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SZKOLNICTWO 

W WADOWICACH 1918-19391 

SZKOLA PODCZAS WOJNY 

Wojnom poswi~cone S'l najwi~ksze dziela literatury swiatowej, slynne obra
zy wielkich mistrz6w, slawni i mniej slawni mistrzowie dluta wykonywali rzeiby 
wielkich wodz6w, od wiek6w we wszystkich szkolach swiata na lekcjach historii 
opowiada sit{ uczniom o dziejach bitew i r6wnoczesnie w czasie wojen muzy nie 
ty1ko milcz'l' aIe w spos6b barbarzyllski wspaniale dziela geniuszu ludzkiego S'l 
niszczone, poeci gin'l od przypadkowej kuli, mlodziei zamiast siedzieé w lawach 
szkolnych zabija si~ nawzajem, a sale szkolne S'l zamieniane na koszary lub szpi
tale dla ofiar wojny. 

Nie inaczej byIo r6wniei podczas I wojny swiatowej, takZe w Wadowicach, 
chociai to niewielkie miasteczko nad Skaw'l nie znalazlo si~ w bezposrednim 
zasit{gu kul armatnich. W czterech szkolach ludowych, zwanych dzisiaj podsta
wowymi, oraz w uzupelniaj'lcej szkole przemyslowej, czyli w szkole zawodowej, 
pierwszy wojenny rok szkolny rozpocz'll sit{ pod koniec kwietnia 1915 roku i trwai 
ty1ko do konca paidziernika, poniewai budynki tych szk61 zajt{lo wojsko. W la
tach nastt{pnych l 200 uczennic i uczni6w uczyIo si~ na dwie zmiany w trzynastu 
salach Magistratu w skr6conym wymiarze godzin. Ich starsi koledzy z Gimnazjum 
przez ki1ka lat tuiali si~ po wynaj~tych domach, dopiero na ostatni rok szkolny 
wrocili do swojego budynku. Oczywiscie budynki opuszczone przez wojsko byly 
zdewastowane, zniszczeniu i rozproszeniu ulegly biblioteki i pomoce naukowe2 • 

Publikowane tutaj opracowanie zostalo napisane dla pracy zbiorowej, ktora jednak nie zostala zrealizowana. 
Jest ono prob~ syntezy dziejow szkolnictwa w Wadowicach w Iatach 1918-1939 w oparciu o dotychczasowe 
publikacje, przede wszystk1m Gustawa Studnicklego, tyiko w niewielkim stopniu poszerzon~ o wlasne badania 
irodlowe. 

2 G. Studnickl, "Jedynka" dawniej i dzi'. Przegl~d dziejow Szkoly Podstawowej nr l w Wadowicach, Wadowi
ce 1996, s. 31; tenze, Pierwsza wsr6d r6wnych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. Wadowice 1991, 
ss. 30-31. 
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Wadowiccy nauczyciele i mlodziei szkolna, szczeg61nie ze starszych klas 
gimnazjalnych, bardzo iywo reagowali na to wszystko, co dzialo sil( na frontacho 
Wybuch wojny z jednej strony napelnialll(kiem, r6wnoczesnie jednak zdawano 
sobie sprawl(, ie jest to wojna mil(dzy zaborcami, ta wymarzona przez poprzednie 
pokolenia, kt6ra moie korzystnie wplyn,!é na losy Polak6wo W Legionach znalezli 
sil( nauczyciele i starsi uczniowie z wadowickiego Gimnazjumo Ich mlodsi kole
dzy zbierali pieni,!dze na prezenty gwiazdkowe dIa iolnierzy, dziewczl(ta robily 
dla nich na drutach skarpetki, rl(kawiczki, nausznikio Nawet ostroiny dyrektor 
Gimnazjum, Jan Dorozinski, kt6ry cZl(sto byl "na bakier" ze swoimi uczniami 
i poskramial ich "galicyjski pr6iniaczy patriotyzm': nastl(pnego dnia po oglo
szeniu deklaracji trzech cesarzy z 5 listopada 1916 roku, pod wplywem - jak sil( 
szybko okazalo - zludnych nadziei, uznal j,! za deklaracjl( niepodleglosci Polskio 
Mieszkancy miasta gwahownie zareagowali na wiesé o podpisaniu pokoju 9 lute
go 1918 roku przez Niemcy i Austro-Wl(gry z Ukrainsk,! Rad,! Centraln,!, kt6ry 
przyznawal Ukrainie Chelmszczyznl(o Uczniowie wzil(li udzial w wiecu protesta
cyjnym, na kt6rym przemawial profesor Gimnazjum Mieczyslaw Michalkiewicz, 
i w zrzucaniu austriackich orl6w z instytucji publicznycho Kilku ukarano szkol
nym aresztemo Na tydzien zawieszono zajl(cia we wszystkich szkolacho W ienskiej 
szkole wydzialowej oskariono Olimpil( W,!doln,!, ie na lekcjach historii chwalila 
te uczennice, kt6re wybijaly szyby w sklepach iydowskich, i ie w szkole oblewa
la atramentem i plula na portrety cesarskieo Inspektor, kso Stanislaw Karbowiak, 
przeprowadzil dochodzenie i w oparciu o wyjasnienia zainteresowanej i dyrektor
ki szkoly stwierdzil, ie nic takiego nie mialo miejscao 

Waine decyzje polityczne zapadaly oczywiscie poza Wadowicamio Ostatnie
go dnia pazdziernika 1918 roku burmistrz wadowicki zawiadomil dyrektor6w 
szk6l, ie odt,!d podlegaj,! oni Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a przez ni,! rz,!dowi 
polskiemu w Warszawieo Nastl(pnego dnia dyrektor Gimnazjum Jan Dorozinski 
z rado Sci,! zanotowal w swoim dzienniku: "Zaczynamy nowe iycie jako obywa
tele Panstwa Polskiegoo (000) wszystkie orly (austriackie - przypo CG) pozrywane': 
Mlodziei szk6l1udowych uczcila ten fakt naboienstwem dzil(kczynnym i poran
kiem w sali "Sokolà', gdzie zloiyla przysil(gl( "ie tl( Ojczyznl( i wolnosé, kt6r,! B6g 
zwr6cié nam raczyl, z calej duszy mHowaé bl(d,! i ie w imil( tej milosci wszystkie 
obowi,!zki dobrego i godnego wolnosci Polaka karnie, ochotnie i z najwil(ksz,! su
miennosci,! wypelniaé bl(dlj.': W listopadzie tego roku wybuchla wojna z Ukrain
cami o Lw6w i wschodni,! granicl( panstwao Odradzaj,!cej sil( ojczyznie potrzebni 
byli iolnierzeo Dyrektor Dorozinski z rezygnacj,! notuje w dzienniku: "Klasy VIII 
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nie ma - wszyscy do wojskà'3. W roku nast~pnym "matur~ wojennq" zdawaio 

zaledwie dwudziestu trzech student6w. 
W lecie 1920 roku, kiedy ojczyzna znalazia si~ w skrajnym niebezpieczenstwie, 

harcerze z I Druzyny imo StanisIawa Z6lkiewskiego ochotniczo utworzyli zast~p 
wartowniczy. Pilnowali mostu na Skawie. Niekt6rzy z nich mieli szesnascie lato 
Odprawa wart odbywala si~ na dziedzincu koszar. Kilkunastu zglosilo si~ w ko
szarach przy ul. Rajskiej w Krakowie, gdzie zostali zaprzysi~zeni jako ochotnicy 
batalionu harcerskiego 201 Pulku Piechoty. éwiczenia odbywali na krakowskich 
Bloniach. Nie wzi~li udzialu w walce, do szkoly wr6cili w komplecie. "Do matury 
doszlismy wi~c juz jako wiarusy - wspominal jeden z nich, Jan Sarnicki, po la

tach znany profesor w tym samym Gimnazjum. - Pami~tam, ze byly z nami spore 

klopoty. Karnosé przedstawiala wiele do zyczenia. O tym, ze stanowilismy sil~, 
swiadczy fakt wymuszenia na dyrekcji gimnazjum decyzji o usuni~ciu ze szkoly 
tych uczni6w, kt6rzy nie zglosili si~ ochotniczo do wojska. Jeden z naszej klasy 
musial odejsé i zdawal matur~ gdzie indziej"4. 

STAN OSWIATY I SZKOLNICTWA W ROKU 1918 

Szkoly w Wadowicach na diugo przed wojnq byly polskimi szkolami. Po wlq
czeniu Galicji w struktury niepodleglego panstwa polskiego niewiele trzeba bylo 
zmieniaé w ich zyciu. Wystarczylo usunqé godlo austriackie z gmachu i pieczqtek, 

opuscié skr6t c.k. z nazwy, a z podr~cznik6w wzmianki o przynaleznosci Galicji 
do monarchii austro-w~gierskiej ... W szkolach pozostali ci sami uczniowie i ci 
sami nauczyciele. Nikt z nich nie musial odchodzié, nie bylo zadnej czystki. Sto
sunkowo liczna i dobrze przygotowana polska kadra nauczycielska, obok polskiej 
kadry urz~dniczej, byla galicyjskim wkladem w budow~ Polski niepodleglej. Nale
zalo tylko rzeczywiscie upowszechnié obowiqzek szkolny, realizowany dotqd tylko 
przez ok. 85% dzieci. Znacznie lepiej pod tym wzgl~dem bylo w bylym zaborze 
pruskim, gdzie przymus szkolny byl w pelni realizowany (niestety w j~zyku nie
mieckim), natomiast gorzej bylo w bylym zaborze rosyjskim, kt6ry stanowil trzon 
panstwa, gdzie takiego obowiqzku nie bylo, a w bylym Kr61estwie Polskim do 

szkoly ucz~szczaio zaledwie ok. 20% dzied. W Galicji najgorzej byIo w powiatach 

3 (J. Dorozmski), "Dziennik" Jana Dorozmskiego (fragmenty), wyd. G. Studnicki, "Przebudzenie", 511997, ss. 34-36; 
G. Studnicki, Zarys dziej6w oswiaty i szkolnictwa w Wadowieaeh, Wadowiee 1996, ss. 94-95; tenie, Tradyeje 
niepodleg!osciowe Wadowie, "Przebudzenie", 11/1997, ss. 30-32. 

4 Z. Bieniasz, Koehana, stara buda ... , Wadowiee 1986, ss. 17-18. Autor wspomnienia mia! 161at. 

H. Zielinski, Historia Polski 1914-1939, Wroc!aw 1989, ss. 332-333. 
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wschodnich, najlepiej w zachodnich. Na pocz'!tku lat trzydziestych w krakowskim 
okrt;gu szkolnym tylko 4% dzieci nie spelnialo tego obowi,!zku. O tym, ze r6wniez 
w Wadowicach byly takie dzieci, swiadczy fakt, ze co roku organizowano dla nich 
specjalny kurs przygotowania do I Komunii. 

Po okresie galicyjskim miasto otrzymalo pit;é szk61, do kt6rych nalezy doli
czyé Collegium Marianum ksit;iy pallotyn6w na Kopcu, tui za mostem na Skawie. 
Najstarsza z nich - "Szkola Etatowa Mt;skà' - nawi,!zywala do szesnastowiecznej 
szkoly parafìalnej, a w okresie mit;dzywojennym przyjt;la nazwt; "Publiczna Szko
la Powszechna 7-klasowa Mt;ska imo Marcina Wadowity", z siedzib,! w Magistra
cie; dzisiaj popularna "Jedynkà: W roku 1904 z drugich oddzia16w klas nizszych 
tej szkoly, ktore uczyly sit; w barakach przy ul. Mlynskiej (obecnie: Legionow), 
powstala czteroklasowa Szkola Mt;ska imo Stanislawa Jachowicza. W roku 1927 
ponownie zostala zl,!czona ze szkol,! macierzyst,!. W roku 1831, staraniem gminy 
wadowickiej i na jej utrzymaniu, powstala szkola elementarna dla dziewcz'!t, Try
wialna Szkola Panienska, w pierwszym okresie z niemieckim jt;zykiem nauczania. 
Przez caly wiek XIX byla ona na niiszym poziomie organizacyjnym niz szkola 
mt;ska. W roku szkolnym 1899/1900 do czterech klas szkoly elementarnej do da
no najpierw cztery, potem pit;é klas tak zwanej szkoly wydzialowej, dzit;ki czemu 
zdolniejsze uczennice mogly uzyskiwaé wyksztakenie na poziomie czwartej kla
sy gimnazjum. W roku 1901 szkola otrzymala budynek przy ul. Dlugiej (dzisiaj: 
ul. Sienkiewicza). Przestala istnieé w wyniku reorganizacji polskiego szkolnictwa 
w roku szkolnym 1921/1922. Na jej bazie powstala siedmioklasowa Szkola Zenska 
imo Marii Konopnickiej. W roku 1903, czyli rok wczesniej niz w przypadku szkoly 
mt;skiej, z drugich oddzialow czterech pierwszych klas powstala odrt;bna cztero
klasowa szkola dla dziewcz,!t imo Kr610wej Jadwigi. Ona r6wniez po trzydziestu 
latach zostala wchlonit;ta przez szkolt; macierzyst,!. Chlopcy, ktorzy pragnt;li na
uczyé sit; konkretnego zawodu, aby zarabiaé na wlasne utrzymanie, od 1889 roku 
mogli to uczynié w Szkole Zawodowej Doksztakaj,!cej Przemyslowej Mt;skiej. 
Nie miala ona nigdy wlasnego lokalu. Wystarczaj,!co zdolni, dostatecznie ambitni 
i wytrwali, ktorych staé byIo na oplacenie czesnego i kosztow nauki, wstt;powaIi 
do Gimnazjum imo Marcina Wadowity. Zaloione w roku 1866 jako czteroklasowe 
gimnazjum humanistyczne, po czterech latach przeksztalcilo sif( w osmioklasowe 
gimnazjum realne, a w roku 1882 ponownie w humanistyczne. Proces wychowaw
czy oparlo na kulturze klasycznej, co w znacznym stopniu zawazylo na kulturze 
calego srodowiska, w kt6rym istnialo i kt6re wsp61tworzyIo. Od 1892 roku do 
Gimnazjum UCzt;szczalo od kilku do kilkunastu uczniow z internatu karmelit6w 
bosych; byIi oni wychowywani w kierunku wyboru iycia kaplanskiego i zakon-
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nego. Z podobnym zamiarem w roku 1909 powstaio Collegium Marianum jako 
prywatne gimnazjum. Pelny rozwoj tej szkoly nast,!-pil dopiero po I wojnie swia
towej6. 

