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 Wystawy

 Na działalność wystawienniczą muzeum składają się: stała wystawa prezentowana na  
piętrze budynku i wystawy czasowe organizowane w sali wystawienniczo-edukacyjnej  
lub w przestrzeni miasta. Wystawa stała Wadowice, miasto, w którym wszystko się zaczęło  
opowiada historię od lokacji Wadowic aż po okres tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej. Ekspozycji zaaranżowanej z wykorzystaniem multimediów towarzyszą materia-
ły dodatkowe i specjalna przestrzeń warsztatowa. Informacje w salach dopełnia system 
beaconów umożliwiających korzystanie z aplikacji Visitmałopolska. 
 Na początku roku można było obejrzeć wystawę fotograficzną Pobyty papieskie  
w regionie Introd, wypożyczoną Wadowicom przez gminę Introd we Włoszech i sto-
warzyszenie La Memoria Viva. Po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej pande-
mią muzeum zorganizowało wystawę meteorytów Skarby nie z  tej Ziemi, prezento-
waną do 26 września. Pomysłodawcą i współtwórcą wystawy był Andrzej Kotowiecki, 
a prezentowane okazy pochodziły z kolekcji Kazimierza Mazurka i Tomasza Ogłazy.  
Projekt dopełniły liczne wydarzenia – wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. 
dr. hab. Łukasza Karwowskiego, spotkanie z  Kazimierzem Mazurkiem, wakacyj-
ne warsztaty, konkurs dla dzieci na Kosmiczny lapbook i wykład jedynego polskiego  
kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.
 Listopadowe święto niepodległości 
uczczone zostało ekspozycją plenero-
wą ustawioną wzdłuż budynku muzeum 
i  koło pomnika Poległych Żołnierzy  
12 Pułku Piechoty. Ponadto na balkonie 
kamienicy przy ul. Kościelnej 4 ustawio-
na została patriotyczna dekoracja, a w sali 
edukacyjnej zaprezentowano wystawę cza-
sową przygotowaną we współpracy z  In-
stytutem Pamięci Narodowej zatytułowa-
ną Polskie Symbole Narodowe.

Działalność Muzeum Miejskiego 
w 2021 r.

Joanna Pytlowska-Bajak
Muzeum Miejskie w Wadowicach

Wykład gen. Mirosława Hermaszewskiego
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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 W minionym roku muzeum dwukrotnie wypożyczało wystawę czasową Jan Paweł II 
w drodze do świętości. Od 31 marca do 30 czerwca ekspozycja ta prezentowana była 
w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Zabrzu, a  od 11 do 25 października w  III Liceum 
Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej.

 Noc w Muzeum

 Z  okazji Europejskiej Nocy Muzeów 
w  sobotę 15 maja przygotowano widowisko, 
którego scenariusz napisany został na pod-
stawie opowiadania Śledztwo Rybarskiego 
autorstwa Marcina Witkowskiego (opubli-
kowane pod pseudonimem Łukasz Micnar). 
Reżyserem i twórcą scenariusza był Paweł Bu-
szewicz, a w poszczególne postacie wcielili się: 
Janusz Brańka, Ludwik Leśniewski, Marcin 
Witkowski, Jacek Zaborowski oraz Anna Żmu-
da. Widowisku towarzyszyły efekty specjalne 
w postaci gry świateł i dymów (technika Piotr 
Kowalczyk i  Mateusz Paździora). Wyjątkową 
niespodzianką dla uczestników było zdjęcie 
z  „duchami” – wykonywane podczas spekta-
klu, a  następnie odpowiednio opracowywane 
graficznie przez Piotra Kowalczyka. Pod koniec widowiska uczestnicy otrzymywali 
fotografię, na której „nie było” siedzących na fotelach głównych bohaterów. Na po-
trzeby spektaklu przygotowano również krótki film, nagrany i opracowany graficznie 
(„postarzony”) przez Janusza Gawrona, przedstawiający rozprawę sądową. Wystąpili 
w nim odpowiednio ucharakteryzowani pracownicy Wadowickiego Centrum Kultury, 
a niezbędne do realizacji filmu prawnicze precjoza wypożyczyli: emerytowany sędzia 
Witold Rozmanit (łańcuch sędziowski) oraz mecenas Adam Wiklik (toga).
 Trzyczęściowe opowiadanie Łukasza Micnara pt. Śledztwo Rybarskiego to krymi-
nalna historia rozgrywająca się w  latach 30. XX w. w prowincjonalnym, nieznanym 
z nazwy miasteczku na południu Polski. Jej bohaterowie pochodzą z różnych warstw 
społecznych, ale niespodziewany splot wydarzeń sprawia, że ich losy, często tragiczne, 
łączą się i wzajemnie przenikają.

