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HISTORIA MUZEUM ŚW. OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

31 marca 2011 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę dla uczczenia
postaci i dzieła Ojca Stanisława Papczyńskiego, w której uznano Założyciela Zgromadzenia
Księży Marianów za „godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny”.
W uchwale podkreślono również aktualność moralnego i obywatelskiego nauczania oraz
zalecono środowiskom oświatowym popularyzację postaci i dokonań Ojca Papczyńskiego.
Wzrost kultu o. Stanisława spowodował, że zaczęto zastanawiać się nad utworzeniem
muzeum, gromadzącym pamiątki związane z jego życiem i naukami. Niestety trudna historia
Zgromadzenia Księży Marianów sprawiła, że zdecydowana większość z nich została
rozproszona, zaginęła lub spłonęła w pożarach. Było to spowodowane kasatą zakonów
w krajach, gdzie pracowali marianie, a także zniszczeniami pierwszej i drugiej wojny światowej.
W 2013 roku rozpoczęto kwerendę zbiorów, które w przyszłości będą mogły trafić do
muzeum poświęconemu Ojcu Papczyńskiego. Postanowiono utworzyć je w Górze Kalwarii,
blisko Kościoła Wieczerzy Pańskiej, zwanego „Wieczernikiem”. Kwerenda zaowocowała
rekonstrukcją kilkuset eksponatów oraz zgromadzeniem unikalnych w skali światowej
zbiorów, do których należą między innymi: oryginalne listy króla Jana Sobieskiego, szaty
liturgiczne z XVI wieku, inkunabuły z oryginalnym podpisem św. Ojca Papczyńskiego oraz habit
z trumny św. Ojca Papczyńskiego, wyjęty podczas ekshumacji w 2007 roku.
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POMOC DLA MUZEUM

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców w 2017 i 2018 roku Centrum Pomocników Mariańskich
przekazało Muzeum św. Ojca Stanisława Papczyńskiego 81 548 zł i 98 groszy.
Powyższa kwota pozwoliła sfinansować część kosztów działalność placówki oraz umożliwić
bezpłatne udostępnienie zbiorów muzealnych młodzieży szkolnej, pielgrzymom i pozostałym
zwiedzającym. W obiekcie odbywają się również specjalne prelekcje dla uczniów.

Dzięki ofiarności Darczyńców Centrum Pomocników Mariańskich w 2018 roku udało się
sfinansować zakup sprzętu niezbędnego do skatalogowania zbiorów Muzeum. W ramach
projektu wszystkie precjoza, będące własnością Muzeum, oraz archiwalne dokumenty zostały
odtworzone i skatalogowane w formie elektronicznej, co w przyszłości ułatwi badania
naukowe i popularyzatorskie.

Z serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom
za pomoc i hojność.
Wasze ofiary pozwalają nieodpłatnie udostępniać
zbiory muzeum młodzieży szkolnej i pielgrzymom
oraz popularyzować postać św. Ojca Papczyńskiego
i jego nauki.
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