I wojna swiatowa byIa wazn,!- cezUf,!- w dziejach szkol wadowickich, zwlaszcza 
w dziejach Gimnazjum. Znaczna czçsé jego uczniow, zwanych wowczas studenta
mi, w pelni zdawala sobie sprawç z dziejowego znaczenia trwaj,!-cej wojny i z wIa
snej odpowiedzialnosci za wykorzystanie tej dziejowej szansy. Widaé to wyraz
nie z artykuIu redakcyjnego w pierwszym numerze pisma szkolnego "Nasz Lan" 
z listopada 1915 roku: Idziemy w Mj zycia. Mamy zast,!-pié miejsca tych, ktorzy 
w obronie najswiçtszych idei zycie swe polozyli w gigantycznych zapasach z nie
przyjacielem. Na fundamencie ich ofiar i krwi my mamy budowaé nowy gmach 
Ojczyzny - my, pokolenie praci. Jak juz wiemy, zanim jednak to pokolenie bçdzie 
mogIo podj,!-é pracç przy budowie nowego gmachu Ojczyzny, dol,!-czy swoj,!- krew 
do krwi poprzednich pokolen. Kilkanascie lat p6iniej, w wyniku refleksji nad pra
c'!-, nad postawami ludzi wobec wspolnego dobra, takZe tych, ktorzy wyszli z mu
row wadowickiego Gimnazjum, w innym pismie szkolnym, inny student postawi 
sobie i kolegom wazne pytania: 

( ... ) Gdy wyleci nasze sta do, 
Gdziei skierujem bieg? ... 
Czy opadniem w gnusnoSé bladq 
Na bagnisty brzeg? ... 

Czyli p6jdziem wzwyz gromadq 
Czysci jako snieg?8 

( ... ) 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

WIadze oswiatowe niepodleglego panstwa docenily znaczenie wychowania 
przedszkolnego i postanowily nadaé mu jednolite formy organizacyjne. Ogrod
ki dzieciçce, freblowki i ochronki, ktore zostaly objçte nadzorem pedagogicznym 
ministerstwa, otrzymaly nazwç przedszkolP. Przedszkola, podobnie jak analo-

6 G. Studnicki, Zarys dziejow oswiaty, passim; C. Gli OeD, O. Rafal Kalinowski 1835-1907, Krakow 1984, 
ss.257 nn. 

7 eyt. za: G. Studnicki, Pierwsza wsrod rownych, s. 225. 

Z wiersza "Gdziei?" T. Dyducha, "Lutnia Szkolna" nr 5/1928. eyt. za: G. Studnicki, tamie, s. 227. 

9 Historia wychowania. Wiek XX, pod red. J. Mi~so, t. 1, Warszawa 1980, ss. 100-10 l. 
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giczne zaklady wychowawcze, powstawaly najcz!(sciej z inicjatywy wladz samo
rzqdowych, instytucji religijnych i spolecznych, zakladow pracy. .. O spolecznej 
potrzebie tego rodzaju instytucji w miescie zdawano sobie spraw!( juz u schylku 
XIX wieku. W miescie coraz cz!(sciej matki pracowaly, a ich dzieci pozostawaly bez 
opieki; opieki potrzebowaly rowniez dzieci z rodzin biednych, rozbitych, sieroty 
i polsieroty. Siostry nazaretanki, szukajqc srodkow utrzymania po osiedieniu si!( 
w Wadowicach, najpierw zaIozyly pIatnq frebIowk!(, z natury rzeczy przeznaczonq 
dla dzieci z rodzin zamozniejszych. Popularnie nazywano jq ochronkq. Przyjmo
wano do niej dzieci od Iat trzech do kilkunastu. Z czasem zacz!(to przyjmowaé 
do ochronki rowniez dzieci biedne, sieroty i polsieroty. Ochronka znajdowala si!( 
pod szczegolnq opiekq parafii. W ogloszeniach parafiaInych proboszcz zwracal si!( 
do wiernych z prosbq o materiaInq pomoc dla dzieci w ochronce. W roku 1927 
byIo ich tam kilkadziesiqt. Fundusze na potrzeby ochronki uzyskiwano urzqdzajqc 
wenty, co roku organizowano tak zwany "dzien kwiatkà: czyli publicznq zbiork!( 
na jej rzecz, dzieci odgrywaly jaselka w "Sokole': przeznaczajqc uzyskany doch6d 
na potrzeby ochronki. Ochronka miala wlasny parterowy budynek na rogu ul. 
Legionow i 3 Maja. W roku 1930 jedna z siostr zaprowadzila w nim swiatlo eIek
tryczne, a caly dom zostal wyremontowany. Mieszkaly w nim stale trzy siostry. Do 
domu nalezalo kilka drzew owocowych i studnia. Dziewczynki w wieku szkolnym 
UCz!(szczaly do szkoly powszechnej przy ul. Sienkiewicza10

• 

Oprocz tak zwanej ochronki calodobowej, w roku 1924 siostry nazaretanki 
otworzyly w swoim domu "ochronk!( dochodzqcq': ktora zapewniala dzieciom 
w wieku przedszkolnym opiek!( przez caly dzien. Nie znamy programu wycho
wawczego tej ochronki, wiemy jednak, ze siostry nie realizowaly programu przed
szkoli pozostajqcych pod kontrolq ministerstwa. Proboszcz, zach!(cajqc rodzic6w 
do korzystania z ochronki, zapewnial, ze siostry nie tylko zaopiekujq si!( dzieémi, 
ale naUCZq je rowniez wielu "pozytecznych rzeczy': Ochronka byla przeznaczona 
dIa dzieci z rodzin niezamoznych. Korzystalo z niej 70-80 dzieci (1936). Miesi!(cz
ny koszt utrzymania dziecka szacowano na 8 zl. Opiek!( nad niq sprawowalo Kato
lickie Stowarzyszenie Kobiet. Utrzymanie ochronki w duzym stopniu zalezalo od 
ofiarnosci publicznej. W klasztorze znajdowal si!( rowniez internat dla kilkunastu 
uczennic szkoly podstawowej. Codziennie parami razem ze swoimi kolezankami 
z ochronki szly do szkoly przy ul. Sienkiewicza Il. 

lO APW, Ogloszenia 1922-28,1928-1934; "Nazaret'; 5(1930), ss. 235-26; z. 10(1933), s. 98; z. 17(1936), s. 643-645. 

11 APW, Ogloszenia 1922-1928, I Dom p. Pascha; tamie, Ogloszenia 1934-1942, XIX Dom. p. Penti tamie, III, 
12, Dokumenty dotycz~ce Ochronki Zakonu Siastr Nazaretanek (pismo Kurii Metropolitalnej z 27 IX 1936 r. 
wyjasniaj~ce, ie tamtejsze przedszkole nie podlega ustawie o przedszkolach z 11 III 1932 r.). 
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Przy wsp6lpracy si6str nazaretanek i wladz miejskich 20 stycznia 1933 roku 
podobna ochronka powstala w budynku powszechnej szkoly zenskiej przy ul. Sien
kiewicza. Wladze miasta postaraly siI( o przygotowanie lokalu, jedna z si6str objl(
la opiekl( nad dzieémi. Przynajmniej przez pewien czas byla niq s. Filotea Kosarz. 
W dniu otwarcia byl silny mr6z. Roç.zice przynosili dzieci owinil(te w chusty, cZI(
sto bez but6w, w letnich sukienkach, wynl(dzniale. Matki, same glodne, uciekaly 
na widok chleba, niekiedy prosily o bulkl( dla mlodszego dziecka pozostawionego 
w domu. Zdarzalo siI(, ze dzieci ukrywaly chleb dla mlodszego braciszka lub sio
strzyczki. Staruszek z "domu ubogich" przyprowadzil pil(cioletniq wnuczkl(, kt6ra 
zamieszkala z nim po smierci rodzic6w. Ochronka, zamknil(ta na okres wakacyjny, 
na prosbl( rodzic6w zostala ponownie otwarta na poczqtku paidziernika. Korzysta
lo z niej okolo 50 dzieci. Ona r6wniez istniala dzil(ki ofìarnosci spolecznej12. 

Gmina zydowska we wlasnym zakresie organizowala opiekl( nad sierotami 
i dzieémi przedszkolnymi i czynila to znacznie skuteczniej niz spolecznosé chrze
scijanska. Chlopcy w wieku przedszkolnym od trzeciego roku :iycia UCzl(szczali 
do chederu, gdzie uczyli siI( Tory i zasad wiary moj:ieszowej. Opiekl( nad biedny
mi sierotami objl(lo specjalne stowarzyszenie. Ka:idq biednq rodzinl( pozbawionq 
ojca lub matki bralo ono pod swojq opiekl(. W okresie letnich wakacji codziennie 
okolo 40 sierot zbieralo siI( na podw6rzu profesora Chaima Reitera, nauczyciela 
religii moj:ieszowej wwadowickich szkolach, skqd udawaly siI( na Groble do ogro
du restauracji Wallnera. Tam caly dzien bawily siI( i sluchaly pogadanek swojego 
profesora, niekiedy udawaly siI( na wycieczkl( na Dzwonek13

• 

RozwoJ SZKOLNICTWA W OKRESIE MI~DZYWOJENNYM 
Pierwsze dzialania legislacyjne Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oswiece

nia Publicznego, kt6rych celem bylo wprowadzenie obowiqzku szkolnego na te
renie calego paitstwa w zakresie szkoly powszechnej w niewielkim stopniu wply
nl(ly na zmianl( struktury organizacyjnej tego szkolnictwa w Polsce poludniowej, 
zwlaszcza w miastach. W Wadowicach jedynq wa:iniejszq zmianq bylo przedlu:ie
nie o rok czasu nauczania i op6Znienie o rok wieku rozpoczynania nauki szkolnej 
- z szesciu na siedem lat. Jak wiemy, ostatecznie w Wadowicach uksztaltowaly siI( 
dwie szkoly powszechne: ml(ska i :ienska. Wprawdzie od roku szkolnego 1933/34 

12 "Nazaret", z. 10(1933), ss. 97-98; APW, Ogloszenia 1928-1934, DOll. Sexag. LXVIII p. Pent G. Studnicki uwaia, 
ie przedszkole zDstalo otwarte w roku 1929. Zob. G. Studnicki, Zarys dziej6w oswiaty, s. 99. 

