Miscellanea
Michał Żmuda

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
w Wadowicach
Miniony już 2020 r. był szczególny dla Wadowic z uwagi na obchodzoną w tym roku
100. rocznicę urodzin wielkiego wadowiczanina Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
W całym kraju zaplanowano na tę okazję organizację wielu wydarzeń, wystaw czy
koncertów. Jak świętowała tę wyjątkową rocznicę gmina Wadowice, prezentuje poniższe kalendarium.
STYCZEŃ
19 STYCZNIA
Nowo rozpoczęty rok 2020 zapowiadał się niezwykle uroczyście z uwagi na przypadającą 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Pierwszym wydarzeniem inaugurującym
cykl uroczystości był świąteczny koncert Grajmy Panu – kolędy i pastorałki. Rozpoczęcie widowiska nastąpiło o godz. 16.30 w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach.
Wspólne kolędowanie w góralskim stylu z radośnie rozśpiewaną i niezwykle muzykalną rodziną Golców było wspaniałym przeżyciem. Świąteczne melodie w ich wykonaniu
chwytały uczestników koncertu za serca. Następnie ze świątecznym repertuarem wystąpił znany i lubiany zespół Kordian. W trakcie koncertu można było złożyć symboliczną
cegiełkę, która stanowiła wsparcie dla Fundacji Odzyskaj Nadzieję i jej podopiecznych.
20 STYCZNIA
Urząd Miejski w Wadowicach ogłosił konkurs na zaprojektowanie i wykonanie tortu
na 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Przyjmowanie słodkich prac konkursowych trwało do 18 lutego. Uczestnikom polecono, aby przy projekcie tortu na
papieskie urodziny zwrócili uwagę na jego wygląd zewnętrzny. Ustalono, że projekt
będzie można przedstawić w cyfrowej wersji, w formie rysunku na papierze, makiety
3D oraz w postaci gotowego wypieku, ale w miniaturze. W szranki o najlepszy tort
mogły stawać cukiernie, ciastkarnie oraz piekarnie.
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LUTY
5 LUTEGO
Samorząd Wadowic wystosował zaproszenie na Światowe Dni Pamięci św. Jana Pawła II i ogłosił program obchodów. Wówczas zaplanowano, że uroczystości potrwają
od 16 do 24 maja i zgromadzą tłumy wiernych z Wadowic, Polski, a nawet z całego
świata. W programie uroczystości przewidziano między innymi duży koncert z TVP,
spotkanie z ojcem Adamem Szustakiem, spektakl Antygona na wadowickim rynku,
zjazd szkół z całej Polski, koncert orkiestr dętych, zawody sportowe, koncert Chóru
Wadowiczan, biesiadę i wiele innych wydarzeń kulturalno-sportowych dla wielu tysięcy osób, w tym dla oficjalnych delegacji i młodzieży z miast partnerskich Wadowic
– z Portugalii, Niemiec, Węgier i Włoch.
18 LUTEGO
W ramach cyklu Takim Go pamiętamy. Wspomnienia o Janie Pawle II tego dnia w sali
teatralnej Domu Katolickiego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła
II zorganizowało spotkanie z Grzegorzem Gałązką – papieskim fotografem. Licznie
przybyli goście wysłuchali jego wspomnień, a także obejrzeli wystawę zdjęć. Na blisko
40 fotografiach można było zobaczyć wyjątkowe i wzruszające ujęcia Jana Pawła II
z całego pontyfikatu.
20 LUTEGO
Władze miasta zapraszały uzdolnioną muzycznie młodzież powyżej 10. roku życia do
udziału w castingu do Chóru Wadowiczan, który 18 maja miał zaśpiewać na wielkiej scenie na wadowickim rynku w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.
Rozpoczęcie castingu zaplanowano na 7 marca w auli Państwowej Szkoły Muzycznej
w Wadowicach.
21 LUTEGO
Urząd Miejski w Wadowicach przedstawił wyniki cukierniczej rywalizacji o zaprojektowanie i wykonanie tortu na 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Zwycięzcą
została Ciastkarnia Rarytas, która ujęła jurorów wyjątkową formą i smakiem proponowanego przez siebie wypieku. Prezentację i degustację tortu zaplanowano na 18 maja
2020 r. podczas wielkich uroczystości na wadowickim rynku. Zdradzono wówczas, że
wypiek urodzinowy będzie wytrawnym tortem czekoladowym z orzeźwiającą galaretką z owoców czarnej porzeczki oraz niespodzianką.

225

Miscellanea
27 LUTEGO
Pod koniec miesiąca w wypełnionej po brzegi widownią Wadowickiej Bibliotece Publicznej odbył się pierwszy z sześciu zaplanowanych na ten rok wykładów o mało znanych wątkach z życia Karola Wojtyły. Cykl ten gmina Wadowice organizowała wspólnie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Podczas spotkania zebrani
usłyszeli wykład ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka (rektora Uniwersytetu Papieskiego) pt. Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w życiu świętego Jana Pawła II
oraz wykład ks. prof. nadzw. Adama Olszewskiego pt. O pewnym mało znanym związku Karola Wojtyły z logiką. Moderatorem dyskusji był ks. dr hab. Robert Nęcek. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez Uniwersytet Papieski Krakowskim
Kalendarzem Ekumenicznym 2020 wydanym przez Fundację im. św. Królowej Jadwigi
dla UPJPII w Krakowie.
MARZEC
4 MARCA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, pragnąc umożliwić jak największej liczbie osób odwiedzenie miejsca urodzin papieża, wystosowało
komunikat o zasadach zwiedzania tego obiektu w dniach 16-19 maja 2020 r. Ustalono,
że podczas uroczystości obowiązywać będzie zmieniona forma zwiedzania ekspozycji stałej muzeum. Grupy do 30 osób miały być wpuszczane co 10 minut od 8.30 do
19.00 (wejście ostatniej grupy). Zwiedzanie miało odbywać się w sposób indywidualny, bez przewodnika.