„Noc w Muzeum”
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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 W tygodniu przed „Nocą w Muzeum” ukazały się dwie pierwsze części opowiadania 
– 10 maja (poniedziałek) i 13 maja (czwartek); trzecią częścią było sobotnie widowisko. 
 Ze względu na obostrzenia w związku z pandemią uczestnicy mogli wziąć udział 
w przedstawieniu tylko po wcześniejszym odebraniu specjalnych wejściówek. W su-
mie odbyły się trzy przedstawienia: o 21.00 (11 uczestników), 22.00 (12 uczestników) 
oraz 23.00 (7 uczestników). Po każdym spektaklu uczestnicy otrzymywali pamiątkową 
fotografię oraz „Kurier Wadowicki” z całym opowiadaniem Łukasza Micnara.

 Warsztaty, lekcje muzealne i spacery historyczne

 Od 16 do 19 marca prowadzone były warsztaty wielkanocne dla przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych. Po raz pierwszy zajęcia te odbywały się poza siedzibą 
muzeum, w budynkach szkół, a część z nich ze względu na pandemię prowadzona była 
online za pomocą komunikatorów internetowych. Podczas warsztatów uczestnicy po-
znawali dawne tradycje świąteczne, przymierzali stroje przebierańców zwanych „pu-
cherokami”, chodzili „z kogutkiem”, uczyli się piosenek, a podczas części plastycznej 
wykonywali ozdoby do koszyczków. W zajęciach tych udział wzięło ponad 100 osób. 
 Kolejne zajęcia warsztatowe prowadzone były podczas trwania wystawy czasowej 
Skarby nie z tej Ziemi. Pracownicy muzeum przeprowadzili 44 lekcje, w których udział 
wzięło ponad 1000 dzieci i młodzieży, zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich. 
Godzinne spotkania poświęcone były meteorytom i ich kosmicznemu pochodzeniu. 
 Jak co roku muzeum przygotowało również zajęcia wakacyjne dla dzieci.  
Podczas pierwszych, prze-
prowadzonych w  lipcu, 
uczestnicy własnoręcznie 
przygotowywali dziennik 
kosmicznych wspomnień. 
Kolejne zajęcia zatytułowa-
ne zostały Skarby nie z  tej 
Ziemi, a  ich tematykę sta-
nowiły ozdobne bransolet-
ki wykonywane m.in. z ka-
myków. Na zakończenie 
wakacji o  kolekcjonowa-
niu meteorytów opowie-
dział Kazimierz Mazurek. Warsztaty z okazji Narodowego Święta Niepodległości