13 Ksiçga pami'}tkowa b. gmin zydowskich Wadowic, Andrychowa> Kalwarii i Myslenic, red. i dum. z hebrajskiego 
D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968 (reprint 1996), s. 78. 
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do szkoly mt(skiej przyjmowano nieliczne dziewczynki, nie zmienilo to zasadniczo 
mt(skiego charakteru tej szkoly. Obie szkoly przez caly okres zabiegaly o stworze
nie sobie mozliwie korzystnych warunk6w pracy dydaktycznej. Nie byly one latwe, 
szczeg61nie w pierwszych latach po wojnie, kiedy to wszystkie szkoly podstawowe 

znajdowaly sit( w budynku Magistratu, gdzie obok wladz miasta znajdowaly sit( 
sklep k61ka rolniczego, policja, areszt miejski, straz pozarna i. .. ustt(PY publiczne. 
Obok na Rynku koncentrowalo sit( zycie miasteczka; bylo ono barwne, zwlaszcza 

w czwartki, kiedy odbywaly sit( tam jarmarki. Dla wielu chlopc6w ciekawiej bylo 
na Rynku niz w stloczonych klasach. Po likwidacji szkoly imo Jachowicza liczba 
uczni6w w czterech pierwszych klasach dochodzila do siedemdziesit(ciu. Niewiele 

lepiej byIo w szkole imo Marii Konopnickiej; w roku 1933 w dwunastu oddzialach 
uczylo-sit( tam 630 uczennic. Pewnym odciqzeniem dla szkoly mt(skiej bylo otwar
cie trzyklasowej szkoly filialnej na Zaskawiu dla dzieci z Miejskiego, Miedznego 
i Rokowa. Korzystalo z niej okolo pit(édziesit(cioro dzieci. Od czwartej klasy mu

sialy chodzié do Wadowic, pokonujqc odleglosé ponad trzech kilometr6w. Szkola 
w dalszym ciqgu uzytkowala pomieszczenia przy uI. Ml:yitskiej (Legion6w), uzy
wane przedtem przez szkolt( imo Jachowiczal4

• 

Po I wojnie swiatowej coraz mocniej odczuwano potrzebt( zalozenia gimnazjum 
zenskiego. Wprawdzie w poszczeg61nych przypadkach dziewczt(ta jako hospitantki 
korzystaly z Gimnazjum mt(skiego lub jako eksternistki zdawaly tam maturt(, nie 
rozwiqzywalo to jednak problemu. Zenska szkola wydzialowa dawala wprawdzie 
uczennicom wyksztalcenie na poziomie gimnazjum nizszego, nie przygotowywala 
ich jednak do konkretnego zawodu. Aby temu zaradzié, juz przed I wojnq swia

tOWq ks. Wladyslaw Macheta, surowy polonista z Gimnazjum, zorganizowal dla 

dziewczqt, kt6re ukonczyly IV klast( szkoly wydzialowej, prywatne seminarium 
nauczycielskie. Nie przetrwalo ono jednak wojny. W roku 1921 seminarium takie 
powstalo staraniem wladz miejskich; po trzech latach otrzymalo prawa panstwo
we i przygotowywalo nauczycielki dIa szk61 podstawowych. Najpierw korzystalo 
z gosciny w szkole imo Marii Konopnickiej, p6iniej w Magistracie. Przestalo istnieé 
w roku 1936 z powodu reorganizacji systemu ksztalcenia nauczycielF5• 

Dopiero w roku 1928, z inicjatywy Zrzeszenia Rodzic6w, miasto otrzyma
lo Prywatne Gimnazjum Zenskie imo Michaliny MOScickiej (od 1932). Szukajqc 
mozliwie dogodnych warunk6w nauczania, dzierzawilo coraz to inne domy; naj
lepsze warunki znalazlo w salach wynajmowanych od roku szkolnego 1936/37 od 

14 G. Studnicki, "Jedynka'; dz. eyt., ss. 34-35,42-43; tenze, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., s. 93. 

15 G. Studnicki, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., ss. 179-180. 
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Kazimierza Kuczkowskiego przy Targowicy. Chociaz byIo tam ciasno, uczenni
ce mogly korzystaé z obszernego ogrodu. Programowo Gimnazjum byIo replik'} 
szkoly mçskiej, w pierwszych latach jego dyrektorami i nauczycielami w przewa
zaj'}cej czçsci byli nauczyciele z tej szkoly, a miçdzy mlodziez'} obu szk6I istniala 

scisla wsp61praca. W roku 1932 dyrektorem zostala dr Zofìa Szybalska, z czasem 
aktywna dziaIaczka kobieca na terenie miasta, kt6ra nosila siç z ambitnymi plana

mi budowy nowoczesnego gmachu dIa swojej szkoly z sal'} gimnastyczn'} i krytym 

basenem. Wybuch wojny przekreslil te plany16. 
W czasie wojny budynek Collegium Marianum nie zostal zajçty na cele wojsko

we, mimo to szkola praktycznie przestala istnieé. MIodsi uczniowie nie przyjechali 

z powodu dziaian wojennych, starsi i niekt6rzy wychowawcy zostali powolani do 
wojska. W jesieni 1918 roku na Kopcu pozostaio tylko siedmiu chIopc6w. W na
stçpnym roku szkolnym byIo ich kilkakrotnie wiçcej, aIe z powodu biedy zostali 

odeslani do domu. Szkola normalnie funkcjonowala od roku szkolnego 1920/21, 
przed II wojn'} swiatow'} liczba uczni6w dochodzila do dwustu. W 1926 roku szkola 

przyjçIa w pelni program gimnazj6w panstwowych, dziçki czemu uzyskaIa prawa 
szk61 publicznych; w roku 1931 w Collegium Marianum odbyla siç pierwsza pan
stwowa matura. W tym samym czasie przeprowadzono gruntown'} przebudowç 
gmachu, zbudowano dwa nastçpne skrzydla - wschodnie i poludniowe, urz'}dzono 
park, ogr6d botaniczny i boisko sportowe. Opr6cz nauczycieli wIasnych, szkola za
trudniala r6wniez nauczycieli z wadowickiego Gimnazjum mçskiegol7

• 

Znacznie wolniej rozwijalo siç prywatne gimnazjum karmelit6w bosych, 

otwarte w roku szkolnym 1920121 w pomieszczeniach przedwojennego internatu. 
Dopiero dobudowanie do zachodniego skrzydIa klasztoru dwupiçtrowego seg
mentu (1927128), a nastçpnie budowa nowego gmachu szkoly (1935/36) umozli
wily zorganizowanie najpierw pelnego gimnazjum, kt6re w roku 1932 otrzymalo 
prawa p6lpanstwowe, potem r6wniez klasycznego liceum na prawach panstwo
wych (od 1938/39). Od 1926 roku szkola realizowala program gimnazj6w pan
stwowych. Chçtni po maturze gimnazjalnej (maIej) wstçpowali do zakonu, a po 
nowicjacie jako klerycy kontynuowali naukç w liceum. W ostatnim roku szkol
nym przed wybuchem wojny w gimnazjum uczyIo siç 169 chIopc6w, w liceum 

16 Tarnze, ss. 193-195; Z. Ruta, Prywatne szkoly srednie og"lnoksztalc~ee w Krakowie i wojew"dztwie krakowskim 
w!ataeh 1932-1939, Krak"w 1990, s.30-31, 106; M. Siwiee-Cielebon, Zapomniane stowarzyszenie, "Wadoviana", 
1(1998), ss. 30-31. 

17 ). Dyl SAC, "Collegium Marianum" - Gimnazjum i Nizsze Seminarium Duehowne XX. Pallotyn"w w Wado
wieaeh na Kopeu w lataeh 1909-1962, "Roezniki Teologiczne'; XLI(l994), z. 4, ss. 99-102; G. Studnicki, Zarys 
dZiej"w oswiaty, dz. eyt., ss. 181-183; Z. Ruta, Prywatne szkoly srednie, dz. eyt., ss. 31, 76-77. 
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Il kleryk6w. Szkola korzystala z nauczycieli uczqcych w miejscowych szkolach, 
g16wnie w Gimnazjum imo Wadowity, miala r6wniez nauczycieli wlasnych18

• 

Szkolnictwo zawodowe bylo slabq stronq polskiego systemu oswiaty w okresie 
mi~dzywojennym. Nieliczne male zaklady przemyslowe i warsztaty rzemidlnicze 
nie wymusily zalozenia dobrze zorganizowanej szkoly zawodowej w Wadowicach. 
Z calq pewnoSciq nie byly nimi Publiczna Szkola Doksztalcajqca Zawodowa Nr l 
M~ska ani jej odpowiednik dla dziewczqt Publiczna Szkola Doksztalcajqca Nr 2 

Zenska. Zadna nie miala wlasnego lokalu:pierwsza siedziala kqtem w Magistra
cie lub w Gimnazjum im. Marcina Wadowity, druga prawdopodobnie w szkole po
wszechnej imo Marii Konopnickiej. Kadr~ nauczycielskq stanowi1i przede wszystkim 
nauczyciele szk61 podstawowych. Mlodziez uzupelniala w nich wiedz~ z zakresu 
szkoly podstawowej i uczyla si~ przedrniot6w niezb~dnych w pracy zawodowej, jak 
na przyklad ksi~gowosci, korespondencji og6lnej, towaroznawstwa, rysunku, higie
ny zawodowej, w szkole m~skiej takZe mechaniki stosowanej, elektroniki ... Szkola 
przygotowywala przede wszystkim do pracy w rzemiosle, chlopc6w uczyla na slusa
rzy, krawc6w, szewc6w, stolarzy, fryzjer6w, masarzy, kominiarzy, piekarzy, kelner6w, 
kupc6w ... , dziewcz~ta na kursach praktycznych uczyly si~ gl6wnie krawiectwa, bie
lizniarstwa, hafciarstwa, kupiectwa ... 19

• Pewnq konkurencjq dla zenskiej szkoly za
wodowej byly pracownie hafciarska i trykotarska si6str nazaretanek; pierwsza z nich 
wytwarzala przede wszystkim szaty liturgiczne, druga swetry, kostiumy, czapeczki, 
skarpetki, szale ... W latach trzydziestych obie pracownie otrzymaly maszyny, co 
znacznie usprawnilo ich prace. Okolo 1929 roku wyroby tych pracowni zdoby
ly zloty me dal na objazdowej wystawie szk61 przemyslowych. W roku szkolnym 
1938/39 siostry otworzyly trzyletniq szkol~ krawieckq, kt6ra w roku nast~pnym 
otrzymala prawa szk61 panstwowych. Do pierwszej klasy przyj~to 37 uczenni2°. 

Mozna przypuszczaé, ze istniejqce szkoly zawodowe nie przygotowywaly 
w spos6b dostateczny do pracy w handlu, skoro w roku 1927 miasto otworzylo 
trzyklasowq Koedukacyjnq Miejskq Szkol~ Handlowq. Istniala zaledwie kilka lat. 
Z czasem liczba uczni6w systematycznie malala - od czterdziestu do pi~tnastu 
w klasie, czesne zas bylo stosunkowo wysokie (40-45 zl). W niewielkim miastecz
ku ilosé miejsc pracy w handlu nie byla zbyt duza. Wielu uczni6w pochodzilo 

18 C. Gil OCD, Zwyei~iyles zwyci~stwem Boga. Sluga Boiy Alfons Maria Mazurek OCD 1891-1944, Krak"w 1994, 
ss. 33-37; tenze, C. Gil OCD, Prowineja polska w lataeh 1911-1947, w: Karmelici bosi w Polsee 1605-2005. Ksi~
ga jubileuszowa, pod red. CZ. GUa OCD, Krak"w 2005, sS. 319-322; G. Studnicki, Zarys dziej"w oswiaty, dz. eyt., 
ss. 186-187; Z. Ruta, Prywatne szkoly srednie, dz. eyt., ss. 31, 40, 77. 

19 G. Studnieki, Zarys dziej"w oswiaty, dz. eyt., ss. 160-163. 

20 Tarnze, S. 195-196; "Nazaret", Z. 5(1930), S. 236; S. Iwona Staehurska, Powstanie i organizaeja dom"w w Wadowi
eaeh 1894-1914, mps, S. 119. 
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z rodzin zydowskich, kt6re tradycyjnie trudnily sit; tym zawodem. Uczniowie 
uczyli sit; mit;dzy innymi geografii gospodarczej, towaroznawstwa, rachunko
wosci, ksit;gowoSci, korespondencji handlowej, stenografii, pisania na maszynie, 

a takZe jt;zyk6w polskiego i niemieckiego21
• 

W roku 1932, na mocy ustawy sejmowej z 11 marca, przygotowanej przez 
ministra Janusza Jt;drzejewicza, przeprowadzono przebudowt; calego systemu 
szkolnego w Polsce. Celem reformy byIo objt;cie ksztalceniem og6lnym i zawodo
wym caIej mIodziezy do osiemnastego roku zycia. Nauka w obowi,!zkowej szkole 
powszechnej - jednak o trzech stopniach organizacji, w zale±noSci od ilosci dzieci 
i nauczycieli - trwaia siedem lat. Po ukonczeniu klasy sz6stej uczen m6gI zdawaé 
egzamin wstt;pny do szkoly sredniej, kt6ra byla dwustopniowa. Dawne osmio
klasowe gimnazjum zast,!pila szescioletnia szkola og6lnoksztalc,!ca, podzielona 
na czteroletnie gimnazjum o jednolitym profilu i dwuletnie liceum o czterech 
profilach programowych: klasyczny, humanistyczny, matematyczno-fizyczny 
i przyrodniczy. Zadaniem procesu dydaktycznego byIo wychowanie jednostek sa
modzielnych, tw6rczych, swiadomych swoich wit;zi ze spolecznosci,! narodow,! 
i panstwow,!. Szkoly prywatne, jezeli chcialy otrzymaé uprawnienia szk6I publicz
nych, musialy w pelni realizowaé ich program22

• Zgodnie z wymogami opisanej 
ustawy dokonano reorganizacji szkolnictwa w Wadowicach. W szkolach srednich 
proces ten trwal do 1938 roku. W tym roku mIodziez po raz ostatni zdawaia eg
zamin dojrzaiosci ze swiadectwem ukonczenia dawnego gimnazjum osmioklaso
wego. W tym tez roku wszystkie szkoly srednie w Wadowicach mialy pelne pra
wa panstwowe. Rok wczesniej, mIodziez, kt6ra rozpoczt;la naukt; w gimnazjum 
w roku szkolnym 1933/34, po ukonczeniu kl. IV gimnazjalnej uzyskaIa prawo 
kontynuowania nauki w kl. I liceum. I tylko ta klasa przed wybuchem II wojny 
swiatowej zd,!zyIa zdaé pierwszy egzamin dojrzaiosci nowego typu. 

