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Szanowni Państwo!

Wydawnictwo, które Państwo otrzymaliście jest kolejną pozycją przygotowaną 
przez Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity. W ostatnich dwóch 
latach przekazaliśmy Państwu cztery pozycje. Ta ma jednak odmienny charakter. 
W naszych zamierzeniach ma stać się periodycznym wydawnictwem zawierającym 
problematykę historyczną i kulturalną dotyczącą Wadowic i najbliższej okolicy.

Interesuje nas historia zarówno ta odległa jak i współczesna, wydarzenia kul
turalne o randze regionalnej i ogólnopolskiej, ale i te związane tylko z W adowi
cami. W kręgu naszych zainteresowań są nie tylko poważne naukowe publikacje 
historyczne. Chcielibyśm y aby każdy znalazł tutaj interesujący go temat, wiele 
ciekawych dotychczas nie ujawnianych faktów i wydarzeń.

Będziemy prezentować dokonania znanych w środowiskach artystycznych 
twórców związanych z ziemią wadowicką. W tym numerze prezentujemy na przy
kład prace Franciszka Suknarowskiego, który w ubiegłym roku obchodził 85 uro
dziny i z tej okazji w naszym muzeum zorganizowaliśmy kolejną wystawę jego 
prac.

Mamy także zamiar pomóc wszystkim młodym ludziom, którzy coś ciekawego 
tworzą, a nie mają pieniędzy aby się „dobrze sprzedać” . W tym numerze znajdą 
Państwo na razie tylko próbkę talentu młodej poetki z Zespołu Szkół Zawodowych.

Chcielibyśmy także na naszych łamach promować wszelkie godne polecenia 
inicjatywy kulturalne, choćby tylko przez ich zasygnalizowanie - tak jak to obecnie 
czynimy opisując ciekawe koncerty w  prywatnej kawiarni.

Nie wszystkie teksty, które chcieliśmy znalazły się na łamach. Zamierzaliśmy 
w  tym numerze przekazać Państwu informacje o wystawach, koncertach i o in
nych wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych jakie odbyły się w  Wadowicach 
w ostatnich dwóch latach. Niestety nie wszyscy, których o to poprosiliśmy, przeka
zali nam zestawienia swoich dokonań. Z  tego powodu tą swoistą kronikę kultu
ralną wydrukujemy w następnym numerze. Tą drogą jeszcze raz zwracamy się do 
wszystkich placówek kulturalnych i osób, które zorganizowały coś ciekawego w  la
tach 1997 - 1998 o przekazanie nam krótkiej, kilkuzdaniowej informacji na ten 
temat.

„W adoviana” mają być czasopismem adresowanym do wszystkich osób zain
teresowanych historią regionu oraz tym co ciekawego dzieje się w  wadowickiej 
kulturze. Temu celowi podporządkowaliśmy także tytuł naszego czasopisma, po
nieważ nie chcieliśm y ograniczać kręgu naszych zainteresowań. W edług nas 
tytuł: „Wadoviana". P rzegląd Historyczno - Kulturalny. P ismo Zb iorów  H istorycz
nych Z iem i W adowickiej daje możliwość poruszania się po wszystkich sferach 
życia kulturalnego.
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Nie określamy na razie jak często będzie się ono ukazywać. W tym roku zamie
rzamy wydać jeszcze jeden numer, który w głównej części poświęcony byłby 80 
rocznicy odzyskania niepodległości i 20 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Chcie
libyśmy aby i w przyszłym roku ukazały się dwa numery naszego czasopisma. 
Będzie zależało to od reklamodawców i Państwa zainteresowania naszą propo
zycją, ponieważ nasze czasopismo prawie w całości finansowane jest przez spon
sorów i reklamodawców.

Zadania jakie przed sobą postawiliśmy na pewno nie będą łatwe do zrealizo
wania. Mamy jednak nadzieję, że przy pomocy wszystkich, którym leży na sercu 
dobro W adowic, podołamy temu.

Liczymy na Państwa współpracę, listy i opinie.

Gromadzimy wszelkie pamiątki związane z miastem i najbliższą okolicą.

Bardzo p rosim y o w zbogacanie naszych  zbiorów .
P row adzim y za ku p y  ekspona tów  zw ią za n ych  z W adowicam i.

Piotr Wyrobiec 
Dyrektor Zbiorów Historycznych 

Ziemi Wadowickiej

Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej 
im. Marcina Wadowity 

Wadowice, ul. Kościelna 4 
tel. (0 33) 738 100

Zapraszamy 
od poniedziałku do czwartku w  godz. 9 -15, 

w piątki od godz. 9 - 16.30. 
w soboty w  godz. 10-13 .
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