9 MARCA
Po wielkich emocjach, jakie towarzyszyły uczestnikom castingu do Chóru Wadowiczan, gmina przedstawiła skład chóru, do którego weszło 25 zdolnych młodych ludzi.
Planowano, że to właśnie oni wystąpią na wielkiej scenie plenerowej podczas uroczystych obchodów 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Przesłuchania miały miejsce w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Wadowicach. Jurorzy sprawdzali muzykalność i skalę głosu kandydatów. Potem chętne osoby
miały możliwość zaprezentowania wybranej przez siebie piosenki. Dzieci i młodzież
śpiewały wspaniale, do chóru dostało się wiele prawdziwych talentów! Stres towarzyszący castingowi dla wszystkich uczestników był silny, bowiem dla niektórych kandydatów był to pierwszy tego rodzaju sprawdzian umiejętności na scenie.
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12 MARCA
Poinformowano, że metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ogłosił decyzję
o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły – seniora, rodziców św. Jana Pawła II.
Po pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski i otrzymaniu zgody Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie decyzja abp. Marka Jędraszewskiego była kolejnym
prawnym wymogiem do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego. Stosowne dokumenty
dotarły do parafii Archidiecezji Krakowskiej, a o rozpoczęciu procesu wierni zostali
poinformowani i poproszeni o przekazanie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie do
dnia 7 maja 2020 r. jakichkolwiek dokumentów, pism lub wiadomości dotyczących
Sług Bożych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
16 MARCA
Zaproszono młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w 100. rocznicę
urodzin patrona Wadowic. Konkurs polegał na przygotowaniu plakatu odnoszącego
się do wybranego przesłania Ojca Świętego (cytat Świętego Jana Pawła II należało
zamieścić na plakacie w językach polskim i angielskim). Prace mogły być wykonane
techniką manualną lub cyfrową. Ogłoszono, że najlepsze z nich zostaną nagrodzone
przez Urząd Miejski w Wadowicach i opublikowane, wraz z podaniem autora grafiki,
w formie wystawy plenerowej na terenie miasta. W tym samym dniu wystosowano
również zaproszenie do najmłodszych, dzieci i młodzieży do 15. roku życia, aby wzięły
udział w konkursie plastycznym, polegającym na przygotowaniu pocztówki z Wadowic z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Prace mogły również być wykonane
techniką manualną lub cyfrową, a najlepsze także planowano nagrodzić i wydać jako
oficjalne jubileuszowe pocztówki z Wadowic.
KWIECIEŃ
2 KWIETNIA
Tego dnia w imieniu mieszkańców gminy Wadowice na pustym placu Jana Pawła II
burmistrz Wadowic złożył pod pomnikiem Ojca Świętego biało-żółty wieniec, aby
uczcić 15. rocznice śmierci naszego rodaka. Zwyczaj ten praktykowany jest w Wadowicach każdego roku. Z tej okazji ma miejsce uroczysta Msza święta, po której wierni
oddają hołd, zapalają znicze i składają kwiaty pod pomnikiem papieża na rynku.
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20 KWIETNIA
Samorząd Wadowic wystosował oficjalne oświadczenie, że z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane Światowe Dni Pamięci św. Jana Pawła II zaplanowane na
maj z okazji 100. rocznicy urodzin naszego wielkiego wadowiczanina Karola Wojtyły.
Burmistrz poinformował, że jeżeli tylko okoliczności pozwolą, część tych wydarzeń
zostanie przełożona na drugą połowę roku, w szczególności na październik.
MAJ
5 MAJA
Na początku miesiąca gmina Wadowice zapraszała do podzielenia się wszystkimi swoimi osobistymi wspomnieniami dotyczącymi Jana Pawła II. Można było opowiedzieć
np. o tym, co szczególnie zapadło w pamięć i serce, o osobistym uczestnictwie w spotkaniu z papieżem, o pobudce skoro świt i wielokilometrowym spacerze, aby wziąć
udział we wspólnym święcie, o wrażeniach, jakie towarzyszyły jego wizytom w Ojczyźnie, czy też o ostatnim pożegnaniu. Do podzielenia się wspomnieniami zachęcano
rodziców i dziadków, aby i oni opowiedzieli innym, co na zawsze zachowają w pamięci. Proponowano nakręcenie krótkiego filmiku, ok. 100 sekund, i wrzucenie go na swój
profil na Facebooku, a także oznaczenie gminnego wydarzenia na Facebooku oraz
dopisanie hasztagu #100sekundnastulecie. Celem tej akcji było wspólne stworzenie
kroniki wspomnień – prawdziwego pomnika pamięci o Janie Pawle II. Dla uczestników gmina Wadowice przewidziała wyjątkowe prezenty związane z 100. rocznicą
urodzin Świętego.
6 MAJA
Gmina Wadowice przystąpiła do akcji #oknodlajp2
– Udekoruj swoje okno! – organizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św.
Jana Pawła II, której pomysłodawcą byli wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej
uczestnikiem mógł stać się każdy, kto samodzielnie udekorował w maju (a szczególnie 18 maja,
w dniu urodzin Karola Wojtyły) swoje okno
ozdobami nawiązującymi do postaci świętego
papieża. Własnoręcznie wykonane dekoracje
miały być swego rodzaju wyjątkowym podzięko228

Dekoracja rynku, maj 2020 r.
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego)
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waniem za życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II. W czasie trwania akcji zachęcano do sfotografowania swojego „okna dla Jana Pawła II” i podzielenia się zdjęciem
w mediach społecznościowych z oznaczeniem #oknodlajp2. Dzięki temu, pozostając
w swoich domach z powodu pandemii COVID-19, można było aktywnie włączyć się
w świętowanie tej wyjątkowej, szczególnie dla naszego regionu rocznicy.
7 MAJA
Tego dnia w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach miała miejsce pierwsza uroczysta sesja trybunałów w obecności wszystkich dziekanów archidiecezji krakowskiej.
