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Wystawy miejskiego muzeum

Ostatni  raz  o  wystawach  prezentowanych  w  miejskim  muzeum  pisaliśmy  w  numerze

2 naszego czasopisma.  Opis  zorganizowanych przez  nasze  muzeum ekspozycji  nie  zmieścił  się

w numerze  trzecim,  a  czwarty  numer  poświęcony  był  tylko  jednemu  tematowi  –  Emilowi

Zegadłowiczowi. Dlatego też krótko przypominamy wszystkie nasze wystawy od listopada 1998 r.

W Niepodległej

W listopadzie 1998 r. z okazji 80 rocznicy uzyskania niepodległości można było zobaczyć

ekspozycję zatytułowaną „W Niepodległej. Wadowice 1918 – 1939”. Wystawie towarzyszył folder

opisujący  krótko  historię  miasta  w  okresie  międzywojennym.  Zwiedzającym  zaprezentowano

praktycznie  każdą  sferę  życia  miasta,  od  politycznej  po  kulturalną.  Duży  fragment  ekspozycji

stanowiły pamiątki związane z 12 pułkiem piechoty. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się

stare fotografie ukazujące miasto w latach międzywojnia. Na wystawie nie zabrakło oczywiście

postaci Karola Wojtyły.

Pamiątka ze światowej wojny

Kolejną  ekspozycją  przygotowaną  w  salach  na  Kościelnej  4  była  wystawa  fotografii

z czasów  I  wojny  światowej.  Fotografie  pochodziły  z  wystawy  prezentowanej  kilka  miesięcy

wcześniej w krakowskim Muzeum Historii Fotografii. Przywiezione z Krakowa fotografie zostały

uzupełnione  o  zdjęcia  z  walk  wadowickiego  56  pułku  piechoty,  które  zostały  użyczone  przez

Stanisława  Kuliga  i  Michała  Siwiec–Cielebona.  Zamysłem  osób  przygotowujących  wystawę

zarówno  w  Krakowie  jak  i  w  Wadowicach  było  ukazanie  życia  żołnierzy  na  froncie.  Na

fotografiach można było zobaczyć zarówno śmierć (zdjęcia wykonane po walkach na polu bitwy)

jak i rozrywki frontowe żołnierzy (teatr żołnierski, wystawa malarstwa).

Wadowice na mapach

W kwietniu dużym zainteresowaniem, zwłaszcza młodzieży szkolnej cieszyła się wystawa

zatytułowana „Wadowice na mapach”. Mapy i atlasy prezentowane w naszym muzeum pochodziły

głównie  z  własnego  archiwum,  a  uzupełniono  je  mapami  ze  Starostwa  Powiatowego,  Urzędu

Miejskiego, Biblioteki Miejskiej i zbiorów prywatnych Krzysztofa Szczygła i Zygmunta Krausa.

Wystawie  towarzyszył  kilkustronicowy  bezpłatny  katalog  opisujący  ważniejsze  wadowickie



eksponaty kartograficzne.

Portret Jana Pawła II

W maju już tradycyjnie przygotowana została wystawa poświęcona Ojcu Świętemu Janowi

Pawłowi II. Tym razem w salach przy ul. Kościelnej 4 od 18 maja można było oglądać portrety

Karola Wojtyły – Jana Pawła II namalowane w środowisku malarzy krakowskich. Na wystawie nie

zabrakło  akcentów  wadowickich.  Obok  obrazu  Felicji  Świtalskiej  z  1968  r  przedstawiającego

kardynała  Wojtyłę  można  było  zobaczyć  niedawno  namalowany  obraz  Karola  Pustelnika.

Prezentowane na wystawie obrazy nie były pełną prezentacją twórczości artystycznej środowiska

krakowskiego  dotyczącej  osoby  Ojca  Świętego,  lecz  wyborem  wizerunków  dokonanym  przez

organizatorów wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie  w roku ubiegłym.  Galerię

obrazów malarstwa krakowskiego i wadowickiego uzupełniają trzy obrazy artystów zagranicznych.

Ekspozycję uzupełniono pracami wadowickich uczniów nagrodzonymi w konkursie plastycznym.

Malarstwo Izabelli Defekty–Wicińskiej

Tuż przed wizytą Jana Pawła  II  w swoim rodzinnym mieście  nasza placówka wspólnie

z „Domem Rodzinnym Ojca Świętego” oraz przy pomocy Stowarzyszenia Sacro-art  z Krakowa

przygotowała kolejną wystawę malarstwa. Tym razem były to obrazy Izabelli Delekty–Wicińskiej.