UNOWOCZESNIANIE BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Postt;p techniczny, ze znacznym op6Znieniem docieraj,!cy do malych miast, 
wplywai takZe na zycie codzienne szkoly, na zakres i proces przekazywania wiedzy, 
zwIaszcza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Pod koniec lat dwudzie
stych w szkolach zaprowadzono elektrycznosé. W polowie lat trzydziestych zbudo
wano nowe ujt;cie wody na Skawie, kt6re umozliwilo stopniowe zaopatrzenie calego 

21 G. Studnicki, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., ss. 189-190. 

22 Historia wyehowania. WiekXX, pod red.). Mi~so, t. l, dz. eyt., SS. 63-71. 
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miasta w wodt; biez,!Cé! i podl,!czenie wszystkich budynk6w do miejskiej kanalizacji. 
Gimnazjum mt;skie zostalo podl,!czono do wodoci,!g6w i kanalizacji miejskiej w la
tach 1935/36, gimnazjum karmelit6w juz wczesniej otrzymalo wewnt;trzne wodo
ci,!gi, pozyskuj,!c wodt; z wIasnej studni glt;binowej; uczniowie otrzymali lazienkt; 
z natryskami. W budynkach szkolnych Iatwiej mozna byIo utrzymaé czystosé. Sly
nt;la z niej szkola zenska imo Marii Konopnickiej, gdzie podlogi byly froterowane, 
dziewczt;ta chodzily w granatowych chaiatach i pantoflach, a klasy byly pit;knie ude
korowane. W starym budynku Gimnazjum mt;skiego skrzypi,!ce drewniane schody 
ostrzegaly: "Uwaga, panowie, stary idzie': W nowym gmachu gimnazjum karmeli
t6w zamiast podlogi polozono parkiet. Przynajmniej w niekt6rych pomieszczeniach 
miotlt; i mokre trociny zast,!pil elektroluks (1926). 

Elektrycznosé ulatwila naukt; w czasie popoludniowym, przede wszystkim 
umozliwila zastosowanie roznego rodzaju urz,!dzen i éwiczen dIa cel6w dydak
tycznych. Jeszcze jednak w polowie lat trzydziestych tylko w czwartki szkoly mo
gly przez caly dzien korzystaé z tego dobrodziejstwa. Z tego powodu w Gimna
zjum imo Wadowity w tym wIasnie dniu mialy miejsce wszystkie lekcje geografii, 
aby mozna byIo na nich korzystaé z epidiaskopu, zakupionego przed kilku laty. 
Niewielkie aparaty projekcyjne sluzyly do wyswietlania film6w geograficznych, 
historycznych, religijnych ... Brak diwit;ku uzupelniai towarzysz,!cy projekcji re
ferat lub objasnienia. W ten spos6b w roku 1926 uczniowie z Gimnazjum pan
stwowego wyswietlili swoim kolegom w Gimnazjum karmelit6w film oparty na 
powiesci Henryka Sienkiewicza "Quo vadis': Cht;tnie korzystano z przeiroczy, 
kt6re niewiele r6znily sit; od niemych film6w. Wielk,! atrakcj,! byIo radio lampowe 
z akumulatorem i giosnikiem. W szkolach sluzyIo przede wszystkim do wsp61ne
go sluchania wielkich dziel muzycznych. Do tych samych ce16w sluzyl patefon23

• 

Wszystkie szkoly posiadaly mniej lub wit;cej zasobne gabinety pomocy na
ukowych. Ze szk61 srednich najbogatsze zbiory posiadalo Gimnazjum imo M. Wa
dowity. Szczeg61nie zasobne w eksponaty byly gabinety przyrodniczy, fizyczny, 
geograficzno-historyczny i sportowy. Obok gabinet6w powstawaly pracownie 
przedmiotowe, najwczesniej przyrodnicze i fizyczne. Szkoly podstawowe korzy
staly ze wsp61nych pracowni przy ul. Mlyllskiej (Legion6w), w pomieszczeniach 
bylej szkoly imo Stanislawa Jachowicza. W szkole powszechnej imo Marcina Wado
wity po raz pierwszy w Wadowicach wprowadzono pracowniany system naucza
nia, przyjt;ty przez nauczycieli z oporami. Bardzo CZt;sto eksponaty dla pracowni 

23 G. Studnicki, Pierwsza wsrod rownyeh, dz. eyt., ss. 31, 33, 41; tenze, Zarys dziejow oswiaty, ss. 99, 106; APKB 
(= Arehiwum Prowineji Krakowskiej Karmelitow Bosyeh), rkps APGW 9, k. 1-8. 
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kupowano z funduszow Komitetow Rodzicielskich Iub za pieni<);dze uzyskane 
przez mIodziez za bilety na przedstawienia Iub na kiermaszach, niektore pocho

dzily z darowizn. I tak na przyklad ks. Zygmunt Karas ofiarowal dIa pracowni 
przyrodniczej gimnazjum karmelitow mikroskop z kaset<); preparatow, a Leon No
wotarski, dyrektor zakladow zdrojowych w Krynicy, zbior mineraIow z kopaini 

gaimanu w Boleslawiu i z okolic Boryslawia. W gabinetach fizycznych znajdowaly 
sit( mit(dzy innymi modei maszyny parowej, silnik eIektryczny, silnik benzynowy, 
aparat Marconiego do telegrafowania bez drutu, a nawet teleskop i Iunety. Najbli
zej do gwiazd mieli uczniowie z gimnazjum na Gorce, ktorzy mogli je obserwowaé 
z goruj<);cej nad miastem wiezy swojej szkoly. Lunett( z Gimnazjum panstwowego 

w roku 1914 przekazano wojsku austriackiemu, poiniej trafila do gimnazjum kar
melitowa stamt<);d, w 1939 rbku na wyposazenie wojska polskiego. 

W calym procesie dydaktycznym doceniano znaczenie rozwoju sprawnosci 
manualnych, umiejt(tnosci wykonywania prostych prac w zyciu domowym. We 
wszystkich szkolach istnialy pracownie robot rt(cznych. Gimnazjum imo Marci

na Wadowity juz przed I wojn<); swiatow<); posiadalo cztery warsztaty stolarskie, 
tokarnit( i komplety narzt(dzi rzemiesIniczych. Uczniowie z gimnazjum karmeli
tow prowadzili warsztat szewski dla wIasnych potrzeb i pracownit( introligator
sk<); (m.in. trzy prasy staIowe, zszywarka), w ktorej oprawiali ksi<);zki z biblioteki 

szkolnej i - odplatnie - z biblioteki klasztornej. W ci<);gu czterech Iat - 1922-1926 
- oprawili 1400 ksi<);zek. Dziewczt(ta ze szkoly imo Marii Konopnickiej i z pra
cowni siostr nazaretanek sprzedawaly swoje wyroby na kiermaszach, a uzyskane 
pieni<);dze przeznaczaly na cele spoleczne Iub pomoce naukowe24• 

UCZNIOWIE WADOWICKICH SZK6L 

W opracowaniach dotycz<);cych Wadowic najczt(sciej pisze sit(, ze w okresie mit(
dzywojennym byIo to miasto urzt(dnikow i wojska. S<);dzt( jednak, ze znacznie bliZ
szym prawdy bt(dzie stwierdzenie, ze Wadowice przedwojenne byly przede wszyst
kim miastem mlodziezy szkolnej. Z cal<); pewnosci<); byIa to najliczniejsza "grupa 
zawodowa" w mieScie, liczyIa bowiem przed wybuchem drugiej wojny swiatowej 
okolo 2 800 dziewcz<);t i chlopcow uczt(szczaj<);cych do jednej z miejscowych szkol. 
W spoinota uczniowska od reszty mieszkancow miasta wyrozniala sit( - podobnie 

24 G. Studnieki, Pierwsza wsr6d r6wnyeh, dz. eyt., ss. 40-43; tenie, Zarys dziej6w oswiaty, s, 99; s. Iwona Staehur
ska, Powstanie i organizaeja dom6w w Wadowieaeh 1894-1914, mps, s. 119; APKB, rkps APGW 3/2, Druga 
cz~sé kroniki internatu 00. Karmelit6w Bosyeh w Wadowieaeh. s. 106; tamie, rkps AKWD 5, O. Alfons Maria 
Mazurek, Kronika wlasna, z. 4, ss. 49, 56. 
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jak wojsko - uczniowskim ubraniem i czapkq. Dla studentow gimnazjum przed 

reformq Jqdrzejewiczow by1 to granatowy mundurek z bluzq zapinanq pod szyjq, 
uczniowie czterech klas m10dszych na pagonach mieli naszywane srebrne belki, 
starsi natomiast zlote rzymskie cyfry, zaleznie od klasy, do ktorej uczçszczali. W szy
scy nosili rogatywki z niebieskim otokiem, literq "G" na przedzie i dystynkcje jak na 
pagonach. Po reformie bluzç zastqpila dwurzçdowa granatowa marynarka z wy1o
zonym ko1nierzem, do niej biala koszula z granatowym krawatem, dlugie spodnie 
i maciejowka ze zniczem. Na prawym przedramieniu uczen mial tarczç - niebieskq 
w gimnazjum, czerwonq w liceum - z numerem szkoly (374 - Gimnazjum i Liceum 

mçskie w Wadowicach). Dystynkcje poszczegolnych klas byly naszyte na patkach 

ko1nierza. Przed chlodem bronil ucznia dwurzçdowy granatowy p1aszcz. 

Po1owa z tej duzej grupy by1a uczniami szko1 powszechnych, niespelna tysiqc 
z dumq nazywa1 siç studentami, pozostali - prawie czterystu - byli uczniami szko1 
zawodowych. Co czwarty uczen nie mog1 powiedzieé o sobie, ze jest wadowiczani
nem. Spoza Wadowic, niekiedy nawet z odleglych stron Polski, pochodzili niemal 
wszyscy studenci obu nizszych seminariow, czyli gimnazjow karmelitow i palloty
now, ktorzy mieszkali w przyszkolnych internatach i rzadziej byli widoczni na uli
cach miasta niz ich koledzy i kolezanki z pozostalych szkol. Studenci gimnazjum 
karmelitow pochodzili przede wszystkich z sqsiednich powiatow, z Gornego Slq
ska, rzadziej - w przeciwienstwie do kolegow z Kopca - z dalszych wojewodztw. 
Uczniowie z gimnazjum na Gorce czçsé wakacji letnich spçdzali w domu rodzin
nym, a czçsé wspolnie w Czernej lub na obozach harcerskich; biedniejsi rowniez 
ferie swiqteczne spçdzali w internacie. Ich koledzy z Collegium Marianum wracali 
do domow rodzinnych tylko na wakacje letnié5

• 

W Gimnazjum imo Marcina Wadowity liczba uczniow zamiejscowych zawsze 
by1a duza, niekiedy znacznie przekracza1a po1owç. Wed1ug obliczen dra Studnic
kiego, w roku szkolnym 1929/30 stanowili oni 75,8%, a w roku szkolnym 1937/38 
58,0% ogolu uczniow. Zdecydowana wiçkszosé z nich dojezdza1a do Wadowic po
ciqgiem, z pobliskich wiosek przychodzili pieszo, coraz mniej korzysta1o z prywat
nych stancji Iub z Bursy imo Stefana Batorego. W Iatach trzydziestych ilosé uczniow 
korzystajqcych z bursy zmala1a z kilkudziesiçciu do kilkunastu. Zniechçca1a do 
tego stosunkowo wysoka oplata: w roku 1937 normalna wynosHa 40 zl a ulgowa 
30 zl miesiçcznie. DIa porownania w tym samym czasie uczniowie w gimnazjum 
pallotynow placili miesiçcznie za utrzymanie i naukç od 20 do 30 zl, u karme-

25 G. Studnicld, Pierwsza wsr6d r6wnych, dz. cyt., s. 179; T. Bojes, Ostatni Mohikanie, czyli Idasa gimnazjalna 
Karola WOjtyly, Krak6w, SS. 43-44; C. Gil OCD, Zwyci~Zyles zwyci~stwem Boga, dz. cyt., ss. 39-40; J. Dyl SAC, 
"Colleginrn Marianum': art. cyt., s. 101; Z. Ruta, Prywatne szkoly sreduie, dz. cyt., ss. 112-113. 

163 



H/STOR/A 
-----------,,-----.--

litow od 35 do 45 zl, w gimnazjum Moscickiej uczennice placily miesi((cznie za 
nauk(( 35 zl, w Gimnazjum im_ Wadowity roczne czesne wynosilo 220 zl. W obu 
przypadkach uczennice i uczniowie korzystali z roznego rodzaju znizek Iub sty
pendiow_ Poniewaz takZe Gimnazjum zenskie bylo jedynq tego rodzaju szkolq 
w okolicy, dojezdzalo do niego wiele dziewczqt z pobliskich miasteczek, zwlaszcza 
z KaIwarii, Suchej, Zatora ... W roku 1939 na 247 uczennic dojezdzalo 95. 