Po formalnym rozpoczęciu procesu abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św.
o pomyślny jego przebieg i łaski za wstawiennictwem Sług Bożych Karola i Emilii
Wojtyłów. Postulatorem procesów kanonizacyjnych został ks. Sławomir Oder, który
był także postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.
Pierwszym sędzią trybunału został abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski,
którego – jako delegat – w procesach reprezentował ks. Andrzej Scąber, referent
ds. kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej. Promotorem sprawiedliwości ogłoszono ks. Tomasza Szopę, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Powołano także
dwóch notariuszy – ks. Grzegorza Kotalę i ks. Pawła Ochockiego. Wszyscy członkowie
trybunałów złożyli przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego wypełnienia powierzonego im zadania – wykazania, że Emilia i Karol Wojtyłowie praktykowali cnoty
w sposób heroiczny, cieszą się opinią świętości, a za ich wstawiennictwem ludzie wypraszają łaski u Boga.
11 MAJA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w ramach jubileuszu papieskich
narodzin rozpoczęło 7-odcinkowy cykl krótkich filmów pt. Dom mojego dzieciństwa
opowiadających historię rodziny Wojtyłów sprzed czasu narodzin małego Lolka. Codziennie przez kolejne dni o godz. 17.00 na muzealnym profilu na Facebooku zamieszczało link do kolejnej części. Historie rodzinne Wojtyłów prezentowano prosto z muzeum w krótkiej i przystępnej dla każdego widza formie. Na filmikach pokazywano
zarówno wnętrza muzealne, jak i pamiątki po Janie Pawle II.
14 MAJA
Tego dnia coraz bardziej czuło się klimat zbliżającego się 100-lecia urodzin naszego
Świętego. Wówczas Wadowice zdobyły wyjątkową monetę. „W uznaniu zaangażowania Papieskiego Miasta w kultywowanie pamięci o Polaku na Stolicy Piotrowej”
Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego,
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przekazała Muzeum Miejskiemu, Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Muzeum Domowi Rodzinnemu Ojca Świętego Jana Pawła II po dwie srebrne monety
kolekcjonerskie, jakie NBP wydał z okazji tej wyjątkowej rocznicy. Szykowano wielkie wydarzenie na rynku w Wadowicach, z wystawą plenerową, strefą edukacyjną dla
dzieci, a przede wszystkich możliwością nabycia monet. Niestety ze względu na stan
epidemii impreza została odwołana. Mimo tego emisja monet odbyła się tego samego
dnia. Zakupów można było dokonać przez internet oraz w kasach NBP.
15 MAJA
Gmina Wadowice poinformowała, że w związku z panującą wówczas sytuacją epidemiczną nie będzie możliwe przeprowadzenie degustacji tortu, który przygotował
zwycięzca konkursu, czyli Ciastkarnia Rarytas. Zdecydowano, że tort zostanie zaprezentowany w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Nazaretanek przy ul. Lwowskiej w Wadowicach i przekazany jego mieszkańcom 18 maja o godz. 12.00 przez burmistrza
Wadowic Bartosza Kalińskiego oraz Ciastkarnię Rarytas.
W zaistniałej sytuacji gmina Wadowice ogłosiła kolejną akcję i zaprosiła wszystkich
do włączenia się w wielkie przedsięwzięcie „Cała Polska piecze tort na #100JP2”. Zachęcano, aby świętując ten piękny jubileusz w domu, uczestnicy upiekli tort lub ciasto
i udekorowali je papieskimi akcentami. Autorzy wypieków, którzy opublikowali swoje
zdjęcia na gminnym profilu na Facebooku, otrzymali unikatowe jubileuszowe
koszulki z napisem „Jestem radosny, wy też bądźcie!” oraz przypinki okolicznościowe.
Na zdjęcia czekano do 18 maja.
18 MAJA
Uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zainaugurował burmistrz
Wadowic, który wczesnym rankiem wspólnie z samorządowcami oraz parlamentarzystami złożył wieniec pod pomnikiem najważniejszego wadowiczanina. W południe Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry nazaretanki otrzymał z rąk
burmistrza urodzinowy tort dla swoich podopiecznych. Kilkaset porcji pięknego
tortu przekazano także dla wadowickich domów pomocy społecznej, Kuchni Brata
Alberta i Domu Samotnej Matki. Tego dnia rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą pocztówkę z Wadowic. Zgodnie z założeniem cztery najciekawsze zostały wydrukowane jako oficjalne jubileuszowe kartki. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Amelia
Niedziółka, Klaudia Wiktor, Filip Kruczek i Igor Kruczek oraz Dominika Frączek.
18 maja miała również miejsce premiera nowej aranżacji utworu Moje miasto Wadowice, która wybrzmiała z wieży bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Jej autorami byli Krzysztof Odrobina i Michał Dziewiński, którzy zaangażowali w to
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ogromne przedsięwzięcie muzyków oraz mieszkańców Wadowic. Wykonanie bazowało na oryginalnym utworze Adama Deca oraz Pawła Jarosza, którym zawdzięczamy
najsłynniejszą wadowicką pieśń. W tym samym dniu w sali teatralnej Wadowickiego
Centrum Kultury odbyła się uroczysta XIX Sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się ona
projekcją filmu o Janie Pawle II pt. Zawsze z nami byłeś, jesteś i będziesz zrealizowanego
przez Władysława Bieńka. Następnie burmistrz Wadowic oraz przewodniczący Rady
Miejskiej wręczyli papieskie medale honorowe osobom, które miały szczególny udział
w upowszechnianiu ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania
św. Jana Pawła II. Odlane z brązu medale, wybite z okazji 100. rocznicy urodzin papieża, trafiły m.in. do: ks. infułata Jakuba Gila, Parafii ONMP w Wadowicach, parafii
pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach,
Domu Macierzystego Księży Pallotynów na Kopcu w Kleczy Dolnej, Muzeum Domu
Rodzinnego Ojca Św. Jana Pawła II, Muzeum Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Choczni, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła
II w Radoczy, Fundacji OSP Chocznia, pani Marii Zadory, pana Pawła Jarosza, pana
Zdzisława Szczura, pani Stanisławy Wodyńskiej – Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły, pana Marka Brzeźniaka oraz pana posła Filipa Kaczyńskiego. Medal
o symbolicznym numerze 100 przeznaczony był dla Honorowego Obywatela Wadowic
– pana Eugeniusza Mroza, w imieniu którego odebrała go pani Maria Zadora. Dzień
wcześniej jeden egzemplarz przekazano na ręce abp. Marka Jędraszewskiego. Podczas
sesji nieobecne były pani poseł Ewa Filipiak oraz siostra Magdalena Strzelecka, dla
których również przewidziane były medale. O godzinie 17.00 z inicjatywy Muzeum
Domu Rodzinnego Jana Pawła II cała Polska zaśpiewała Barkę. Ulubiona pieśń Karola
Wojtyły wybrzmiała na wadowickim rynku prosto z serc wiernych, którzy przybyli tu, by świętować ten okrągły jubileusz. Zwieńczeniem uroczystości było wypuszczenie 100 symbolizujących pokój i pojednanie gołębi dzięki uprzejmości Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wadowice.
