic się swoim wielkim Rodakiem
Janem Pawłem I1, którego imieniem nazwali wadowicki rynek.
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lac Jana Pawła II zyskat na estetyce i funkcjonalności,
z architektonicznym wyeksponowaniem Bazyliki

oraz domu rodzinnego Karola Wojtyły, poszerzeniem strefy dostępnej
dla organizacji imprez i uroczystości, Duże wrażenie robią solidne
płyty granitowe oraz nowa fontanna. Zwiększyła się takze ilość
terenów zielonych. Dużą ciekawostką jest rekonstrukcja starej studni
miejskiej na rynku, do której po wodę chodził m.in. KarolWojtyła.
Warto podkreślić, żeUrząd Miejski na rewitalizację
Placu Jana Pawła II pozyskał środki z Unii Europejskiej.

[ f, /nłvte 
placu wkomponowane są granitowe tablice z nazwami

V V miejscowości i państw, które Jan Paweł II odwiedził w ciągu
27 lat swej papieskiej posługi,
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w pelni odpowiada,wielkjemu.w§,ewaniu.i'ńobitritaćji a$olłie,,,,
jakinr będzie kanonizacja Jana,Pawła,lI.
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UNlA EUROPEJSKA
EURoPE,]sKl FUNDU5Z

RożWo,]U REGloNALNEGo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejs}<iego FunCuszu Rozwcju R.egionalne§o w 85?ó w ran"lach

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospoiiia Polsi<a * Republika §łowacka ż007-20t3
oraz budżeiu pańsiwa w 10%


