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„Pielgrzym Tysiąclecia” w Muzeum Narodowym
Wystawę „Pielgrzym Tysiąclecia” otworzyła w Muzeum Narodowym w Kielcach wojewoda Agata Wojtyszek. Na
ekspozycję prezentowaną w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich składa się ponad trzysta fotografii
przedstawiających Ojca Świętego Jana Pawła II.

- Mam przyjemność zaprosić Państwa na wystawę „Pielgrzym Tysiąclecia” poświęconą pamięci Świętego Jana Pawła II. Przez
27 cudownych lat pontyfikatu był zawsze z nami. Był blisko nas, a jednocześnie najbliżej Boga. To dzięki Ojcu Świętemu tak
mocno czuliśmy i nadal czujemy obecność Stwórcy. Żadne słowa nie wypowiedzą naszej wdzięczności, ale naprawdę
możemy czuć się wyróżnieni, bo mamy pewność, że On czuwa nad nami – mówiła wojewoda. Papieża Polaka wspominali JE
Ksiądz Biskup Marian Florczyk oraz ministrowie Jan Józef Kasprzyk i Marek Tombarkiewicz.

Wyjątkowe zdjęcia, pochodzące ze zbiorów Servizio Fotografico de L'Osservatore Romano, przedstawiają Ojca Świętego w
różnych aspektach: jako niekwestionowany autorytet moralny, głoszący uniwersalne wartości wszystkim ludziom bez
względu na światopogląd, wyznanie czy rasę, jako polityka, który dzięki poświęceniu, pokorze i miłości wywarł wielki wpływ
na kształt dzisiejszego świata, a także jako człowieka, który doświadczając trudu i samotności oddaje swoje życie innym.

Ekspozycja podzielona została na dwadzieścia jeden działów, począwszy od momentu wyboru Karola Wojtyły, poprzez
pielgrzymki do najdalszych zakątków świata, spotkania z wiernymi i wyznawcami innych religii, niezapomniane spotkania
Papieża z dziećmi i młodzieżą, oficjalne wizyty głów państw i przywódców czy obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa,
aż do uroczystości Wielkiego Tygodnia w 2005 roku. Szczególnym działem jest cykl poświęcony pielgrzymkom Ojca Świętego
do Ojczyzny.

Powstanie tak wyjątkowej wystawy nie byłoby możliwe bez pomocy ówczesnego osobistego kapelana Jana Pawła II, J.E. ks.
Kardynała Stanisława Dziwisza. Ekspozycję wzbogacają i uzupełniają cytaty z homilii, wiersze oraz fragmenty nagrań ze
słowami Papieża, skierowanymi do wiernych. Wydarzenie to objęła patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska. Wernisaż uświetnił występ chóru Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Wystawę można oglądać od 3 czerwca do 2 lipca 2017 roku. Wstęp wolny.
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