W tym szczególnym dniu do Wadowic przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Para prezydencka gościła w papieskim muzeum, a na zakończenie wizyty pozostawiła wpisy w księdze pamiątkowej. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyli: dyrekcja muzeum, burmistrz
Wadowic oraz przedstawiciele duchowieństwa. Dla uczczenia pamięci Jana Pawła II
prezydent wraz z pierwszą damą złożyli również kwiaty przy pomniku papieża, po
czym nawiedzili wadowicką bazylikę Ofiarowania NMP.
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29 MAJA
Tego dnia o godz. 19.00 miała miejsce telewizyjna premiera wyjątkowego projektu
multimedialnego pt. Urodziłem się w Wadowicach. Karol Wojtyła. Jego celem było
upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego, jaką jest postać Ojca Świętego. W widowisku wystąpili: Łukasz i Paweł Golcowie, Maciej Miecznikowski, Halina
Mlynkova, Kasia Moś, Janusz Radek, Anna Wyszkoni oraz Zespół Dziecięcy z Wadowic. W trakcie tego widowiska artyści wystąpili w przestrzeniach papieskiego muzeum,
wykonując piosenki nawiązujące tematycznie do etapów życia Ojca Świętego. Całość
wzbogaciła opowieść narratora. W projekcie wykorzystane zostały również materiały
archiwalne. Po tym niezwykłym świecie publiczność oprowadził ks. Łukasz Piórkowski,
dyrektor muzeum. Widowisko, wzbogacone oprawą graficzną i wizualizacjami, podzielone zostało na siedem części odpowiadających strefom wadowickiego muzeum.
CZERWIEC
1 CZERWCA
Z okazji Dnia Dziecka w biurze Informacji Turystycznej w Wadowicach przy ul. Kościelnej 4 odbyła się premiera i zarazem promocja najnowszej bezpłatnej publikacji dla
dzieci pt. Jak Karol z Wadowic został świętym – Kolorowanka z zagadkami, która powstała w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Wydawnictwo
ukazało się w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej Zawartość w przystępnej formie przybliża postać papieża Polaka jako chłopca i młodzieńca, który w Wadowicach spędził pierwsze 18 lat swojego życia. Informowano, że opracowanie składa
się z obrazków do pokolorowania czy łamigłówek do rozwiązania oraz gry planszowej
znajdującej się na wewnętrznej stronie okładki.
7 CZERWCA
Muzeum Miejskie uczciło 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły okolicznościową wystawą. W siedzibie muzeum na ul. Kościelnej 4 można było zobaczyć niemal
100 medali ilustrujących papieskie pielgrzymki do Ojczyzny i spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami rodzinnego miasta. Prezentowana w sali ekspozycji czasowych
wystawa fotograficzna Spotkania z Janem Pawłem II przedstawia trzy wizyty papieża
w Wadowicach. Jej autorką jest Agnieszka Matuła, a fragmenty papieskich przemówień i homilii wybrała jako ilustrację fotografii Joanna Pytlowska-Bajak. Wyjątkowym elementem ekspozycji jest kolekcja blisko 100 medali wybitych według projektu
Krzysztofa Chwaleby, przedstawiających wszystkie papieskie wizyty w Polsce. Medale
zostały przekazane do zbiorów Muzeum Miejskiego przez Ryszarda Bala.
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10 CZERWCA
W tym dniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprezentowało
w ramach dorocznego Święta Małopolski nowy cykl pt. Znani Małopolanie w życiu
Jana Pawła II. Przez cały czerwiec zaprezentowano sylwetki siedmiu Małopolan, których losy nierozerwalnie łączyły się z osobą Karola Wojtyły. Cykl rozpoczął się prezentacją bliskiego przyjaciela z czasów wadowickich – Jerzego Klugera. W kolejny
odsłonach pojawili się: ks. Kazimierz Figlewicz, ks. Edward Zacher, Eugeniusz Mróz,
ks. kard. Adam Stefan Sapieha, Mieczysław Kolarczyk i kard. Franciszek Macharski.
18 CZERWCA
W budynku Muzeum Miejskiego był kręcony październikowy odcinek Ziarna. W pracach nad nim brali udział również pracownicy tego muzeum. Z uwagi na rok papieskiego jubileuszu odcinek ten był poświęcony papieżowi Polakowi – św. Janowi Pawłowi II. Emisja telewizyjna miała miejsce 11 października w TVP 1.