(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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 Z okazji Święta Niepodległości nasze muzeum gościło dzieci i młodzież na spot- 
kaniach warsztatowych, podczas których uczestnicy poznawali historię symboli na-
rodowych i wykonywali biało-czerwone kotyliony. W zajęciach udział wzięło ponad 
250 uczniów ze szkół podstawowych z Wadowic, Leńcz, Kleczy Dolnej, Lanckorony 
i Zebrzydowic. Ponadto w oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podsta-
wowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy pracownicy muzeum przeprowadzili warsztaty 
wyjazdowe dla trzech grup dzieci.
 Na zakończenie roku tradycyjnie w okresie przedświątecznym odbyły się zajęcia 
przygotowujące do Bożego Narodzenia. Wiele działań aktywizujących dzieci i młodzież 
skupionych było wokół dawnych zwyczajów wigilijnych. W świątecznie udekorowanej 
sali uczestnicy poznawali różne sposoby dekorowania choinki, przygotowywali także 
papierowe bombki. W zajęciach wzięło udział ponad 200 uczniów. Ponadto w niedzielę  
12 grudnia wszystkich chętnych zaprosiliśmy do muzeum na warsztaty świątecznych 
lampionów prowadzone przez Anetę Pajor. 
 W ofercie muzealnej są także stałe zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów. Ze 
względu na pandemię w minionym roku odbyło się tych zajęć dużo mniej w porówna-
niu z latami wcześniejszymi. Zostało przeprowadzonych kilka spotkań zatytułowanych 
Wspomnienia niebieskiego mundurka. Ponadto trzy grupy uczestniczyły w warsztatach 
Podróże z Janem Pawłem II. 
 W  okresie sprawozdawczym 
oferta edukacyjna rozszerzona 
została o  spacery historyczne po 
cmentarzach wojskowym i  para-
fialnym. W niedzielę 3 października 
po Cmentarzu Narodów oprowa-
dzał Michał Siwiec-Cielebon. W li-
stopadzie natomiast pracownicy 
muzeum Joanna Pytlowska-Bajak  
i  Marcin Witkowski prowadzili 
spacery w  przestrzeni wadowic-
kiego cmentarza parafialnego dla 
uczniów (27 października 2021 r.) 
i wszystkich chętnych wadowiczan 
(13 listopada 2021 r.).

Spacer po cmentarzu parafialnym, 13 listopada 2021 r.
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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 „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 
 i działalność wydawnicza muzeum

 Promocja 23. numeru rocznika „Wadoviana” w związku z pandemią możliwa była 
dopiero 17 czerwca. Podczas spotkania wykład towarzyszący, zatytułowany Epidemie 
w Wadowicach w okresie przedrozbiorowym a geneza obecnego patrocinium najstarszej 
wadowickiej świątyni wygłosił dr hab. Tomasz Graff z Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Autor biografii Marcina Wadowity rozważał podczas wykładu, 
czy istniał związek między trapiącymi staropolskie Wadowice epidemiami a wezwa-
niem najstarszego kościoła w mieście.
Rocznik ukazujący się od 1998 r. ma już ugruntowaną pozycję w środowisku nauko-
wym. Jest jednym z liczących się tytułów wśród pism regionalistycznych w kraju, wpi-
sany na listę czasopism punktowanych MNiSW posiada obecnie 40 pkt. „Wadoviana” 
znajdują się w prestiżowych indeksach i bazach czasopism naukowych ERIH PLUS 
(European Reference Index for the Humanities and the Social Scienes), CEJSH (The 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum oraz Index 
Copernicus Journal Master List. Od 2021 r. pismo jest dostępne w repozytorium na-
ukowym CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
Redaktorem naczelnym pisma jest Piotr Wyrobiec. Rada Naukowa, opiniująca artyku-
ły skierowane do teki redakcyjnej, składa się z ośmiu historyków i literaturoznawców 
z  Polski, Austrii, Ukrainy i  Słowacji. Redakcję, której sekretarzem jest Marcin Wit-
kowski, wspiera w pracach sześcioosobowe Kolegium Redakcyjne. Rocznik posiada 
swoją stronę internetową (wadoviana.eu), gdzie znajdują się m.in. archiwalne numery 
pisma, które można pobrać bezpłatnie w formacie pdf.

