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Małgorzata Bajorek

KOLEKCJA MOICH WNUKÓW

Kolekcję tę stanowi zbiór o umownej nazwie „Kolekcja obrazków i pamiątek sa-
kralnych”. Właścicielami jej są czteroletnia Karolinka Weronika Polańska i ośmioletni 
Michał Maria Bajorek – moje wnuki.

Wychodząc z założenia, że kolekcja, aby mogła istnieć długo, musi mieć swoich kon-
tynuatorów – przekazałam ją wnukom. Moja córka Kinga – łącznik między pokoleniami 
– jest, jak i my, pasjonatką i dlatego jestem o zbiór spokojna.

Nasza kolekcja liczy około 12.000 „eksponatów” i dzieli się na 21 tematycznych 
działów:

- Maryja
- Pan Jezus
- Serce Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa
- Boże Narodzenie i Święta Rodzina
- Eucharystia
- Poczet Świętych, Błogosławionych i Sług Bożych
- Ikony
- Sanktuaria
- Objawienia 
- Stary i Nowy Testament
- Prymicje i kolędy
- Słowa i symbole
- Do 1949 roku
- Z całego świata
- Świątynie i kapliczki
- Serie
- Aniołowie
- Zgromadzenia zakonne
- Misje
- Poczet papieży
- Ojciec Święty Jan Paweł II
W sumie mamy 45 segregatorów, w które są wpięte eksponaty.
Jedna trzecia naszych zbiorów to pamiątki po Ojcu Świętym Janie Pawle II. Pięknie 

mamy opracowany dział „Starosądeckie Pielgrzymowanie”. Rozpoczynają go uchwały 
Rad Miast i Gmin ziemi sądeckiej z 31 maja 1999 roku, nadające tytuł „Honorowego 
Obywatela Ziemi Sądeckiej Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”. 
Cały ten zbiór upamiętnia pobyt Ojca Świętego w Starym Sączu i św. Kingę. Jest wciąż 
wzbogacany nowymi pamiątkami. 
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Jeden z eksponatów z „Kolekcji Papieskiej” – pamiątka konsekracji biskupiej 
ks. Karola Wojtyły (1958 r.)

Najstarszy w zbiorze obrazek prymicyjny z 1899 r.
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Na uwagę zasługuje zbiór „Z wizytą u Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach”. 
Jest on poświęcony życiu Karola Wojtyły w Wadowicach i Jego pielgrzymkom papieskim 
do tego miasta oraz opracowanym dwóm wizytom w kraju: „Pielgrzymka do Ojczyzny 
31.05. - 10.06.1997 r.”, „Ojciec Święty Jan Paweł II w Polsce 5-17 czerwca 1999 r.”. 
Pozostałe wizyty czekają na wyodrębnienie i opracowanie.

„Kolekcja Papieska” to również okolicznościowe bloki, znaczki, karty pocztowe  
i koperty, monety i medale, kalendarze, plakaty, książki i albumy, płyty i kasety, bilety 
wstępu na Eucharystię i spotkania z Janem Pawłem II, zeszyty z wizerunkiem Papieża, 
zbiór gazet z artykułami upamiętniającymi ostatnie chwile życia, śmierć i pogrzeb Ojca 
Świętego – aż po wybór Benedykta XVI i wiele, wiele innych pamiątek.

Perełki naszej kolekcji to obrazki najstarsze, te do 1949 roku. Mamy ich 235 sztuk. 
Najcenniejszy dla nas obrazek to: „Pamiątka 1ej komuniji świętej Maryanny Bujarskiej”  
z 3 maja 1887 roku, należący do  ciotecznej prapraprababci Karolinki i Michałka. 

Najstarszy obrazek prymicyjny – to świetnie zachowany obrazek ks. Augustyna Spyra  
z 27 czerwca 1899 roku. Cenne są także dwa wspaniałe obrazki patriotyczne z początku  
XX wieku, pełne symboli i dat tak istotnych dla narodu polskiego. W naszej kolekcji znaj-
duje się wiele innych obrazków – starych i pięknych.

W listopadzie 2006 roku w Sądeckiej Telewizji Kablowej RTK mieliśmy swój pierwszy 
program pt. „Święta Pasja”.

Pierwszokomunijny obrazek Marianny Bujarskiej (1887 r.)
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Obrazki patriotyczne z początku XX w., pełne symboli ważnych dla narodu polskiego
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