20 CZERWCA
Od 20 czerwca do 18 lipca w roku 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
papieskie muzeum w Wadowicach zachęcało, aby wspólnie sięgnąć do literackich
dzieł Karola Wojtyły. Wraz z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Biblioteką Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego i Wydawnictwem
św. Stanisława BM w Krakowie zapraszało do dzielenia się interpretacjami jego utworów poetyckich i dramatycznych. W ramach projektu „Wojtyła od-czytany” muzeum co
tydzień prezentowało wykonanie jednego utworu przez specjalnych gości. Zachęcało
wszystkich zainteresowanych akcją do wzięcia do rąk tych pięknych, ale wciąż nieodkrytych tekstów. Proponowano czytanie indywidualne lub w rodzinach i grupach
przyjacielskich. Nagrania można było umieszczać na stronie wydarzenia na Facebooku, a także oznaczając je @domjp2 lub #wojtylaodczytany lub na profilu muzealnym
na Facebooku.
LIPIEC
4 LIPCA
1411 gołębi dalekodystansowych z całej Polski i Słowacji wyruszyło specjalnym busem
z Wadowic do Rzymu. 6 sierpnia ze wzgórza w Castel Gandolfo, gdzie znajduje się
letnia rezydencja papieska, w jednym momencie zostały wypuszczone w niebo tysiące
gołębi, nie tylko z Polski i Słowacji, lecz także z Węgier, Albanii, Rumunii i Włoch. Ptaki rozleciały się po całej Europie, aby dotrzeć do swoich domów. W ten symboliczny
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sposób gołębiarze z sześciu krajów europejskich uczcili 100. rocznicę urodzin św. Jana
Pawła II. Cała akcja była inicjatywą Klubu Hodowców Gołębi Dalekodystansowych
„Maratończyk” Wadowice.
W tym samym dniu w roku 100. urodzin Jan Pawła II Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej przy swojej siedzibie, w budynku dawnej Czytelni Mieszczańskiej,
na ul. Krakowskiej, otwarło czasowa wystawę plenerową pt. Wadowickie lata
św. Jana Pawła II składającą się z kilkunastu fotogramów. Zaprezentowano na nich zdjęcia
rodzinne Jana Pawła II oraz dawnych Wadowic. Zaprezentowano również ciekawa mapę
miasta, na której zaznaczono miejsca ważne dla dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły.
5 LIPCA
Tego dnia odbył się 100. mecz Reprezentacji Polski Oldbojów w Futsalu, która zagrała
towarzyski mecz z oldbojami Zaskawianki Wadowice na 100-lecie urodzin św. Jana
Pawła II. Pierwotnie rozgrywka miała się odbyć w maju w Wadowicach podczas uroczystości 100-lecia urodzin, jednak ze względu na stan epidemii została przełożona.
Pierwszy gwizdek tego spotkania zabrzmiał o godzinie 11.00 na wadowickim orliku
(ul. Błonie). Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem reprezentacji Polski 26:4.
Wydarzenie odbyło się w pięknej rodzinnej atmosferze. Dla dzieciaków przygotowano specjalny sportowy tor, za którego pokonanie czekały drobne upominki od gminy
Wadowice. Z kolei w przerwie spotkania kibice mogli podziwiać występ Andrzeja Kukli, mistrza żonglerki, który 22 lata temu ustanowił rekord Guinessa, podbijając piłkę
przez 3 godziny i 50 minut!
7 LIPCA
Takiego wydarzenia jeszcze w historii Wadowic nie było. Miasto papieskie było gospodarzem międzynarodowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej na poziomie ministerialnym. Do Wadowic przyjechali szefowie dyplomacji Polski, Węgier, Słowacji i Czech.
Wizyta rozpoczęła się od rozmowy plenarnej ministrów, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Tuż przed tym spotkaniem wpisu do księgi
pamiątkowej dokonał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa na wadowickim rynku. Następnie Jacek Czaputowicz, Tomáš Petříček, Ivan Korčok i Péter Szijjártó złożyli kwiaty pod pomnikiem
św. Jana Pawła II, a na koniec wizyty odwiedzili bazylikę i muzeum papieskie. Spotkanie
szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) inaugurowało szóste już polskie
przewodnictwo w V4. Polska przewodniczyła V4 od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Motto polskiego przewodnictwa brzmiało: „Powrót na właściwe tory” (Back on
track). Wizyta w Wadowicach była pierwszym od kilku miesięcy osobistym spotka234
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niem ministrów spraw zagranicznych V4. Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania działań w ramach czeskiego przewodnictwa w V4 oraz zaprezentowania głównych założeń polskiej prezydencji w Grupie.
Tego samego dnia o godz. 11.15 z wadowickiego rynku wystartowali kolarze Tour
de Pologne. Na starcie w Wadowicach nie zabrakło oczywiście również m.in. dyrektora wyścigu Czesława Langa, który przed rozpoczęciem wyścigu zdążył zjeść
papieską kremówkę, a później wspólnie z kardynałem oraz burmistrzem Bartoszem
Kalińskim otworzył papieski etap. Wadowice, jako jedna z pięciu miejscowości w Polsce, po raz pierwszy w historii były miastem startowym 77. Wyścigu Tour de Pologne.
Miasto nad Skawą zostało gospodarzem trzeciego etapu. Kolarze wystartowali z wadowickiego rynku i zrobili honorową pętlę ulicami: Mickiewicza, Słowackiego, Szpitalną
oraz Jagiellońską, a następnie ponownie powrócili na plac Jana Pawła II i pożegnali się
z kibicami. Fani kolarstwa mogli z bliska zobaczyć takie gwiazdy, jak m.in. Tim Wellens,
Richard Carapaz, mistrz świata Mads Pedersen czy Rafał Majka. Prawdziwe ściganie rozpoczęło się dopiero po 2,7 kilometra na Łazówce. Uczestnicy wyścigu pojechali w kierunku Wieprza oraz Andrychowa, po 200 kilometrach finiszowali w Bielsku-Białej.
SIERPIEŃ
10 SIERPNIA
W tym dniu z Wadowic wyruszyła Ekosztafeta, która udała się do Radzymina na
elektrycznych hulajnogach. Kilkoro śmiałków miało do pokonania ok. 500 kilometrów. Na starcie rajdu pojawił się burmistrz Wadowic, który pogratulował uczestnikom wspaniałej inicjatywy i życzył bezpiecznego dotarcia do celu. Organizatorem
wydarzenia był Emobi – Instytut Elektromobilności i Zrównoważonego Transportu.