Kolej niewqtpliwie skrocila drog(( ucznia do szkoly, CZ((sto wr((cz umoZliwia
la uczniom kontynuowanie nauki na szczebIu wyzszym niz to bylo mozliwe we 
wlasnej miejscowosci, rownoczeSnie jednak dojazdy znacznej cz((sci mlodziezy 
stwarzaly probIemy wychowawcze i dydaktyczne. Rozklad jazdy pociqgow, nie
dostosowany do rozkladu zaj((é szkolnych, powodowal, ze uczniowie dojezdzajqcy 
nie uczestniczyli w pelni w zyciu szkoly. "Lorcykowie", jak ich nazywali koledzy 
z miasta, nie mogli braé udzialu w pracy kolek uczniowskich, co niewqtpliwie bylo 
ze szkodq dIa ich rozwoju umyslowego. W roku 1934 zauwazono, ze uczniowie 
z Zatora i AIwerni, ktorzy musieli zostaé na popoludniowe zaj((cia hufca szkol
nego, nocowali na stacji, nie majqc czym wrocié do domu. Ponadto uczniowie 
dojezdzajqcy musieli znacznie wczesniej wstawaé i po poludniu mieli mniej czasu 
na przygotowanie si(( do Iekcji. Jezeli to bylo mozliwe, szkola starala si(( ulatwié im 
zycie. W przypadku dzielenia zbyt licznej klasy na dwa oddzialy, dojezdzajqcych 
skupiano w jednym, aby latwiej dostosowaé ich rozklad zaj((é do godzin odjazdu 
pociqgow. Z tego tez powodu niekiedy skracano przerwy mi((dzy Iekcjami. Innym 
probiemem zwiqzanym z dojezdzaniem bylo zachowanie si(( mlodziezy w wago
nach i na stacjach kolejowych. Aby przynajmniej cz((sciowo zapobiec wybrykom 
mlodych, sposrod starszych uczniow wyznaczano wojtow dla poszczegolnych 
wagonow. Jednak takZe starsi byli jeszcze mlodzi i mieli rozne ciekawe pomy
sly. Pewnej mroinej zimy, wykorzystujqC przepis, ktory zwainial uczniow z zaj((é 
szkolnych, gdy temperatura spadla ponizej -200 C, odeslali z dworca swoich mlod
szych kolegow do domu! Sytuacja uczniow dochodzqcych z podmiejskich wiosek 
niewiele roznila si(( od sytuacji tych, ktorzy dojezdzali pociqgami, a niekiedy byla 
nawet dla nich trudniejsza. Niezaleinie od pogody codziennie pokonywali pieszo 
kilka Iub nawet kilkanaScie kilometrow po wiejskich drogach i polnych scieZkach. 
Niektorzy z nich czynili to juz od starszych klas szkoly powszechnej, poniewaz 
w ich wioskach istniala tylko szkola dwu-lub czteroklasowa26. 

W szkole, podobnie jak na ulicach miasteczka, spotykali si(( uczniowie 
ze wszystkich grup spolecznych tworzqcych spolecznosé miejskq i z miastem 

-----_._------------------- ---------------------

26 G. Studnicki, Pierwsza wsrod rownyeh, dz. eyt., ss. 116-117; Z. Ruta, Prywatne szkoty srednie, dz. eyt., ss. 112-113, 
133-134; Z. Bieniasz, Koehana, stara buda ... , Wadowiee 1986, ss. 32, 36; T. Bojes, Ostatni Mohikanie, dz.eyt., s. 43. 
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zwi'!zan'!. Z cal,! pewnoSci,! przyblizony obraz klasy w szkole podstawowej daje 
analiza spolecznego przekroju klas I - IV, do ktorych uczt;szczal Karol Wojtyla 
(1926-1930). W latach trzydziestych w zyciu gospodarczo-spolecznym nie zaszly 
zmiany, ktore by w sposob istotny ten obraz zmienily. Zdecydowan,! przewagt; 
w klasie mieli synowie rzemieslnikow (20,7%), na drugim miejscu byli synowie 
robotnikow i wyrobnikow (16,4%), ktorzy razem z synami rolnikow i ogrodnikow 
stanowili prawie jedn,! trzeci,! wspolnoty klasowej (31,2%), kilkunastu uczniow 
pochodzilo z rodzin kupieckich (14,7%), dziewit;ciu z wojskowych (7,8%), kil
kunastu z rodzin szeroko pojt;tej miejscowej inteligencji, a raczej wolnych zawo
dow (16,3%), czyli urzt;dnikow, pracownikow s,!downictwa, nauczycieli, lekarzy ... 

Kilkunastoprocentowa obecnosé w miejskiej szkole uczniow z rodzin rolniczych 
poswiadcza zwi,!zek wadowickich szkol powszechnych z pobliskimi wsiarnF7. 

Nieco inaczej w tym samym czasie - rok szkolny 1929/30 - przedstawial sit; 
przekroj spoleczny uczniow Gimnazjum imo Marcina Wadowity. Tutaj na pierw
sze miejsce wysunt;li sit; synowie urzt;dnikow miejscowych i z pobliskich miaste
czek i gmin (27,1 %). Wyrainie zepchnt;li oni z wysokiej pozycji bezposrednio po 
wojnie dzieci chlopskie i robotnikow rolnych. W okresie mit;dzywojennym ich 
obecnosé spadla z 27,% (1919/20) do 14,6% (1937/38), podczas gdy liczba sy
now urzt;dnikow w tych samych latach wzrosla z 19,1 % do 30,2%. W Gimnazjum 
znacznie mniej niz w szkole podstawowej bylo dzieci z rodzin rzemieslniczych 
(odpowiednio 8,8% i 20,7% w 1929/30), co wyjasnia fakt czt;stego dziedziczenia 
zawodu w tej grupie spolecznej, natomiast na podobnym poziomie byli repre
zentowani uczniowie z rodzin nauczycielskich i wolnych zawodow (odpowiednio 
9,5% i 11,4%). Rowniez w prywatnym gimnazjum zenskim uczennice pochodzily 
przede wszystkim ze sfer nizszych urzt;dnikow panstwowych i prywatnych, ro
botnikow kolejowych, rzemieslnikow, rodzin chlopskich, drobnych kupcow, na
uczycieli i inteligencji zawodowej. Alumni obu nizszych seminariow byli synami 
rolnikow, rzemieslnikow, drobnych robotnikow, nizszych funkcjonariuszy pan
stwowych i kupieckich28

• 

WYCHOWANIE CZLOWIEKA I OBYWATELA 

Tradycyjnie iycie szkoly rozpoczynalo sit; w pierwszych dniach wrzeSnia, 
a konczylo sit; 24 czerwca. Pr6ba przesunit;cia tych dat na 20 sierpnia i 15 czerwca 

27 G. Studnicki, Zarys dziejDw oSwiaty, dz. eyt., s. 41. 

28 G. Studnicki, Pierwsza wsrDd rDwnyeh, dz. eyt., s. 109; Z. Ruta, Prywatne szkoly srednie, dz.eyt., ss. 113, 133. 
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w trakcie realizacji reformy systemu szkolnego w Polsce nie powiodla si~. Roz
pocz~cie i zakonczenie roku szkolnego mialy r6wniez wymiar religijny: katecheci 
szkolni organizowali spowiedi i Komuni~ Swi~t~ dla uczni6w katolik6w. W szko
lach klasyfikowano bardzo surowo. Zar6wno w szkolach powszechnych, jak w Gim
nazjum panstwowym nierzadko czwarta cz~sé uczni6w nie otrzymywala promocji 
do klasy nast~pnej. Dzi~ki temu szkoly utrzymaly wysoki poziom nauczania. Przed 
reform~ szkolnictwa uczniowie slabsi konczyli nauk~ na czwartej klasie szkoly pod
stawowej, a w gimnazjum na czwartej klasie gimnazjalnej. Swiadectwo ukonczenia 
tej klasy otwieralo dost~p do nizszych stanowisk urz~dniczych w gminach, co dla 
niekt6rych bylo szczytem ambicji lub mozliwosci finansowych rodziny. O wysokim 
poziomie wadowickiej "Jedynki" swiadczy fakt, ze z 54 absolwent6w kl. IV w roku 
szkolny.m 1929/30 az 16 (29,6%) zdalo matur~ w miejscowym Gimnazjum, i zaden 
z kandydat6w nie odpadl przy egzaminie wst~pny.m. Dzisiaj nie musi to dziwié, ale 
przed II wojn~ swiatow~ po osmiu latach nauki srednio matur~ zdawalo 20-30%, 

inni powtarzali klas~, wykruszali si~ po drodze lub nie zdawali egzaminu dojrza
losci, co przydarzalo si~ przeci~tnie co czwartemu lub co pi~temu uczniowi. Naj
bardziej "wytrwali" zdawali egzamin dojrzalosci po 12-13 latach nauki. Byly takZe 
i takie roczniki, na przyklad w latach 1920, 1921, 1922, kiedy wszyscy dopuszczeni 
do matury zdawali egzamin pomyslnie. Czasem na egzaminie maturalny.m abitu
rienci sprawiali niespodzianki: oblewali pewniacy, a zdawali ci, kt6rzy - zdaniem 
nauczyciela - nie powinni zdaé. Zygmunt Damasiewicz, nauczyciellaciny, mial za
pewniaé Franciszka Gwizdza, ze pr~dzej mu kaktus wy.rosnie na dioni niz on zda 
matur~. Pech chcial, ze po dziesi~ciu latach ten tak surowo oceniony uczen zostal 
dyrektorem Gimnazjum i przelozony.m swojego nauczyciela. NalezytakZe dodaé, ze 
najsIabsi odpadali juz w przedbiegach, czyli przy egzaminie wst~pny.m. I tak w ro
ku 1935 na 108 kandydat6w do kl. I egzamin zdaio i zostaio przyj~tych 79 (73%), 

a w roku nast~pny.m na 121 zdaio tylko 67 (55%). Egzaminy wst~pne zwyczajnie 
mialy miejsce na przelomie czerwca i lipca oraz w pierwszych dniach wrzesnia (pi
semny i ustny), egzamin dojrzalosci w maju (pisemne) i czerwcu (ustne)29. Trudy 
wielu lat pracy konczyly si~ komersem, czyli balem maturalny.m, i uroczystym roz
daniem swiadectw dojrzaiosci z radami na dalsz~ drog~ iycia ze strony dyrektora 
i podzi~kowaniem w imieniu absolwent6w. W czasach galicyjskich zdarzaio si~, ze 
na pokrycie koszt6w komersu - m.in. kupno galowego garnituru - matka chrzest
na abiturienta musiaia sprzedaé krow~; niekiedy byIo na nich "za duzo pijatyki': 

29 G. Studnicki, Pierwsza wsr6d r6wnych, dz. eyt., 55. 55,255-261,269-272; tenze, Zarys dziejow oswiaty, dz. eyt., 
s. 40; Z. Bieniasz, Kochana, stara buda, dz. cyt., s. 30. 
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Absolwenci okresu mi'tdzywojennego wol,! jednak o tym milczeé lub zbyé spraw't 
stwierdzeniem, ze "roznie fetowali ten dzien. W szak odt,!d bylismy juz dojrzalymi 
i ludimi honoru': Gwoli prawdy nale:iy dodaé, ze po maturze w roku 1938 dwoch 
absolwentow wzi'tlo udzial w rekolekcjach zamkni'ttych dla maturzystow w Trzebi
ni u Salwatorianow. Jednym z nich byl Karol Wojtyla30

• 

W szyscy lub prawie wszyscy absolwenci po maturze kontynuowali dalsze stu

dia. Przez caly okres mi'tdzywojenny wsrod absolwentow wadowickiego Gimna

zjum najwi'tksz,! i to rosn,!C'! popularnoSci,! cieszyly si't podchor,!z6wki: w roku 
1928 mundur wojskowy zalozyl co czwarty, a dziesi'té lat pozniej juz co drugi ab
solwent. Wplywal na to niew,!tpliwie spoleczny prestiz munduru, aIe takZe fakt, ze 

koszty studi6w pokrywalo wojsko, a po ukonczeniu nauki nie trzeba si't bylo mar
twié o prac't. W roku 1928 z wojskiem skutecznie konkurowaly studia medyczne 
(l,!cznie ze stomatologi,! i farmacj,!), na trzecim miejscu byla teologia, znacznie 
mniejszym zainteresowaniem cieszyly si't studia politechniczne, humanistyczne, 

prawo ... Wszyscy absolwenci tego roku podj'tli dalsze studia. W roku 1938 tyl
ko dwoch absolwent6w wybralo teologi't, az siedmiu podj'tlo prac't, inni dosyé 
rownomiernie rozproszyli si't po r6Znych kierunkach studiow. W tym roku na 
wielu polskich uczelniach spadla liczba studentow31

• Studia wyzsze najcz'tsciej po
dejmowano na Uniwersytecie Jagiellonskim, rzadziej w Warszawie i Lwowie. Nie 
wiemy, jaki procent absolwentek Gimnazjum zenskiego decydowal si't na studia 
wyzsze. Z cal,! pewnoSci,! byl on wowczas nizszy niz w przypadku Gimnazjum 
m'tskiego. Wedlug informacji przekazanej przez wizytatora, 50-60% wychowan
kow gimnazjum pallotynskiego wst'tPowalo do ich zgromadzenia. Nie jest jednak 
jasne, czy informacja dotyczy tylko absolwentow, czy tez wszystkich przyj'ttych. 

W gimnazjum karmelit6w z przyj'ttych w latach 1920-1935 do nowicjatu wst,!pilo 
41 %, a z nich tylko polowa doszla do kaplanstwa. Selekcja miala miejsce w ci,!
gu kolejnych lat nauczania, wi'tkszosé z tych, ktorzy dotrwali do ostatniego roku 
wst'tPowala do zakonu32

• Po latach studiow cZ'tsé absolwentow wracala do Wado
wic i podejmowala tam prac't jako nauczyciele, prawnicy, Iekarze, kaplani... DIa 
nielicznych studia byly oknem na swiat, drog,! do osi,!gni~cia licz,!cego si~ miejsca 
w kulturze narodowej, w nauce, w wojsku ... 