Pierwotnie ekspozycja pokazywana w sali na parterze „muzeum papieża” miała trwać tylko dwa

tygodnie. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedłużono czas jej trwania o kolejne

trzy tygodnie. Zwiedzającym szczególnie podobały się dwa portrety Ojca Świętego: „Totus Tuus”

oraz  „Pielgrzym”.  Ponieważ  malarka  urodziła  się  w  Wadowicach  z  wielkim  sentymentem

przyjechała na wernisaż swojej wystawy.

Fotografie z wizyty Ojca Świętego

Tuż  po  wizycie  Jana  Pawła  II  w  Wadowicach  wspólnie  z  Domem  Rodzinnym  oraz

samorządem miejskim nasza placówka przygotowała ekspozycję fotografii z pamiętnego spotkania

papieża  z  wadowiczanami.  Swoich  zdjęć  użyczyli  Sławomir  Mastek,  Józef  Janik  i  Mieczysław

Mateja.

Ekspozycja była powrotem do tej niezapomnianej atmosfery jaka panowała w ten dzień na

wadowickim rynku i cieszyła się dużym powodzeniem wśród zwiedzających papieskie muzeum.

Wrzesień 1939

W 60 rocznicę  kampanii  wrześniowej,  głównie  z  myślą  o  uczniach  wadowickich  szkół

zaprezentowano  wystawę  „Wrzesień  1939”.  Ekspozycję,  będącą  własnością  kpt.  rez.  Jacka



Paszyńskiego,  stanowiły  fotografie  z  najważniejszych  bitew  i  ich  dowódcy.  Część  wystawy

poświęcono udziałowi 12 pułku piechoty w wojnie obronnej 1939 r.

Wadowicki Karmel

W 1999  r.  minęła  100  rocznica  konsekracji  kościoła  pw.  św.  Józefa.  Z  tej  okazji  od

14 października do 30 grudnia 1999 r. można było oglądać wystawę poświęconą wadowickiemu

klasztorowi. Po raz pierwszy pokazano dokumenty dotyczące założenia klasztoru. Eksponowano

również osobiste rzeczy św. Rafała Kalinowskiego, które posiadał na zesłaniu. Tą część wystawy

uzupełniały pamiątki z jego klasztornej celi oraz bulla kanonizacyjna. Obok św. Rafała pokazano

także postać bł. Alfonsa Mazurka, który w okresie międzywojennym był wychowawcą w liceum

klasztornym.  Wystawa  prezentowała  także  oświatową  działalność  oo.  Karmelitów.  Był  więc

sztandar drużyny harcerskiej założonej w 1938 r. i książka pamiątkowa drużyny.

Wystawa powstała dzięki współpracy i pomocy Klasztoru oo. Karmelitów w Wadowicach,

a szczególnie  O.  Honorata  Czesława  Gila.  Eksponaty  pochodziły  z  archiwum  klasztornego

w Wadowicach, Klasztoru oo. Karmelitów w Czernej, muzeum miejskiego Zbiory Historycznego

Ziemi  Wadowickiej,  Zbigniewa  Jasińskiego,  Stanisława  Jasińskiego,  Tadeusza  Krupnika,

Stanisława Kuliga.

Ziemia Zbawiciela

Rok  Jubileuszowy  w  miejskim  muzeum  otwarto  wystawą  fotografii  Stanisława

Markowskiego „Ziemia Zbawiciela”. Zdjęcia prezentowane na wystawie ukazywały miejsca znane

z  Pisma  Świętego.  Ekspozycję  rozpoczynał  Egipt  i  Góra  Synaj.  Następnie  wędrowaliśmy  do

Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy. Zaplanowane na ostatni dzień lutego spotkanie z autorem wystawy

niestety nie doszło do skutku z powodu poważnych kłopotów rodzinnych artysty.

Malarstwo Edwarda Umińskiego

Po remoncie przeprowadzonym w muzeum, 10 marca otwarto wystawę malarstwa Edwarda

Umińskiego. Autor obrazów pochodzi z Bydgoszczy, ale już od 10 lat związał się z Krakowem. Jest

uczestnikiem plenerów malarskich organizowanych w dworku w Gorzeniu. Tam też powstało kilka

prezentowanych na wystawie obrazów.

