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Szanowni Państwo

Od 1 października 2000 r. rozpoczęło funkcjonowanie Wadowickie Centrum 
Kultury im. Marcina Wadowity. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej doszło do 
połączenia dwóch, dotychczas odrębnie działających, instytucji: domu kultury 
i miejskiego muzeum (Zbiory Historyczne). Stąd też „ Wadoviana” stają się pismem 
Wadowickiego Centrum Kultury. Nie zmieni to profilu czasopisma, dalej będzie 
zajmowało się ono przede wszystkim historią i kulturą. Nadal nie określamy ram 
terytorialnych obszaru będącego w zainteresowaniu „Wadovian" i będziemy 
zamieszczać artykuły o historii pobliskich miast i miejscowości.

Zmianie ulegną tylko niektóre stale rubryki. Teksty opisujące wysta wy miejskiego 
muzeum od następnego numeru zostaną poszerzone o wystawy w galerii
domu kultury i inne wydarzenia kulturalne przygotowywane przez Wadowickie 
Centrum Kultury.

Za nami mały jubileusz. Z okazji wydania piątego numeru zorganizowaliśmy 
spotkanie autorów piszących do „Wadovian”. Wielu z nich przekazało uwagi ze 
swoich środowisk dotyczące dotychczas wydanych numerów. Jesteśmy tam wysoko 
oceniani. Opinie te potwierdzają także listy z bibliotek, które otrzymują nasze 
wydawnictwo, czy też zamówienia kolejnych egzemplarzy z księgarń sprzedających 
„Wadoviana”. Krótką informację o tym spotkaniu zamieszczamy wewnątrz numeru.

Zapraszam do lektury szóstego numeru. W Wojtylianach prezentujemy tekst 
Janusza Poniewierskiego. Jest to zapis wykładu jaki w październiku 2000 r. odbył 
się w miejskim muzeum, a który z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II 
zorganizowała biblioteka miejska. Autor tłumaczy nam papieskie przesłanie dla 
rodzinnego miasta.

Na szczególną uwagę zasługują także artykuły opisujące postaci zasłużone 
dla Wadowic. Mamy nadzieję, że w następnych numerach będziemy mogli przybliżyć 
innych ludzi. Teksty te staną się podstawą do przygotowania w muzeum wystaw 
poświęconych tym niezwykłym osobom. Prosimy wszystkich aby pomogli ich 
autorom w zdobywaniu nowych nieznanych materiałów.

W tym numerze rozpoczynamy nowy dział: Źródła. Teksty źródłowe dotyczące 
miasta na pewno nie prędko zostaną ogłoszone drukiem w osobnym wydawnictwie, 
a są na tyle ciekawe, że warto je udostępnić. Na początek prezentujemy materiały z 
archiwum miejskiego muzeum.

Tradycyjnie zapraszam do lektury i oczekuję na listy.
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