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Wystawy wadowickiego muzeum

„20 lat z Janem Pawłem II”
Wystawa fotografii Adama Bujaka „20 lat z Janem Pawłem II” została otwarta 

uroczyście 18 maja w rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Jeszcze nigdy w dziejach 
muzeum na otwarciu nie było tylu osób. Niektórzy nawet mieli pretensje, że aby 
zobaczyć wystawę musieli na otwarciu czekać na schodach ponad pół godziny. 
Wystawę otworzył kardynał Franciszek Macharski oraz autor zdjęć. Po krótkich 
mowach kardynała, Adama Bujaka i gospodarza Piotra Wyrobca zaproszeni go
ście z zainteresowaniem  oglądali 65 dużych fotogram ów prezentowanych 
w trzech salach muzeum. Duże wrażenie zrobił na wszystkich niecodzienny por
tret papieża pokazany w ostatniej sali, jako zakończenie ekspozycji. Portret ten 
ze slajdu „rzucono” na kilkakrotnie złożony przeźroczysty materiał. Widzowie cho
dzący po sali poruszali materiałem tworząc tym samym niby przestrzenny, ruchomy 
portret papieża.

Spośród wszystkich fotografii prawie wszyscy zwiedzający na dłużej zatrzymy
wali się przy portretach Ojca Świętego. Specjalnie wyodrębniona prawie mistycz
na fotografia Jana Pawła II w konfesjonale witała wchodzących na salę.

W ciągu trzech miesięcy przez sale wystawowe muzeum przeszło kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi. W niektóre dni maja trzeba było czekać na schodach w kolejce na 
wystawę. Wkrótce po otwarciu, dzięki licznym relacjom prasowym i telewizyjnym 
muzeum otrzymało kilka próśb o wypożyczenie wystawy. Jak zapewniali wszyscy 
chętni do wypożyczenia koszty nie grały żadnej roli. Niestety wystawa mogła 
zostać pokazana poza Wadowicami tylko we wrześniu. Ponieważ jako pierwsze 
zgłosiło się Muzeum Okręgowe z Krosna, tam też przez dwa tygodnie znalazły się 
fotografie A. Bujaka. W Krośnie wystawa cieszyła się wielkim powodzeniem. Jak 
opowiadał dyrektor tamtejszego muzeum przez ostatnie dni przy kasie ustawiały 
się kolejki. Na początku października fotografie wróciły do Wadowic i mimo wielu 
zabiegów nie wypożyczyliśmy wystawy nawet do muzeum w Warszawie.

Obecnie fotografie prezentowane są w sali audiowizualnej w Domu Rodzin
nym Ojca Świętego.

Oprócz kolorowego folderu ze zdjęciami wystawie towarzyszy duży kolorowy 
plakat oraz specjalnie z tej okazji wydana przez Pocztę Polską karta korespon
dencyjna. Cieszyła się ona tak wielkim powodzeniem, że nakład 10 000 egzem
plarzy został sprzedany w ciągu miesiąca i poczta zmuszona była dodrukować 
następne 10 000 kart. Fot. A. Bujaka na str. 121.

„Przyjaźń Narodów Polski i Stanów Z jednoczonych”
W połowie września w obecności przedstawiciela konsulatu Stanów Zjedno

czonych w Krakowie została otwarta wystawa przygotowana przez Zygmunta Krau
sa. Śpośród swoich zbiorów kolekcjoner zaprezentował znaczki, medale, monety,
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banknoty oraz inne pamiątki uka
zujące motywy polskie w wydaw
nictwach am erykańskich i e le
menty amerykańskie w Poisce. 
Na szczególną uwagę zasługiwa
ły piękne kolekcje medali wybitych 
w Stanach Zjednoczonych, czy 
też banknoty amerykańskie z cza
sów wojny secesyjnej. Wielu fila
telistów z podziwem oglądało ko
perty i medale wydane przez 
amerykańską Polonię.

WADOWICE 16. 1C

„W ystawa fila te lis tyczna”  „W ystawa m edali”
Z okazji 20 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II wadowiccy filateliści przygotowa

li wystawę znaczków i walorów pocztowych związanych z osobą Ojca Świętego. 
Mimo usilnych zabiegów nie udało się Kołu w Wadowicach zgromadzić odpo
wiednich funduszu na zorganizowanie wystawy regionalnej. Dlatego też ograni
czyło się ono do wystawy mającej rangę po
kazu filatelistycznego. Swoje zbiory zapre
zentowali: Stanisław Malec, Lucjan Kmita,
Aleksander Toma, Adolf Mierzwa, Monika 
Latasz, Stanisław Pająk, Mariusz Cypser, Sta
nisław Klinot. Pokazano także zbiory Kazi
mierza Boguni (zmarłego na początku tego 
roku członka wadowickiego Koła), które wła
śnie na tą wystawę były przygotowywane, a żona Pana 
Kazimierza przekazała na własność muzeum. Wystawie 
towarzyszył kilkudziesięcio stronicowy folder przygoto
wany staraniem Zarządu Koła. Obok znaczków, kopert 
i datowników w tych samych salach swoje zbiory pre
zentował Marian Kowalski, kolekcjoner z Płocka. Poka
za ł na wystaw ie 364 medale i monety związanych
z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Znalazły się tu oczywiście medale wybite 
w Polsce z okazji pielgrzymek Jana Pawła II do kraju ale także dość egzotyczne 
monety z Wysp Zielonego Przylądka czy kubańskie medale upamiętniające spo
tkanie Ojca Świętego z Fidelem Castro.

Z okazji wystawy został przygotowany okolicznościowy datownik, a Filateliści 
wydali także dwie koperty upamiętniające 20 rocznicę pontyfikatu. Wszystkie wa
lory filatelistyczne związane z wystawą i 20-leciem pontyfikatu cieszyły się du
żym powodzeniem. W dniu otwarcia wadowicka poczta w salach muzeum przy
gotowała swoje stoisko. Panie sprzedające znaczki, koperty, korespondentki i stem
plujące koperty okolicznościowym datownikiem nie narzekały na brak pracy. Ko
lejki ustawiały się także przed stoiskiem filatelistów, którzy przez cały czas trwania 
wystawy pełnili dyżur. Udzielali zwiedzającym fachowych objaśnień i sprzedawa
li wydane przez siebie koperty.
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