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Wystawy Muzeum Miejskiego
Marcin Wadowita. In Universitate Collegi Maioris Proffessor
Po raz pierwszy można było w Wadowicach oglądać dokumenty i pamiątki związane
z osobą Marcin Wadowity. Wystawa ta (7 grudnia 2000 – 30 stycznia 2001) była jedną
z ważniejszych imprez wadowickiego Dnia Uniwersytetu Jagiellońskiego (7 grudnia 2000 r.), a jej
uroczystego otwarcia dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Franciszek Ziejka.
W dwóch salach muzealnych zaprezentowano dokumenty związane z osobą Marcina
Wadowity

oraz

ówczesnym

uniwersytetem.

Ze

względów

konserwatorskich

oryginały

najwartościowszych eksponatów można było oglądać tylko przez dwa tygodnie. Później zastąpiono
je reprodukcjami. Dzięki uprzejmości Archiwum UJ wadowiczanie mogli zobaczyć oryginał
przywileju Zygmunta Starego z 1535 roku nadający szlachectwo profesorom krakowskim oraz tzw.
Acta rectoralia (księgi sądu rektorskiego). Nie zabrakło na ekspozycji wykazu borkan, w którym na
stronie 90 opisano fundację Wadowity. Oglądać można było również księgę rachunkową borkany
nazwanej od jej założyciela Wadoviana. W osobnej gablocie zaprezentowano wydane w XVII
wieku rozprawy Wadowity. Eksponowano wszystkie zachowane w Bibliotece Jagiellońskiej dzieła
Wadowity.
To nie tylko niektóre z dokumentów prezentowanych na wystawie. Pełny spis zawiera
katalog wystawy, który jeszcze można nabyć w miejskim muzeum. Eksponaty tworzące wystawę
zostały wypożyczone z Archiwum UJ, Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum UJ.
Ekspozycja ta była głównym punktem Dnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przy
współpracy studentów z Koła Naukowego Historyków UJ i Samorządu Studenckiego
zorganizowało Wadowickie Centrum Kultury. Oprócz wystawy w WCK przygotowano prezentację
wydziałów UJ, wykład o historii akademii i spotkanie przy kremówce wadowickiej młodzieży ze
studentami. Dzień zakończył wykład Rektora UJ prof. Franciszka Ziejki i koncert Marty Bizoń.
Lampy naftowe
W Muzeum Podkarpackim w Krośnie znajduje się największa w Europie kolekcja lamp
naftowych. Najciekawszą część tej kolekcji można było oglądać od 9 marca do 21 kwietnia 2001 r.
w salach wystawowych muzeum miejskiego. Ponad 60 lamp naftowych wyprodukowanych przez
firmy austriackie, niemieckie i polskie zadziwiało swoim wykonaniem. Były tam lampy najprostsze
i te bogato zdobione. Na otwarciu wystawy zaprezentowano prototyp lampy naftowej wynalezionej

przez Łukasiewicza. Całość wystawy uzupełniona była schematami budowy lamp naftowych.
Ekspozycji towarzyszył kolorowy folder o historii lamp naftowych wydany przez wadowickie
muzeum i bezpłatnie rozdawany zwiedzającym.
Reflexus
Po wystawach historycznych w muzeum zaprezentowano prace młodego grafika Maćka
Hojdy, urodzonego w Suchej Beskidzkiej, a obecnie mieszkańca Makowa Podhalańskiego. Maciek
jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prezentowane prace wykonane były w
kilku technikach. Całość dopełniała krótka etiuda filmowa nagrana przez autora w trakcie jego
pobytu na stypendium we Francji. Wystawa prezentowana była do 14 maja.