30 G. Studnicki, Pierwsz. wsrDd rDwnyeh, dz. eyt., s. 272; Z. Bieniasz, Koeh.na, st.ra buda, dz. eyt., s. 65; T. Bojes, 
Ost.tni Mohikanie, dz.eyt., s. 68. 

31 G. Studnicki, Pierwsza wsrDd rDwnyeh, dz. eyt., s. 280; T. Bojes, Ost.tni Mohik.nie, dz.cyt., ss. 87-88; Histori. 
wyehowani •. WiekXX, dz.eyt., s. 87. 

32 AKW, VI, 25, Spis studentDw przyjçtyeh do Alumn.tu 00. KarmelitDw w Wadowieaeh 1892-1951; Z. Rut., 
Prywatne szkoly srednie, dz.eyt., s. 113. 
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W ka:idej szkole, poza obu malymi seminariami, w tych samych klasach uczy
li si~ Polacy ( chrzescij anie) i 2:ydzi (wyznawcy mozaizmu). W szkolach powszech
nych stanowili oni, a niekiedy nawet przekraczali, czwartl:! cz~sé ogolu uczniow. 
W Gimnazjum m~skim ten procent byl znacznie ni:iszy. Bezposrednio po wojnie 
wynosil ok. 13%, w latach dwudziestych powoli spadal do ok. 4% w roku 1938. 

Uwidocznilo si~ to rownie:i w spadku liczby studentow z rodzin kupieckich: z 15% 
do 7% w ostatnim roku szkolnym przed wybuchem II wojny swiatowej. Przypusz
czalnie byl to wplyw nasilajl:!cej si~ akcji syjonistycznej, przeciwnej kulturowej asy
milacji 2:ydow przez szkol~. Z tego powodu cz~sé zamo:inych rodzin :iydowskich 
wolala ksztalcié swoje dzieci w prywatnych szkolach :iydowskich w Krakowie. 

Trudno przecenié znaczenie faktu, :ie dzieci polskie i :iydowskie ucz~szczaly 
do tych samych szkol i przy zachowaniu wlasnej odr~bnosci wyznaniowej, byly 
wychowywane w tej samej kulturze, przyjaznily si~ i bawily si~ razem. Nawet je
:ieli czasem dochodzilo mi~dzy nimi do drobnych konfliktow, wa:ine bylo to, :ie 
szkola, czyli nauczyciele, tych konfliktow nie popierala, ale przeciwnie, gdy zaist -
nialy, starala si~ im przeciwdzialaé. W Szkole Powszechnej M~skiej tego rodzaju 
incydenty jako problem wychowawczy na zebraniach Rady Pedagogicznej po raz 
pierwszy pojawily si~ w roku 1932 i powracaly do roku 1939. Byly to zaczepki, do
kuczanie, przezwiska, bicie, a tak:ie obrzucanie kamieniami kioskow :iydowskich. 
Winni tego rodzaju post~powania zawsze byli karani obni:ieniem noty ze spra
wowania. Problem ten nie istnial w Gimnazjum. Sl:!dz~, :ie w szkole powszechnej 
zachowania tego rodzaju byly pewnego rodzaju reakcjl:! stadnl:! na innosé, byly tez 
skutkiem niech~tnych uwag doroslych na temat 2:ydow, zaslyszanych w domu czy 
na ulicy. Kiedy mlody czlowiek nieco dorosI, jego zachowanie stawalo si~ bardziej 
rozumne, bylo owocem samodzielnych przemysleri. W 1938 na zebraniu Katolic
kiego Stowarzyszenia M~zow jeden z uczestnikow zaproponowal wprowadzenie 
getta lawkowego w wadowickich szkolach. Propozycja nie spotkala si~ ze sprze
ciwem (tak mozna wnioskowaé z protokolu), ale te:i nikt jej nie poparl i nie ma 
zadnych sladow, aby byla przekazana Radom Pedagogicznym33. O postawie na
uczycieli gimnazjalnych swiadczy przypadek Wladyslawa Ringera, ucznia zydow
skiego pochodzenia, zwil:!zanego - jak mozna domniemywaé - z partil:! komuni
stycznl:!, ktory w czasie wakacji nielegalnie wyjezdzal do Zwil:!zku Sowieckiego. 
Rada Pedagogiczna dala si~ przekonaé ks. Edwardowi Zacherowi i nie wydalila 
go ze szkoly. Argument katechety byl wysokiej klasy: nalezy uczniowi pozwolié 

33 G. Studnicki, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., s. 40; Cz. Gil OCD, Protokoly z zebran wadowiekiego oddzialu 
Katolickiego Stowarzyszenia M~z6w, "Nasza Przeszlosé", t. 102: 2004, s. 51 (18 IX 1938). Do wysuni~cia tej 
propozyeji doszlo pod wplywem praktyki getta lawkowego na niekt6ryeh uniwersytetaeh polskieh. 
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kontynuowaé nauk~, poniewaz czIowiek wyksztalcony nie moze przyj<}é ideologii 
komunistycznej. Ringer zdai matur~ w roku 1933, a za komunizm zapiacil zyciem 
z r<}k komunist6w sowieckich34

• 

Szkola spelniaia takZe funkcj~ integracyjn<} pod wzgl~dem spolecznym: obok 
siebie siedzieli uczniowie ze wsi i z miasteczek, z rodzin biednych i zamoznych, 
inteligenckich i niewyksztalconych. Ich start w zycie nie byl jednakowy, podobnie 
jak niejednakowe byly warunki ksztalcenia si~, po kt6rym duzo sobie obiecywali. 
Ambitni, chociaz niezamozni, mogli przekonaé si~, ze dzi~ki wytrwaIej pracy mog<} 
nadrobié braki wyniesione z wiejskiej szkoly i konkurowaé z tymi, dIa kt6rych los 
byl Iaskawszy. W miar~ dorastania i dojrzewania mIodzi, przynajmniej niekt6-
rzy, zaczynali krytycznie oceniaé rzeczywistosé spoleczn<} i gospodarcz<}, w kt6rej 
przyszIo im zyé, i z tej refleksji rodzily si~ sympatie polityczne. Test zrozumiaIe, ze 
wi~cej w nich byIo mIodzienczego buntu, niz wiedzy o procesach gospodarczych 
i spolecznych, naiwnego przekonania, ze wystarczy dobra wola, aby swiat zmienié 
na bardziej zyczliwy dIa ludzi. Po latach jedni s<}dzili, ze w gimnazjum wszyscy 
mysleli "prosocjalistycznie': inni zas uwazali, ze wsr6d koleg6w byli narodowcy, 
socjalisci, chadecy, a nawet antysemici, nie byIo zas komunist6w35

• 

Wazn<} rol~ wychowawcz<} spelniai samorz<}d uczniowski. Pierwsza gmina 
szkolna na terenie Wadowic powstaia w Gimnazjum imo Marcina Wadowity tuz 
przed I wojn<} swiatow<} z inicjatywy nauczyciela T6zefa Mazanka. W sklad zarz<}
du gminy wchodzili: w6jt, dw6ch do czterech radnych, pisarz i s~dziowie. Dbali 
oni o wIasciwe zachowanie si~ koleg6w, organizowali wzajemn<} pomoc, Iagodzili 
spory i konflikty ... Inicjatywa przyniosia dobre rezultaty, uczyIa uczni6w samo
dzielnosci, ksztaIciIa charaktery, wspomagaia prac~ wychowawcz<} nauczycieli, 
zwIaszcza opiekun6w klas. W latach dwudziestych zostal opracowany statut gmi
ny, a ich dziaIalnosé poszerzyla si~ o sprawy gospodarcze. W niekt6rych gminach 
ze skladek uczni6w powstaly kasy gminne, kt6re finansowaly wycieczki, udzielaly 
drobnych pozyczek, bardziej aktywne gminy organizowaly biblioteczki klasowe 
i przedstawienia. W latach 1930 i 1931 powstai zarz<}d gI6wny gmin klasowych. Na 
czele samorz<}du gimnazjalnego staI marszaIek, wybierany przez przedstawicieli 
uczni6w i zatwierdzany przez Rad~ Pedagogiczn<}. Rada przyboczna marszalka 
skladaia si~ z trzech w6jt6w: w6jta gmin szkolnych - wybieranego przez soItys6w 
klasowych, w6jta gminy naukowej - wybieranego przez prezes6w k6I naukowych 

34 z. Silkowski, Z kart historii. Ks. Inf. Dr Edward Zacher, "Przebudzenie'; 25(1996), s. 13. Nie wiem, jak t, infor
macj, pogodzié z tym, ie w roku szkolnym 1932/33 ten sam Ringer byl prezesem gimnazjalnej Straiy Przedniej, 
organizaeji zdeeydowanie prorz~dowej. Por. G. Studnicki, Pierwsza wsr6d r6wnyeh, dz.eyt., s. 198. 

35 Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., ss. 19,50; T. Bojes, Ostatni Mohikanie, dz.eyt., s. 51. 
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i w6jta gminy samowychowawczej - wybieranego przez druzynowych druzyny 
harcerskiej. Gminy klasowe co tydzien organizowaly lekcje wychowawcze, na kt6-
rych uczniowie wygIaszali referaty i dyskutowali o solidarnosci kolezenskiej, wza
jemnej pomocy, o umiejl(tnosci krytycznego oceniania samego siebie, o brakach 
w zyciu szkoly ... Konkretnych temat6w do rozwazan dostarczaio zycie. Ostatecz
nym celem caIej pracy byIo wychowanie ludzi prawych, swiadomych swojej od
powiedzialnosci za wsp61notl( klasowq i szkolnq. Na podobnych zasadach dziaIaly 
samorzqdy w innych szkolach srednich i w szkolach powszechnych. W szkolach 
istnialy r6wniez sklepiki szkolne, sp6Idzielnie uczniowskie i szkolne kasy oszczl(d
nosci. Nie mialy one cel6w komercyjnych, ale uIatwialy uczniom nabycie przybo
r6w i podrl(cznik6w szkolnych oraz uczyly oszczl(dzania i gospodarowania posia
danymi pienil(dzmi. Warto jednak przy tym pamil(taé o uwadze Jana Klimczyka, 
opiekuna szkolnej kasy oszczl(dnosci, ze "mIodziez nie tylko nie moze odkladaé, 
ale cZl(sto nie ma grosza na niezbl(dne rzeczy"36. 

Z organizacji mIodziezowych pracl( wychowawczq prowadzily przede wszyst
kim harcerstwo i Sodalicja szkolna (w gimnazjach). I Wadowicka Druzyna Skau
towa imo StanisIawa Z6Ikiewskiego w Gimnazjum ml(skim powstaia w roku 1912 
z zastl(p6w zalozonych w roku poprzednim. W czasie wojny odplyw kadry in
struktorskiej do Legion6w bardzo osiabil druzynl(. Odrodzila sil( w roku 1917, 
w roku nastl(pnym skauting polski przeksztaicii sil( w Zwiqzek Harcerstwa Pol
skiego. Po dziesil(cioletnim okresie pewnego zastoju, ozywienie harcerstwa na 
terenie Gimnazjum i w miescie nastqpilo w roku 1930. Pod koniec tego roku po
wstaly w Wadowicach dwa hufce: ml(ski i zenski. W sklad pierwszego weszly dwie 
druzyny gimnazjalne (im. StanisIawa Z6lkiewskiego i im. Tadeusza Kosciuszki) 
oraz Druzyna imo Stefana Czarnieckiego przy Szkole Powszechnej im M. Wado
wity, w sklad drugiego - Druzyna Kr610wej Jadwigi przy Szkole Powszechnej imo 
M. Konopnickiej i Druzyna Emilii Plater przy Gimnazjum zenskim. Nieco p6zniej 
do hufca ml(skiego dolqczyly sil( druzyny z gimnazj6w pallotyn6w i karmelit6w 
(1936, IV Druzyna imo O. Rafaia Kalinowskiego). Druzyny organizowaly "Miko
Iajà', oplatki, swil(cone, przedstawienia, obozy wl(drowne po Beskidach, Tatrach, 
Pieninach i stale - niekiedy w odleglych miejscowosciach, np. w Zakopanem, Za
woi, a nawet w dalekim Miadziole (1937, Druzyna imo O. Rafaia Kalinowskiego). 
Uczestnicy obozu w Miadziole nad jeziorem Narocz mieli okazjl( spotkaé sil( z kul-

36 eyt. za: G. Studnicki, Gimnazjalne lata Karola Wojtyty w swiede dokument6w szkolnyeh, "Nadskawie". Alma
naeh kulturalny. Wadowiee 1985/1986, s. 11; tenie, Pierwsza wsr6d r6wnyeh, dz.eyt., ss. 193-194,200-201; ten
ie, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., s. 35; APKB, rkps APGW 3, Kronika Niiszego Seminarium, t. 3, SS. 176,179-
180 (tu samorz~d szkolny powstal w roku 1936). 
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tur,! pogranicza polsko-bialoruskiego i zobaczyé polskich Tatarow, ktorzy w tym 
miasteczku mieli swoj meczet. W drodze powrotnej zwiedzili Wilno, Warszaw~ 
i Cz~stochow~. W Wilnie odwiedzili Cmentarz na Rossie, gdzie na grobie matki 
marszalka Jozefa Pilsudskiego zlozyli wieniec. CeIem obozow nie bylo uprawia
nie turystyki, aIe wychowanie. Druzyna najpierw musiala zarobié pieni,!dze na 
pokrycie kosztow obozu (przedstawienia, festyny), a na samym obozie harcerze 
praktycznie uczyli si~ samodzielnosci. Awanse i stopnie uzyskiwali za wykazanie 
si~ konkretnymi umiej~tnosciami i sprawnosciami. Harcerstwo uczylo milosci oj
czyzny i rownoczesnie szacunku dIa kazdego czlowieka, sluzenia innym pomoc'!, 
udzielania pierwszej pomocy potrzebuj,!cym, umiej~tnosci bycia czlonkiem ze
spolu w pracy, nauce i rozrywce, jak tez zaradnosci w sytuacjach trudnych, kiedy 
jest si~ zdanym wyl,!cznie na wlasne sily. Harcerz wyroznial si~ w swoim otocze
niu mundurem i zaletami, ktore uznano za jemu wlasciwe, jak odwaga, prawosé, 
uczynnosé, szacunek dIa innych, niepalenie tytoniu i niepicie alkoholu. Wazn,! 
rol~ w wychowaniu harcerskim odgrywaly zasady zycia chrzescijanskiego. 