Muzeum w sieci

 W poniedziałki na stronach muzeum.wadowice.pl i wadoviana.eu publikowane 
były teksty historyczne i etnograficzne oraz fragmenty zapisków, kronik, kalendariów 
i pamiętników o różnej tematyce, m.in.: rozwoju turystyki na ziemi wadowickiej, miej-
scowościach letniskowych w Dolinie Skawy, o obozach wędrownych organizowanych 
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z  Wadowic czy praktycznych wskazów-
kach dla turystów na podstawie przedwojennych opracowań. Kilka tekstów poświę-
conych było historii i  symbolice wadowickich cmentarzy: wojskowego, parafialnego 
i żydowskiego. Ponadto na portalu społecznościowym Facebook muzeum publikowa-
ło przygotowywane przez Karolinę Krzeszowską krótkie filmiki na temat lapbooków 
i planowanych działań, spotkań, warsztatów czy spacerów.
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Działalność naukowo-badawcza

 Działania podejmowane przez muzeum związane były z przeprowadzaniem licz-
nych kwerend. W minionym roku kontynuowane były badania nad dziejami miesz-
kańców Wadowic i osób związanych z miastem, na podstawie których powstają bio-
gramy umieszczane następnie na stronie wadowiczanie.pl. W tym celu prowadzone 
były kwerendy m.in. w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i w zbiorach archiwum 
IPN Oddział Kraków. Ponadto przygotowanie opowiadania Śledztwo Rybarskiego wy-
magało opracowania dziejów rodziny Gedlów oraz historii domów w  obrębie ulicy 
Kościelnej. Przeprowadzona została kwerenda w archiwum parafialnym Ofiarowania 
NMP w Wadowicach w księgach narodzin i zgonów, księgach małżeństw (Liber copu-
latorum), najstarszych księgach i dokumentach parafialnych w związku z badaniami 
nad zmianą wizerunku pieczęci parafii na przestrzeni XIX w. Publikacja różnych tek-
stów historycznych i etnograficznych w sieci wymagała licznych poszukiwań w ma-
teriałach źródłowych, archiwalnych czasopismach i  literaturze. Kierownik Marcin 
Witkowski udzielał licznych konsultacji merytorycznych na temat historii przedwojen-
nych Wadowic oraz dziejów podziemia antykomunistycznego na ziemi wadowickiej. 
 Badacze dziejów mogą korzystać z naszych zasobów, wchodząc m.in. na stronę in-
ternetową wadowiczanie.pl. Gromadzenie, archiwizowanie i opracowywanie zbiorów 
odbywa się z wykorzystaniem programu MUZEO. W minionym roku do systemu wpro-
wadzone zostały kolejne rekordy opisujące poszczególne eksponaty muzealne. Wprowa-
dzono m.in. wszystkie publikacje książkowe znajdujące się w inwentarzu muzealnym, 
a także skany okładek i ciekawszych pieczęci, którymi owe publikacje zostały opatrzone. 

Współpraca i udostępnienie zbiorów

 Muzeum chętnie współpracuje z  różnymi osobami i  instytucjami przy reali-
zacji projektów historycznych. W ramach współpracy z Wadowickim Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku Marcin Witkowski wygłosił w styczniu wykład zatytułowany 
Schwarzowie, Zawilscy, Gedlowie – ulica Kościelna 4 i jej najbliższe okolice na przełomie 
XIX i XX wieku. Spotkanie w wersji online było nadawane z jednej z sal ekspozycyj-
nych muzeum, co wprowadzało dodatkowy, wyjątkowy klimat dla omawianego tema-
tu. Ponadgodzinna prelekcja, podczas której słuchacze mogli zadawać pytania w for-
mie komentarzy, poświęcona była dziejom rodów Schwarzów, Zawilskich, Gedlów 
i innych rodzin, które na przełomie XIX i XX w. mieszkały w budynku dzisiejszego 
Muzeum Miejskiego oraz w jego najbliższym sąsiedztwie.
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 Muzeum zajęło się również dystrybucją numizmatów i banknotów kolekcjoner-
skich emitowanych przez spółkę Banknoty Pamiątkowe z Warszawy. Pierwszy bank-
not o nominale 0 euro wydany został w listopadzie 2020 r. i upamiętniał 100. rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły; drugi, z wizerunkiem papieża Polaka, wyemitowany został 
z okazji 10. rocznicy jego beatyfikacji. Ponadto w sprzedaży znajduje się pierwszy na 
świecie pamiątkowy numizmat z wizerunkiem młodego Karola Wojtyły. Podobnie jak 
w latach ubiegłych muzeum przyłączyło się do organizowanej przez Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu akcji pt. Weekend seniora z kulturą, której ce-
lem było zachęcenie osób starszych do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Z tej okazji 
3 października odbył się spacer po cmentarzu wojskowym. Nasze muzeum zaanga-
żowało się również w projekt Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej, re-
alizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego. Z tej okazji 18 listopada w sali kameralnej WCK odbyło się spotka-
nie z dziennikarzem i publicystą Bogdanem Wasztylem połączone z projekcją filmu 
dokumentalnego Nieobojętni. Film opowiadał o działaniach AK, głównie oddziałów 
Sosienki i Garbnik, a także zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy poma- 
gali więźniom KL Auschwitz.
 W  mijającym roku z  zaso-
bów muzeum korzystało m.in. 
Muzeum Getta Warszawskiego, 
w  którym powstaje ekspozycja 
dotycząca historii i  funkcjono-
wania gett w czasie II wojny świa-
towej na obszarze całej Polski. 
Muzeum włączyło się również 
w realizację programu telewizyj-
nego TVP Historia o Mieczysła-
wie Kotlarczyku, udostępniając 
materiały archiwalne materiałów 
dotyczących przedwojennych 
Wadowic. W  październiku na 
wystawie stałej w muzeum realizowany był program TVP pt. Zakochaj się w Polsce.