Ogrody Japonii

Z  krajobrazów  gorzeńskich  i  krakowskich  od  4  kwietnia  przenieśliśmy  się  w  plenery

japońskie.  Od  tego  bowiem dnia  do  5  maja  trwała  wystawa  „Ogrody Japonii”.  Na  kilkunastu

fotografiach  zaprezentowano  różne  rodzaje  sztuki  ogrodniczej.  Wszystkie  pokazywane  ogrody



powstały kilkaset lat temu. Wernisaż upłynął w orientalnej atmosferze. Autorka jak i panie podające

japońską,  zieloną  herbatę  ubrane  były  w  tradycyjne  japońskie  stroje  –  kimona,  a  wystawę

uzupełniały  oryginalne  naczynia  do  parzenia  herbaty  i  przykłady  ikebany  –  sztuki  układania

kwiatów.

Dary papieskie

Tradycją stało się prezentowanie w od maja do sierpnia wystaw związanych z osobą Ojca

Świętego.  Już  od  czterech  lat  18  maja  Zbiory  Historyczne  Ziemi  Wadowickiej  przygotowują

papieskie wystawy. Do tej pory oglądaliśmy m.in. wystawę fotografii Adama Bujaka w 20 rocznicę

pontyfikatu Jana Pawła II i w ubiegłym roku „Portrety Jana Pawła II”.

W roku jubileuszowym przygotowaliśmy wystawę darów papieskich.

Otwarcia  ekspozycji  dokonał  J.E.  Ks.  Kardynał  Franciszek  Macharski  i  poseł  Marian

Sołtysiewicz.  Obok  władz  miasta  i  powiatu  w  uroczystości  uczestniczyli  Marian  Krzaklewski,

przewodniczący  NSZZ  „Solidarność”,  Andrzej  Sasuła,  wicemarszałek  województwa

małopolskiego, Wojciech Grzeszek, przewodniczący małopolskiej AWS.

Na otwarcie  przyszło także wielu  wadowiczan pomimo zamknięcia  większości  dojść  do

rynku.

W  dwóch  salach  muzealnych  zgromadzono  kilkadziesiąt  darów,  jakie  papież  otrzymał

w trakcie swoich licznych pielgrzymek. Uwagę zwiedzających przyciągały kunsztownie wykonane

wyroby jubilerskie. Były tu na przykład srebrna misa i dzban podarowane Ojcu Świętemu przez

prezydenta  Meksyku,  srebrny gołąbek  pokoju  –  dar  prezydenta  Tunezji.  Duże  zainteresowanie

wzbudzały  eksponaty  z  macicy  perłowej  i  wyroby z  kości  słoniowej,  a  wśród  nich  duży kieł

z płaskorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego, podarowany przez prezydenta Kenii. Na wystawie były

także  naczynia  i  szaty  liturgiczne.  Te  ostatnie  zostały  podarowane  papieżowi  w  50  rocznicę

kapłaństwa przez księży z całego świata obchodzących taki sam jubileusz.

O bok darów z całego świata  na wystawie zobaczyć można było dary przekazane Ojcu

Świętemu w 1991 i 1999 r. w Wadowicach.

SPOTKANIA HISTORYCZNE NA KOŚCIELNEJ

Od dwóch lat w muzeum miejskim organizowane są także spotkania z ciekawymi ludźmi.

W salach przy ul. Kościelnej 4 gościliśmy: O. Honorata Gila, który mówił o ludziach na Karmelu

przed  100  laty;  Aleksandra  Strojnego,  próbującego  ustalić  faktyczną  datę  śmierci  Marcina

Wadowity;  Marcina  Płaszczycę  opowiadającego  o  genezie  wadowickiego  herbu;  Tomasza

Ratajczaka,  który  wygłosił  wykład  o  dziejach  wadowickich  oficyn  wydawniczych;  Andrzeja

Nowakowskiego,  który mówił  o  historii  kolei.  Niestety z  powodów rodzinnych  nie  odbyło  się



zaplanowane na 28 lutego spotkanie z artystą fotografikiem Stanisławem Markowskim. Ostatnie

spotkanie historyczne na Kościelnej odbyło się w marcu tego roku i było zarazem promocją książki

Marii Ziemianin, o długoletnich parach małżeńskich. 