Przedstawiciele hufcow wadowickich brali udzial w mi~dzynarodowych i kra
jowych zlotach harcerskich, szczegolnie licznie wyst'!Pily druzyny wadowickie na 
zlocie w Spale (1935). Pod koniec Iat trzydziestych, w przeczuciu zblizaj,!cej si~ woj
ny, w program pracy dru:iyn weszly m.in. nauka strzelania, kursy spadochronowe, 
l,!cznosci, sanitarny (dziewczyny), obrony przeciwIotniczej i przeciwgazowej37. 

Sodalicje Marianskie istnialy w obu gimnazjach. !eh zadaniem bylo pogl~bio
ne wychowanie religijne w oparciu o nabozenstwo do Matki Bozej, wychowanie 
dojrzalych chrzescijan, wiernych zasadom swojej wiary w kazdym srodowisku 
i sytuacji, a takZe przygotowanie animatorow dla innych organizacji religijnych. 
DzialaInosé spoleczna sodalicji byla wi~c z zalozenia bardzo ograniczona i dys
kretna, w Gimnazjum m~skim ograniczyla si~ do organizowania roznorakiej 
pomocy kolezenskiej i wyglaszania referatow w r6:inych srodowiskach. Sodalicje 
szkolne dzialaly zbyt krotko, aby w spos6b widoczny mogly zaznaczyé swoj wplyw 
na zycie spoleczne miasta. 

Inne organizacje mlodziezowe w zyciu szkol odgrywaly znacznie mniejsz,! 
rol~. Byly to: Straz Przednia (Gimnazjum m~skie), Liga Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna i Polski Czerwony Krzyz. Powstaly 
one stosunkowo p6ino, bo na pocz'!tku Iat trzydziestych. W Gimnazjum m~skim 

37 G. Studnicki, Pierwsza wsrDd rDwnyeh, dz. eyt., ss. 190-192; lenze, Zarys dziejDw oswiaty, dz. eyt., s. 35; R. Talka, 
70 lal hareerslwa w Wadowieaeh, Wadowiee 1983, ss. 8-15; APKB, rkps APGW 108, Kronika I Karmelickiej 
DruZyny Hareerzy imo O. R. Kalinowskiego; J. Bros, Nasz pierwszy obOz, w: "Nasz Hufiee" (1937), sS. 1-12 (druk 
powielony). 
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kontroll( nad pozostalymi usilowaia przejqé Strai Przednia, organizacja popierana 
przez wIadze panstwowe, kt6rej celem byIo wychowanie obywatelsko-panstwo
we mIodzieiy szkolnej. Zaprzestaia dziaIalnosci po czterech latach, nie znajdujqc 
poparcia ani ze strony nauczycieli, ani u uczni6w. Wsr6d chIopc6w duiq popu
larnoSciq cieszyla sil( Liga Morska i Kolonialna. W Gimnazjum ml(skim pod ko
niec dwudziestolecia liczyIa ai 150 czIonk6w. Zajmowaia sil( upowszechnianiem 
wiedzy o znaczeniu morza dIa polskiej gospodarki, uczniowie budowali modele 
statk6w i okrl(t6w, czytali pisma zwiqzane z problematykq morskq. Liga Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej organizowaia kursy ratownictwa przeciwgazowe
go i w wypadku ataku bombowego, podobne kursy prowadzil Polski Czerwony 
Krzyi, kt6ry ponadto zajmowai sil( pomocq materialnq dla biednych uczni6w, 
tahe poza wIasnq szkolq. Aktywnosé kaidej z tych organizacji zalezaia w duzym 
stopniu od jej opiekuna ze strony grona nauczycielskiego i jego umiejl(tnosci po
zyskania chl(tnych, zwIaszcza lider6w, dla swojej organizacji. Najbardziej widocz
nym przykladem tego Sq losy K6lka Abstynenckiego, kt6re w Gimnazjum ml(skim 
zaIozyl Eugeniusz Jelonek. Rok po odejsciu ze szkoly swego zaIozyciela ono r6w
niez przestaio istnieé (1931-1933)38. 

K6lka zainteresowan - niezwykle liczne w Gimnazjum ml(skim - umozliwia
ly pogll(bienie wiedzy z wybranego przedmiotu, uIatwialy odkrywanie i rozw6j 
wIasnych zdolnosci, sprzyjaly przechodzeniu od biernego korzystania z dorob
ku nauki do czynnego udzialu w pro cesie naukowego poznania. Jeszcze pelniej 
byIo to udziaIem milosnik6w spiewu, muzyki czy teatru. Tutaj w k6lkach specja
listycznych uczen uzdolniony w danym kierunku m6gI w pelni poczué sil( tw6rcq 
na miarl( swoich uzdolnien i posiadanych umiejl(tnosci. Sport szkolny, zwIaszcza 
udziai w grach zespolowych, nie tylko byl wazny dIa utrzymania zdrowia i tl(zy
zny fizycznej, aIe praktycznie uczyl, ze sukces druzyny zalezy od wkladu pracy 
kazdego czIonka zespolu. Aktor uczyl sil( dykcji, umiejl(tnosci poslugiwania sil( 
slowem, éwiczyl pamil(é, dochodzil do opanowania tremy w spotkaniu z publicz
nosciq, rozwijal wlasnq osobowosé ... Ci, kt6rzy przygotowywali przedstawienie, 
akademil( czy innq imprezl( szkolnq nabywali umiejl(tnosci organizacyjnych, mie
li okazjl( do poznania ciekawych ludzi, waznych instytucji, uczyli sil( zaradnosci 
iyciowej. A to wszystko potem przydawalo sil( w zyciu, niezaleznie od miejsca 
pracy, kt6re ono wyznaczaI039

• W szystkie szkoly, i nie tylko szkoly, docenialy roll( 

38 G. Studnieki, Pierwsza poirod rownyeh, dz. eyt., ss. 195-201; tenie, Zarys dziejow oiwiaty, dz. eyt., s. 35; tenie, 
"Jedynka" dawniej i dzii, dz.eyt., s. 41. 

39 Por. Mlodziencze lata Karola Wojtyly. Wspomnienia, pod red. J. Kydrynskiego, Krak6w 1990, s. 141 (wspomnie
nie Z. Silkowskiego). 
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amatorskiego teatru, warunki zas zewn~trzne nie stawialy mu zadnych ograni
czen. Ze strony wIadz nadrz~dnych istniaio tylko jedno ograniczenie: tresé spek
taklu nie moze obrazaé uczué religijnych czy narodowych uczni6v0°. 

Do obowiqzk6w szkoly nalezaio r6wniez wychowanie patriotyczne. Szkoly 
wadowickie, podobnie jak wi~kszosé innych szk6I galicyjskich, realizowaly je tak
ze przed powstaniem niepodieglego panstwa polskiego. Teraz jednak sytuacja si~ 
zmienila: nar6d polski zyl w niepodleglym panstwie. Nie wystarczyIo juz odwo
lywaé si~ do historii narodu, do jego kultury, pokazywaé pi~kno polskiej ziemi, 
nalezaio emocjonalnie zwiqzaé uczni6w z panstwem realnym, ukazaé mu trud 
budowania polskiej gospodarki, zapoznaé uczni6w z zasadami zycia polityczne
go, przekonaé, ze pomyslnosé i bezpieczenstwo panstwa niedlugo b~dzie zalezalo 
takZe od ich pracy. Sluzyly temu swi~ta narodowe i panstwowe, rocznice waznych 
wydarzen w dziejach narodu, aktualne wydarzenia w zyciu miasta i panstwa ... 
Z okazji Swi~ta Niepodiegiosci (od 1921 roku 11 listopada) i 3 Maja mlodziez 
zwyczajnie uczestniczyla w nabozenstwie, poranku szkolnym lub mi~dzyszkol
nym w "Sokole': defiladzie ... W roku 1930 w dniu Swi~ta Niepodleglosci chIop
cy z gimnazjum karmelit6w wystawili przedstawienie "Oto dzien chwaly", oparte 
na wydarzeniach zwiqzanych z wyzwoleniem Poznania w czasie powstania wiel
kopolskiego, rezyserowane przez MieczysIawa Kotlarczyka. W 1923 roku szko
ly swi~towaly szesédziesiqtq rocznic~ powstania styczniowego, w 1928 dziesiqtq 
rocznic~ odzyskania niepodleglosci, w 1930 setnq rocznic~ powstania listopado
wego, r6wniez w tym roku z okazji 25. rocznicy walki o szkol~ polskq pod zabo
rem pruskim w kosciele na G6rce odbylo si~ nabozenstwo z udziaIem mIodziezy 
Gimnazjum m~skiego ... W roku 1938 uczennice ze szkoly powszechnej nawiqzaly 
kontakt z J6zefem Borowcem, 93-letnim uczestnikiem powstania styczniowego. 
Po przewrocie majowym (1926) co roku obchodzono imieniny marszaIka J6zefa 
Pilsudskiego, p6iniej takZe imieniny prezydenta Ignacego Moscickiego (l lute
go) i naczelnego wodza Edwarda Rydza-Smiglego. Z tej okazji najcz~sciej mialy 
miejsce poranki mil(dzyszkolne w "Sokole", msza swi~ta w kosciele, a w szkolach 
akademie. W roku 1934 w Gimnazjum m~skim wizytator WIadysIaw Horbacki 
uroczyscie osionil tablic~ pamiqtkowq poswi~conq J6zefowi Pilsudskiemu, fun
dowanq przez uczni6w. Uroczystosci z tym zwiqzane trwaly dwa dni. Skladaly 
si~ na nie nabozenstwo, poranek, defila da, koncert szkolny. W roku nast~pnym 
mIodziez wszystkich szk6I uczestniczyIa W nabozenstwie zaIobnym po smierci 

40 "Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi'; 1933, ss. 87-88 (rozporz~dzenie ministra WRiOP K. Pierac
kiego z 4 II 1933). 
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marszalka J6zefa Pilsudskiego, a w 1936 delegacje braly udzial w sypaniu Kopca 
na Sowincu w Krakowie. 

Rola, jakq. odegrala mloda armia polska w obronie uzyskanej co dopiero 
niepodlegloSci, swiadomosé stalego zagroienia bytu panstwowego ze strony sq.
siad6w eksponowaly rolt( wojska w iyciu politycznym panstwa. Wiq.zalo sit( to 
zresztq. z calq. polskq. tradycjq., wspominaniem dawnych zwycit(stw ort(ia polskiego 
w chwilach niewoli narodowej, a takie kultem dla powstan narodowych. Stq.d nic 
dziwnego, ie wadowicka mlodziei spontanicznie uczestniczyla w r6inych akcjach 
zwiq.zanych z wojskiem i obronq. granic panstwa, jak na przyklad zbieraniem fun
duszy na zakup lodzi podwodnej i karabinu maszynowego dla 12 Pulku Piechoty, 
na gwiazdkt( dla iolnierzy ochrony pogranicza, pielt(gnowaniem grob6w legioni
st6w, witaniem iolnierzy powracajq.cych z manewr6w ... 11 listopada 1928 roku 
cala mlodziei szkolna wzit(la udzial w uroczystoSci odslonit(cia pomnika iolnie
rzy 12 Pulku Piechoty poleglych w wojnie 1918-1920. Uroczystosé ta tym bardziej 
byla bliska mieszkancom miasta, ie w wojnie z bolszewikami brali udzial r6wniei 
uczniowie wadowickich szk61. W lipcu nastt(pnego roku, w ramach objazdu Ma
lopolski, miasto odwiedzil prezydent panstwa Ignacy Moscicki. W uroczystosci 
wzit(la udzial mlodziei szkolna, a prezydent dokonal symbolicznego przeglq.du 
kompanii honorowej wadowickiej Dwunastki. Mlodziei szkolna uczestniczyla 
r6wniei w masowych imprezach, jak Swit(to Piesni, Swit(to Lasu, Swit(to Morza, 
Dzien Matki, Dzien Oszczt(dnoSci ... , ubogacajq.c je spiewem, deklamacjami, tan
cem, udzialem we wsp6lnej zabawie i radosci41

• 

Uczniowie wadowiccy zwiedzali tradycyjnie zabytki i muzea w Krakowie 
(przy tej okazji uczniowie Gimnazjum mt(skiego uwaiali sobie za obowiq.zek 
byé na przedstawieniu w teatrze imo J. Slowackiego), kopalnit( soli w Wieliczce, 
zaklady wl6kiennicze w Andrychowie i Kt(tach, budujq.q sit( zaport( wodnq. na 
Sole w Porq.bce, Powszechnq. Wystawt( Krajowq. w Poznaniu (1928/1929, studenci 
karmelitanscy przy tej okazji odwiedzili Gniezno), nowy port morski w Gdyni ... 
W 1922 roku przebywajq.cy w Czernej na wakacjach, uczniowie gimnazjum kar
melitanskiego wyjechali na G6rny Slq.sk, gdzie zwiedzili kopalnit( wt(gla kamien
nego, cynkownit(, stalownit( i wielki piec. Dzit(ki takim wycieczkom terazniejszosé 
stawala sit( przedluieniem przeszlosci42

• 

41 G. Studnicki, Pierwsza wsrod rownyeh, dz. eyt., ss. 159-160; tenie, Zarys dziejow oswiaty, dz. eyt., ss. 34-35, 
100-101; tenie, "jedynka" dawniej i dzis, dz.eyt., s. 40; APKB, rkps APGW 3, Kronika Niiszego Seminarium, 
t. 3, passim. 