Przekazanie kolejarskiego sztandaru
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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Darczyńcy i kolekcja muzeum

 W minionym roku zbiory muzealne powiększyły się o kolejne 150 pozycji, głów-
nie dzięki uprzejmości Marii Kozłowskiej, Barbary Ostafin, Ewy i Ryszarda Balów, 
Roberta Borudzkiego, Andrzeja Kotowieckiego, Józefa Łasaka, Zbigniewa Połącarza 
oraz Janusza Sobali. Darczyńcy wzbogacili kolekcję muzealną m.in. o  134 meda-
le pamiątkowe, zbiór artystycznych fotografii czy archiwalne czasopisma. Ponadto 
powiększyła się kolekcja zbiorów sztuki współczesnej m.in. dzięki 63 akwarelom 
autorstwa Zdzisława Połącarza. Swoje pamiątki z podróży po Nepalu, m.in. siodło 
tybetańskie wraz z uprzężą i ozdobnymi dzwonkami, przekazał do muzeum Andrzej 
Kotowiecki. Jego darowizną była również unikatowa kolekcja 16 meteorytów m.in.: 
Morasko, Baszkówka, Pułtusk, Sołtmany, Lechówka, Nantan czy Czelabińsk, oraz 
17 tektytów odnalezionych w Tajlandii, Wietnamie, Kambodży, Chinach, Australii, 
USA, Afryce, Polsce, na Filipinach i Jawie.
 W święto Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy (25 listopada), do zbio-
rów muzeum przekazany został stuletni sztandar, ufundowany przez pracowników ko-
lei w 1921 r. Zawód kolejarza był wówczas jednym z najbardziej prestiżowych. W okre-
sie międzywojennym załoga stacji liczyła około 200 osób. Na sztandarze z jednej strony 
widnieje oleodruk z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i napis „Pod Twoją 
Obronę”. Z drugiej wyhaftowane zostały: orzeł w koronie, uskrzydlone koło – znak 
kolejnictwa, oraz napis: „Kolejarze, Wadowice 1921”. Sztandar ten przez dziesięciole-
cia towarzyszył wadowickim pracownikom kolei, zwłaszcza podczas uroczystości reli- 
gijnych, łącznie z  procesjami Bożego Ciała. Był obecny w  2004 r. na uroczystości  
odsłonięcia obelisku ku czci ofiar wielkiej katastrofy kolejowej w Barwałdzie Średnim 
w 1944 r. i kolejnych okrągłych rocznicach tej tragedii. Wiek sztandaru odcisnął się na 
jego stanie zachowania i wymaga on pilnej renowacji. 