Sztafeta odbywała się w ramach projektu pt. „Klimat jest dobrem wspólnym. Ekologiczne dziedzictwo Jana Pawła II”. Projekt zakładał przygotowanie i organizację serii
wydarzeń i wypraw z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i 100. rocznicy Cudu
nad Wisłą, który miał miejsce właśnie w Radzyminie. Jednym z elementów projektu
była wspomniana Ekosztafeta. W podróży brały udział tylko pojazdy elektryczne. Na
czele peletonu jechały hulajnogi, a za nimi podążały samochody, w tym polski elektryczny pojazd Sokół 4×4. Trasa sztafety prowadziła wzdłuż miast położonych nad
Wisłą, takich jak: Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Tarnobrzeg, Sandomierz, Józefów
nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin, Góra Kalwaria, Warszawa. Finał sztafety
przewidziano w sobotę (15 sierpnia) w Radzyminie.
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15 SIERPNIA
W dniu święta Wojska Polskiego i Cudu nad Wisłą oraz w jubileuszowym roku urodzin papieskich Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej na placu Jana Pawła II
o godz. 16.00 zorganizowało wspólne śpiewanie piosenek. Uczestnikom tego wydarzenia rozdano 230 szt. Szkolnego śpiewnika Karola Wojtyły. Wydawnictwo przygotowane
przez Towarzystwo stanowi zbiór pieśni z dwudziestolecia międzywojennego przeplatanych wspomnieniami rówieśników i kolegów szkolnych papieża z Wadowic.

Rodzinny Rajd Rowerowy (fot. archiwum Urzędu Miejskiego)

30 SIERPNIA
Tego dnia Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach
zorganizował Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym szczególnym roku organizowany był
z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jako motyw przewodni wybrano ukazanie bogactwa lokalnych obiektów sakralnych należących do szlaku architektury drewnianej na ziemi ojczystej Jan Pawła II. Punktem kulminacyjnym imprezy tradycyjnie
był piknik z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy z nagrodami.
WRZESIEŃ
24 WRZEŚNIA
W ostatni czwartek września o godz. 17.00 w sali teatralnej Domu Katolickiego muzeum papieskie w Wadowicach zrealizowało wyjątkowe wykłady współorganizowane z Gminą Wadowice oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Była to kontynuacja serii wykładów pt. Aby życie miało sens organizowanych z okazji
100. rocznicy urodzin papieża Polaka. Wiosenny cykl wykładów został przerwany przez
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pandemię. Tematy, które poruszono podczas tego wrześniowego spotkania, były interesujące. Prelegenci posiadali ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianych
przez siebie tematów. Najpierw wystąpił ks. prof. nadzw. dr hab. Bogdan Zbroja z tematem Sumienie człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II w aspekcie pielgrzymki do
Skoczowa. To właśnie podczas tej pielgrzymki w 1995 r. Ojciec Święty pytał o kondycję
naszych sumień: Dzisiaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt
– po tylu latach doświadczeń totalitaryzmu – trzeba [--] zrobić [--] dogłębny rachunek
sumienia: Dokąd idziemy? W którą stronę podążają sumienia?. Następnie przemawiał
ks. prof. nadzw. dr hab. Robert Nęcek, który opowiadał o kulisach pracy rzecznika prasowego w instytucji kościelnej. Słuchacze dowiedzieli się m.in., jak w pracy rzecznika
udzielać informacji, by zostać dobrze zrozumianym, oraz jak odpowiadać na trudne
i niewygodne pytania.
27 WRZEŚNIA
W tym dniu na Groniu Jana Pawła II o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św.
w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz w intencji Ojczyzny. Inicjatorem tego
wydarzenia był NSZZ „Solidarność” Region Małopolski, Oddział Nr 7 w Wadowicach.
PAŹDZIERNIK
3 PAŹDZIERNIKA
W tym dniu odbył się coroczny wyścig kolarski Ponikiew Time Trial, zorganizowany
przez KS Aquila Peleton Wadowice. Był on dedykowany 100. rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II. Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00 przy pizzerii Czartak. Dwie
godziny wcześniej otwarto biuro zawodów. Trasa wyścigu miała 6,5 km i prowadziła
główną ulicą Ponikwi. Zawodnicy startowali indywidualnie w 1-minutowych odstępach czasowych. Organizatorzy przewidzieli trzy kategorie: Kobiety OPEN, Mężczyźni
OPEN oraz kategoria wiekowa 50+.
11 PAŹDZIERNIKA
Tego dnia obchodzono XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus. Na ten dzień Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach promował wyjątkową publikację: Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Urodziłem się w Wadowicach
1920-2020, wydaną z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
W tym samym dniu o godz. 16.00 w wadowickim kinie Centrum miała miejsce premiera filmu dokumentalnego pt. Jan Paweł II. Takiego widzę Go do dzisiaj. Jest to
opowieść o wielkim pontyfikacie Jana Pawła II z perspektywy wadowiczan. Zaanga237
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żowane w projekt osoby podzieliły się w nim swoimi przeżyciami, wspomnieniami
i refleksjami. Ten niezwykły dokument zrealizowało Muzeum Miejskie we współpracy
z krakowską Fundacją Nowych Ujęć. W projekcie wzięli udział: siostra Bogumiła Baran, nazaretanka, Zofia Ryba, Ewa Rzycka oraz Stanisław Zadora, Twórcami filmu byli
Anna Pankiewicz i Marcin Kaproń działający w Fundacji Nowych Ujęć w Krakowie.
Od 12 października film był dostępny w sieci na stronie Muzeum Miejskiego. Realizacja projektu możliwa była tylko dzięki dofinansowaniu ze środków MHP w ramach
programu „Patriotyzm jutra”.