42 G. Studnicki, Pierwsza wsrod rownyeh, dz. eyt., s. 234; tenie, Zarys dziejow oswiaty, dz. eyt., s. 35,100-101; 
tenie, "Jedynka" dawniej i dzis, dz.eyt., s. 41; APKB, rkps AKWD 5, O. Alfons Maria Mazurek OeD, "Kronika 
wlasna'; z. 4, ss, 46, 49, 55, 68, 80; tamie, rkps APGW 3, Kronika Niiszego Seminarium, t. 3, passim. 
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NAUCZYCIELE 

o nauczycielach wadowickich szk6l wspominano juz wielokrotnie, czas wiçc 
na zakonczenie tego rozdzialu poswiçcié im nieco uwagi. Chociaz piszç o nich na 
koncu, w calym pro cesie nauczania i wychowania ich rola byla pierwszoplanowa, 
jednak z natury rzeczy jakos przyporzqdkowana wychowankom, poniewaz dla 
nich pracowali. Nie miejsce tutaj, aby im poswiçcié wiçcej miejsca. Dla odtwo
rzenia klimatu 6wczesnej szkoly posluzç siç przede wszystkim wspomnieniami 
na temat tych, kt6rzy najmocniej zapadli z r6Znych powod6w w pamiçci swoich 
uczni6w. Poniewaz w okresie miçdzywojennym najdluzej trwala nauka w gimna
zjum, stqd nauczyciele gimnazjalni najmocniej Sq obecni we wspomnieniach. Po
nadto gimnazjalisci byli bardziej dojrzali lub przynajmniej bardziej dorosli, stqd 
ich oceny mistrz6w, zwlaszcza po latach, r6wniez Sq mocniejsze w kolorach. 

J6zef Titz (1900-1988), jeden z bardziej znanych i cenionych nauczycieli 
Gimnazjum mçskiego w Wadowicach dobrze wspominal swoich koleg6w: "To 
gimnazjum mialo swojq specyfikç i firmç. Wsr6d nauczycieli nie uswiadczyles 
miernoty, kazdy stanowil pewnq indywidualnosé"43. Bardziej jednak cenil star
szych koleg6w. Wsr6d mlodszych za indywidualnosé uwaza1 Jana Sarnickiego 
(1904-1985), wybitnego nauczyciela geografii i geologii, a przy tym znakomitego 
rysownika i malarza44

• Autor wspomnien byl absolwentem Uniwersytetu i Aka
demii Muzycznej w Wiedniu, kompozytorem, nauczycielem niemieckiego i spie
wu, opiekunem k6lka muzycznego i ch6ru, autorem oprawy muzycznej wielu 
uroczystoSci szkolnych i koscielnych. Jako nauczyciel byl bardzo wymagajqcy, 
stqd nic dziwnego, ze - obok Jana Gebhardta i Miroslawa Moroza - jemu najczç
sciej uczniowie wybijali szyby w oknach. W tym czasie nauczyciele nie wpisywali 
ocen do dziennika ale do notesu. Kiedys taki notes zginql profesorowi Titzowi. 
Gdy w koncu odnalazl siç w ustçpie, wybuchla straszna awantura. "Myslelismy 
wtedy - wspomina Stanislaw Jura - ze cala klasa wyleci z trzaskiem z gimna
zjum ... Niekt6rzy ze sprawc6w wybryku otrzymali odpowiednie oceny ze spra
wowania .. :' i z tego powodu utracili zwolnienia z czesnego, kt6re wynosilo 110 zl 
rocznie, wtedy jedna srednia pensja miesiçczna45. Miroslaw Moroz (1893-1940) 

przez ostatnie szesé lat przed wojnq uczyl fizyki i chemii. Znany byl z tego, ze 
w notesie, zamiast zwyczajowych ocen, czçsto wpisywal epitety w rodzaju: arcy
balwan, kretyn, idiota ... Zamilowany fizyk, uwazal, ze nawet najlepszy uczen nie 

43 Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 19. 

44 G. Studnieki, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., s. 230. 

45 Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 44; G. Studnieki, Zarys dziej6w oswiaty, dz. eyt., s. 234. 
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moze wiedzieé tyIe co on, a tylko on zna przedmiot na "bardzo dobrze': Zgin'll 
w Katyniu jako zolnierz 12 Pulku Piechoty46. 

Z surowosci slyn'll r6wniez profesor Zygmunt Damasiewicz (ur. 1882), fiIo
Iog klasyczny, nauczyciellaciny i greki, kt6ry mial tak doskonal'l pami((é, ze nie 
potrzebowal zapisywaé ocen, noty koncowe wystawial z pami((ci, i co wi((cej, z re
guly uczniowie uwazali je za sprawiedliwe. Uczniowie, chociaz czasem robili mu 
psikusy, czuli przed nim respekt, a na jego Iekcjach panowala zawsze idealna ci
sza47. Do nauczycieli Iubianych i z sympati'l wspominanych przez swoich uczni6w 
naIezeli Czeslaw Panczakiewicz (1901-1958) i Jan Klimczyk (ur.1886). Pierwszy 
z nich byl wadowiczaninem, uczyl gimnastyki, byl wielkim milosnikiem turysty
ki i t'l milosci'l skutecznie zarazal swoich uczni6w. Opiekowal si(( takZe wszelki
mi organizacjami krzewi'lcymi t((zyzn(( fizyczn'l i sprawnosé, organizowal kursy 
narciarskie, opiekowal si(( nawet k6lkiem fotograficznym48. Klimczyk, polonista, 
interesowal si(( sztuk'l, gromadzil obrazy i rzeiby, ze znawstwem oprowadzal mlo
dziez gimnazjaln'l po zabytkach zar6wno kr6Iewskiego Krakowa, jak Zatora czy 
Graboszyc. Jako nauczyciel byl wymagaj'lcy i r6wnoczeSnie wyrozumialy dIa sla
bostek swoich uczni6w. Gdy przylapal kt6regos z uczni6w na wagarach, wyci'lgal 
konsekwencje tylko wtedy, gdy byl to uczen z jego klasy. Natomiast jego kolega, 
Jan Gebhardt (1881-1956), gdy spotkal swego ucznia z pann'l na ulicy, pierwszy 
si(( klanial, a potem juz samego kawalera magIowal z historii Iub geografii. Czy
nil to spokojnie, na zimno, aIe skutecznie, st'ld uczniowie woleli nie narazaé si(( 
na takie spotkanie. Uczyl takZe w gimnazjach pallotynskim i karmelit6w, w tym 
ostatnim r6wniez po II wojnie swiatowej49. Podziwialismy wtedy jego niesamowi
t'l pami((é i sprawiedliwosé w ocenach, chociaz nigdy w klasie nie zapisywal noto 
Na Iekcji geografii caly pIan trzyIetni podyktowal nam z pami((ci, a na nast((pnej 
lekcji urz'ldzil kartk6wk((, pozbierawszy przedtem zeszyty. Napisalem w6wczas 
wlasn'l wersj(( planu trzyIetniego, nie zyskala ona jednak uznania profesora. Tylko 
ci koledzy si(( uratowali, kt6rzy zamiast zeszytu z geografii, oddali inny. 

Zdaniem wspomnianego nieco wyzej profesora Titza, na zycie Gimnazjum 
w poczqtkach lat trzydziestych rzucala sw6j blask postaé dyrektora Henryka 
Gawora (1871-1948, dyrektora wlatach 1924-1931), filologa poligloty, wspania
lego nauczyciela i czlowieka. Swoj'l olbrzymi'l wiedzq g6rowal nad pozostalymi 

46 Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 44; G. Studnieki, Zarys dziejòw oswiaty, dz. eyt., s. 224; Mlodzieneze 
lata Karola Wojtyly, dz.eyt., s. 23 (wspomnienie A. Bohdanowicza). 

47 Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 44-46; G. Studnicki, Zarys dziejòw oswiaty, dz. eyt., s. 207; Mlo
dzieneze lata Karola Wojtyly, dz.eyt., s. 26 (wspomnienie A. Bohdanowieza). 

48 G. Studnicki, Zarys dziejòw oswiaty, dz. eyt., s. 226; Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 46-48. 

49 G. Studnieki, Zarys dziejòw oswiaty, dz. eyt., s. 211; Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 44, 47. 
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nauczycielami i mogIo siç wydawaé, ze jego mysli sq. poza rzeczywistosciq., ktora 
go otaczaia. Z tego powodu moze nie byl najlepszym materiaIem na dyrektora, kto
ry musi na biezq.co rozstrzygaé o roznych mniej lub wiçcej waznych sprawach. Cze
slaw Panczakiewicz mial wIasny sposob na zaIatwianie spraw z dyrektorem. Kiedy 
trzeba byIo uzyskaé jego zgodç na zwoInienie ucznia z lekcji, aby mogI wziq.é udzial 
w meczu, przychodzil do dyrektora, przedstawial swojq. sprawç, klanial siç i wycho
dzil, wiedzq.c, ze nie ma co czekaé na odpowiedz, poniewaz i tak jej nie otrzyma. 
Profesor Gawor nalezal do nestorow w gronie nauczycieli gimnazjalnych: uczyl 39 
lat. Ponadto przez dziewiçé lat byl opiekunem bursy imo Stefana Batoreg05o• 

Istnialy w Wadowicach rodziny nauczycielskie. Nalezaia do nich rodzina Usiek
niewiczow: ojciec, Kazimierz (1858-1921) i dwie corki - Janina (1893-1989) i Zo
fìa (1896-1978). Ojciec byl nauczycielem gimnastyki w Gimnazjum i dlugoletnim 
naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokol", Janina przez trzydziesci szesé 
lat uczyla w szkolach powszechnych, zwIaszcza w szkole zenskiej, a po przejsciu na 
emeryturç pracowaia w bibliotece szkolnej i w Bibliotece Pedagogicznej, Zofìa naj
pierw uczyla w Inwaldzie i Andrychowie, a potem rowniez w szkole zenskiej, gdzie 
prowadzila swietny chor dziewczçcy i chor nauczycielski. Chor dziewczçcy w roku 
1936 wystq.pil w krakowskim radiu. We troje, z bratem Jozefem, podarowali miastu 
swoj dom rodzinny przy ul. Legionow z przeznaczeniem na szkolç muzycznq.. Jani
na od 1951 roku nalezala do Swieckiego Zakonu KarmelitanskiegoS1

• 

W okresie miçdzywojennym nauczyciele, zwIaszcza gimnazjalni, nalezeli do 
elity spolecznej miasta. ByIi czlonkarni Rady Miejskiej, nauczyciel Gimnazjum 
mçskiego Jozef Roman byl poslem do Sejmu z rarnienia PSL Piast (1922-1927), 
niektorzy nalezeIi do organizacji zawodowych nauczycieIi, w Gimnazjum mçskim 
prawie polowa nalezaia do Bezpartyjnego Bloku W spolpracy z Rzq.dem, Zwiq.z
ku Strzeleckiego i organizacji bylych wojskowych. Niektorzy z nich braIi czynny 
udziai w zyciu kuIturalnym miasta. ByIi animatorami organizacji spolecznych, 
rzadziej reIigijnych (Eugeniusz Jelonek, WIadysIawa Deszczakowska). Istniaio 
przekonanie, zwIaszcza po drugiej wojnie swiatowej, o uprzywilejowanej pozycji 
materialnej przedwojennych nauczycieli. Wydaje siç, ze sarni zainteresowani byIi 
innego zdania, o czym zdaje siç swiadczyé chçtne branie godzin dodatkowych 
w innych szkolach, chociaz urzçdowe pensum zajçé siçgalo trzydziestu i wiçcej 
godzin tygodniowoS2

• 

50 G. Studnicki, Zarys dziejDw oSwiaty, dz. eyt., S. 211; Z. Bieniasz, Koehana, stara buda, dz. eyt., s. 43. 

51 G. Studnicki, Zarys dziejow oswiaty, dz. eyt., ss. 234-235; S.w. Zielli\ski OCD, La direetion spirituelle dans la 
correspondanee du pere Anselme G~dek OCD avee mlle Janina Usiekniewiez, Tuluza, mps, ss. 37-59. 

52 G. Studnieki, Pierwsza wsrod rDwnyeh, dz. eyt., ss. 90-95. 
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