16 PAŹDZIERNIKA
W tym dniu o godz. 18.00 odbyła się premiera online pełnometrażowej filmowej rejestracji spektaklu Totus Tuus...
– misterium muzyczne. Był to autorski spektakl poświęcony postaci Jana Pawła II w wykonaniu
Teatru A z Gliwic, który przełożono na język filmowy. Totus
tuus… – misterium muzyczne odwoływało się do wielowiekowej
chrześcijańskiej tradycji hymnografii, poświęconej Maryi.
W prezentowanej sztuce zaakcentowano tragiczne, przełomoKoncert z okazji 100. urodzin Jana Pawła II
we wydarzenia z życia narodu,
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego)
w których przyszło uczestniczyć
Karolowi Wojtyle. W spektaklu pojawiły się fragmenty Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, śpiewane „rdzennie” przez kilku starszych artystów
z uznanego na Podhalu Zespołu Regle z Poronina. W sztuce znalazły się także fragmenty starogreckiego hymnu maryjnego Akatyst ku czci Bogurodzicy, w wykonaniu Chóru
Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, przygotowanego przez muzykologa
ks. dr. Piotra Towarka. W warstwie tematycznej artyści gliwickiego Teatru A oraz zaproszeni do współpracy wyjątkowi twórcy postanowili sięgnąć do zapisków i dokumentów dotyczących przede wszystkim wcześniejszego okresu w biografii Karola Wojtyły, w przeświadczeniu, że wczesna śmierć ziemskiej matki w duchowym wymiarze
zbliża Karola do Matki Boga. Z sepii fotografii i dokumentów wyłaniał się obraz zwykłego człowieka, uwikłanego w dzieje swojego narodu, niezłomnego o tyle, o ile niezłomność definiujemy jako dorastanie do zadań z człowieczeństwa. W tym znaczeniu mie238
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liśmy do czynienia z teatralnym
esejem o zwykłym człowieku.
W tym samym dniu Muzeum
Miejskie dokonało prezentacji pamiątkowego banknotu
kolekcjonerskiego,
wydanego
z okazji 100. rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II. Był to pierwszy
na świecie banknot pamiątkowy,
wydany z okazji jubileuszu, zawierający w pełni polski motyw.
Koncert z okazji 100. urodzin Jana Pawła II
Wadowicki banknot ukazuje
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego)
młodego Karola Wojtyłę z czasów, kiedy mieszkał w Wadowicach, i stanowi unikatowe w skali światowej przedstawienie. Trudno bowiem znaleźć wśród dotychczasowych emisji monet i banknotów
kolekcjonerskich wizerunek młodego Wojtyły. Dopełnienie stanowi współczesny herb
Wadowic, zaś w tle widoczna jest przedwojenna panorama miasta. Miasta, w którym
wszystko się zaczęło. Projektantką tego i innych polskich banknotów pamiątkowych
0 euro jest Małgorzata Pławecka-Jasek. Banknot sprzedawany był poprzez specjalną
platformę sprzedażową od 21 listopada, a potem także w Muzeum Miejskim.
18 PAŹDZIERNIKA
Na rynku wadowickim o godz. 17.30 rozpoczęło się wydarzenie religijne Wadowice,
tu wszystko się zaczęło, które było transmitowane w TVP 1 na żywo. Zostało one poprzedzone nabożeństwem dziękczynnym za życie i pontyfikat Jana Pawła II o godz.
16.45. Podczas koncertu na ogromnej scenie wystąpiła plejada polskich gwiazd, takich
jak: Halina Mlynkova, Kasia Moś, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Mateusz Ziółko, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, Arka Noego, Mała Armia
Janosika oraz Sargis Davtyan. Koncert poprowadził Artur Żmijewski. Ze względu na
sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się z bardzo ograniczonym udziałem publiczności. Zwracano uwagę, by nie gromadzić się poza strefą imprezy, a na miejscu
ustawiono znaki nakazujące noszenie maseczek. Zgromadzona na miejscu publiczność w liczbie ok. 300 osób uczestniczyła w wydarzeniu z zachowaniem zasad dystansu, zasiadając na pojedynczych krzesłach rozstawionych co kilka metrów.
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LISTOPAD
9 LISTOPADA
Muzeum Miejskie w Wadowicach dzięki współpracy gminy Wadowice z włoską gminą
Introd i stowarzyszeniem La Memoria Viva przygotowało wystawę fotograficzną pt.
Pobyty Ojca Świętego w Introd w Dolinie Aosty prezentującą zdjęcia Grzegorza Gałązki. Ekspozycję można było zwiedzać do końca lutego 2021 r. Papież uwielbiał kontemplować widoki Doliny Aosty, ponieważ dzięki temu czuł się znacznie bliżej Boga
i Stworzenia. Również w Polsce, w młodości, Jan Paweł II uwielbiał kontakt z przyrodą, a zwłaszcza z górami. Papież Benedykt XVI częściowo poszedł w jego ślady, czego
przykładem są pobyty w gminie Introd podczas jego pontyfikatu. Można było to obserwować na 50 fotografiach wybranych na wystawę, którą gmina Introd postanowiła
wykonać w lipcu 2020 r. z okazji 100. urodzin świętego papieża. To zbiór najbardziej
symbolicznych ujęć zrealizowanych w latach 1989-2009, które dotyczą tylko terenów
Introd i Les Combes, letniej rezydencji papieży. To kawałek historii Kościoła, ale też
regionu Doliny Aosty, który miał niepowtarzalną okazję przyjąć tak wybitnych gości.
Z tej pięknej ziemi pochodziły również bardzo ważne i głębokie orędzia, skierowane nie tylko do wiernych obecnych na niedzielnej modlitwie Anioł Pański, lecz także
do całego świata. Z uwagi na zaostrzenie zaleceń sanitarnych muzeum zapraszało do
oglądania tej wystawy online.
20 LISTOPADA
Lokalne media poinformowały, że na wydawniczym rynku ukazała się książka autorstwa Zbigniewa Bieniasza pt. Lolek złotempisany, opisująca obszernie wadowicki okres
życia Karola Wojtyły. Publikacja ta powstała staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i przy dofinansowaniu gminy Wadowice. Książka stanowi obszerną
biografią młodzieńczego okresu życia papieża Jana Pawła II na tle dziejów Wadowic.
Autor jest synem kolegi szkolnego Karola Wojtyły i dzięki temu znajdziemy tu relacje rówieśników z lat szkolnych i gimnazjalnych, sąsiadów i nauczycieli Lolka. Można
ich także posłuchać dzięki załączonej do publikacji płyty DVD. Bogato ilustrowana
unikalnymi zdjęciami (ponad 600) książka opowiada szczegółowo dzieje rodu Wojtyłów: od XVII w. po przybycie rodziny do Wadowic w 1913 r., od dzieciństwa i lat
gimnazjalnych aż po maturę i wyjazd Lolka do Krakowa.
23 LISTOPADA
Urząd Miejski Wadowicach oddał do użytku mieszkańców i turystów odnowiony
Szlak Karola Wojtyły prowadzący przez najważniejsze miejsca związane z dzieciń240
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stwem i młodością papieża. Zrewitalizowany szlak obejmuje łącznie 14 obiektów, bowiem został poszerzony o kolejne miejsce – wadowicką synagogę. Każda nowa tablica
została poświęcona odrębnemu miejscu i faktom z życia Karola Wojtyły w Wadowicach. Wyposażono je w indywidualne unikatowe zdjęcia, tekst główny w 3 językach
(polskim, angielskim i włoskim) wyjaśniający związki miejsca z osobą Jana Pawła II
oraz oś czasu. Wszystkie tablice tworzą kompletną opowieść o rodzinie, dzieciństwie
i młodości papieża z Wadowic, pełniąc nie tylko funkcję informacyjną, lecz także edukacyjną. Rewitalizację istniejącego od 2005 r. Szlaku Karola Wojtyły zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
GRUDZIEŃ
9 GRUDNIA
Z myślą o najmłodszych papieskie muzeum w Wadowicach przygotowało niespodziankę w postaci 10-odcinkowego cyklu czytanej przez aktorów książki dla dzieci Przygoda
w Wadowickim Muzeum, czyli 100 listów do Jana Pawła II. W zaczarowaną podróż małego Maksa przez muzeum i życie Karola Wojtyły zabrali odbiorców znakomici aktorzy:
Piotr Piecha i Marcin Kobierski – autor książki. Wszystkie odcinki były tłumaczone na
polski język migowy i emitowane w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 19.00
na profilu muzeum na Facebooku, jego kanale YouTube oraz stronie internetowej.
12 GRUDNIA
W ramach działań z okazji 100-lecia papieskich urodzin Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II o godz. 19.00 w sali teatralnej Domu Katolickiego zorganizowało wystawienie spektaklu pt. JP2 – Oczekiwane Pokolenie. Został on przygotowany przez Fundację „Damy Radę – z Kulturą!” wraz z Krakowskim Teatrem Komedia. Można było go zobaczyć bezpłatnie za pośrednictwem streamingu internetowego.
Sztuka ta opowiadała o Karolu Wojtyle, zanim został Świętym Janem Pawłem II.
Ze względu na zainteresowania teatralne Karola Wojtyły pokazywała także aktorskie
przesądy, których aktorzy przestrzegają także w dzisiejszych czasach. W spektaklu
widzowie mogli odnaleźć ciekawostki z życia Karola Wojtyły, m.in. zamiłowanie do
sportu oraz wiele cytatów „naszego papieża”. Sztuka ta pokazywała siłę przebaczenia
oraz łączenia pokoleń, które mimo różnic potrafią mówić jednym językiem. Spektakl stanowił lekcję historii o wybitnym Polaku, jego zasługach dla kraju i świata, ale
przede wszystkim dawkę informacji przekazaną w niekonwencjonalny sposób. Było
to przedstawienie komediowe przeznaczone dla widzów w każdym wieku, na którym
można było się wzruszyć, ale i serdecznie pośmiać. Projekt ten, zrealizowany ze środ241
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ków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był skierowany przede wszystkim do Polonii
i Polaków we Włoszech.
13 GRUDNIA
Papieskie muzeum w Wadowicach o godz. 18.00 zorganizowało w sali teatralnej Domu
Katolickiego, w miejscu, gdzie pierwsze kroki na scenie stawiał młody Karol Wojtyła,
premierę sztuki Emilia. Matka Papieża. Spektakl w wykonaniu mnikowskiego Teatru
Albertus zgromadził komplet publiczności. Dorota Kamińska – scenarzysta i reżyser
przedstawienia – doskonale odtworzyła klimat początku XX w., łącząc biografię rodziny Wojtyłów i wątek historyczny znany doskonale z podręczników. Spektakl stanowił opowieść o życiu Emilii. Rozpoczynając od wspomnień, którymi powróciliśmy
do roku 1906, kiedy to Wojtyłowie zawarli związek małżeński, wspólnie podążaliśmy
ścieżkami ich życia. W tle historycznych wydarzeń związanych z wojskową karierą
Karola autorka opowiedziała o życiu w Wadowicach, śmierci Olgi i wielkiej radości
z narodzin Lolka. Sztuka dostarczyła widzom wielu wzruszeń i radości.
21 GRUDNIA
Na wadowickim rynku pojawiła się wystawa będąca efektem współpracy wojewody
małopolskiego oraz Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W ramach projektu Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez
Polskę w okresie dążeń niepodległościowych powstały mobilna wystawa czasowa oraz
strona internetowa, która stanowiła jej uzupełnienie. Na wspomnianej stronie znaleźć
można dodatkowe materiały merytoryczne, fotograficzne i audiowizualne. Poprzez
realizację projektu muzeum zachęcało do rozwoju postaw patriotycznych oraz inspirowania rodaków takimi wartościami, jak wolność, solidarność, poszanowanie praw
i godności człowieka.
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