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WADOWICKIE MUZY
1918 - 1939
WPROWADZENIE
Wadowice staIy si(( regionalnym osrodkiem kulturalnym na diugo przed pierwsz,!
wojn,! swiatow,!. Zdecydowaio o tym dogodne polozenie miasta na skrzyzowaniu szlak6w zar6wno komunikacji drogowej, jak tez kolejowej, dzi((ki czemu w epoce liberalnych
przemian ustrojowych monarchii habsburskiej miasto awansowalo na centrum lokalnej
administracji panstwowej. W Galicji mogly si(( swobodnie rozwijaé polskie szkolnictwo,
polska nauka i kultura. ByIa to szansa, kt6r,! wykorzystaio niewielkie i raczej ubogie
miasto. O jego kulturalnej roli w regionie zadecydowaio powstanie gimnazjum humanistycznego, kt6re ksztakilo przyszlych tw6rc6w i odbiorc6w d6br kultury. Z czasem
miejscowa inteligencja zacz((la zakIadaé stowarzyszenia, kt6re jako jeden z cel6w zakl:adaly sobie upowszechnianie oswiaty i kultury. Najstarszym z nich bylo Towarzystwo Gimnastyczne "Sok61" (1887), p6iniej powstaly Czytelnia Mieszczanska (1889),
Towarzystwo Szkoly Ludowej, Towarzystwo imo Kr6la WIadyslawa Jagielly (1908).
Powstawaly biblioteki, czytelnie, teatry amatorskie i szkolne. Znaczn,! i r6znorak,! rol((
w zyciu kulturalnym miasta odgrywai kOSci6l parafialny, klasztory Karmelit6w bosych,
Pallotyn6w, si6str Nazaretanek a takze miejscowy garnizon wojskowy i mniejszosé zydowska. Niebagatelny wplyw na rozw6j kultury w Wadowicach miala bliskosé Krakowa,
historycznej stolicy Polski, symbolu polskosci, a takZe centrum zycia religijnego. Tutaj
wadowicka mIodziez zwiedzala zabytki i muzea, tutaj przyje:idzaia na wazne spektakle
teatralne i koncerty muzyczne, tutaj wreszcie studiowala, przede wszystkim na Uniwersytecie Jagiellonskim. Niekt6rzy zostawali tam na stale lub wyjezdzali do innych miast
zdobywaj,!c pozycj(( w nauce, wojsku, sztuce czy w Kosciele. R6wnoczesnie srodowisko kulturalne Wadowic byIo zasilane przez ludzi z innych miejscowosci i regionow,
jaknp. Tadeusz Szantroch z Tarnowa, Jan Kr6likiewicz z Wojnicza k. Tarnowa, Henryk
Gawor z Nowego S'!cza, Jan Dorozinski z okolic Kolbuszowej, ks. Leonard Prochownik
z Czernichowa, ks. Edward Zacher z Jaworzna. Trzeba takZe pami((taé o obecnosci kultury ludowej, kt6ra wywada istotny wplyw na tworczosé poetyck,! Emila ZegadIowicza i grupy "Czartak'; w rzeibie zas jej najbardziej znanym przedstawicielem jest J((drzej
Wawro. Melodie i piesni ludowe z cal,! pewnosci,! byIy bardzo silnie obecne w czasie
uroczystosci rodzinnych i religijnych.
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Dzialania wojenne szcz~sliwie omin~ly miasto. Mimo znacznych utrudnien i powszechnej biedy, iycie kulturalne miasta nie zamarlo zupelnie. Zakonczenie wojny
i odzyskanie przez Polsk~ niepodlegiosci umoiliwilo instytucjom kulturalnym i oswiatowym podj~cie na nowo czy tei rozwijanie statutowych zadan. Powstaly rowniei
nowe stowarzyszenia, zwIaszcza koscielne, przede wszystkim sodalicje i mIodzieiowe
sekcje Akcji Katolickiej, ktore w sposob istotny zawaiyly na ksztakie iycia kulturalnego miasta. Od 1935 roku konkurencyjnym dIa "Sokolà' centrum kultury staI si~ Dom
Katolicki. Do tradycyjnych jui form upowszechniania kultury dol,!czyly si~ radio i film,
ten drugi przez mIodych przyjmowany z zachwytem, przez cz~sé doroslych pocz,!tkowo nieufnie.

CHORY I SPIEWANIE KOSCIELNE
Spiewanie jest niew,!tpliwie najbardziej powszechn,! form,! czynnego uczestnictwa w kulturze. Dotyczy to zarowno samotnego spiewu pasterza, babci nUC'lcej
"Godzinki" w trakcie wykonywania porannych obowi,!zkow domowych, zbiorowych
spiewow rodzinnych czy roznego rodzaju grup mniej klub wi~cej zorganizowanych,
spiewow w czasie nabozenstw religijnych, czy wreszcie spiewu chorow - amatorskich
i zawodowych. Wszystkie wymienione formy spiewu byly obecne w zyciu mieszkancow miasta i jego obrzezy. Ze wspolnotow,! form,! spiewania zdecydowana wi~kszosé
wadowiczan najcz~Sciej spotykaia si~ w kosciele w czasie niedzielnych i swi'!tecznych
mszy swi~tych, nieszporow niedzielnych, nabozenstw majowych i innych. W kosciele
parafialnym istniai chor mieszany, prowadzony przez miejscowego organist~ - w okresie
mi~dzywojennym byli nimi kolejno WIadysIaw Kaczynski i JozefMokwa - a na mszach
szkolnych spiewaIy dzieci i mIodziei. Dzieci ze szkol miejskich przygotowywaly si~
do spiewu w szkolach, dIa dzieci wiejskich organizowano nauk~ spiewu przed msz'!.
Pod koniec lat trzydziestych sezonowym konkurentem choru parafialnego stai si~ chor
ministrantow, zorganizowany przez ks. Tadeusza WIodyg~. Przez kilka lat ministranci spiewali kol~dy przy akompaniamencie orkiestry wojskowej w uroczystosé Trzech
Kroli na mszy sw. o godz. 9. !ch wyst~py spotkaly si~ z bardzo duiym uznaniem sluchaczy'. Chor parafialny spiewai na sumie w kaid,! niedziel~ i swi~to, uswietnial tei wielkie
uroczystosci parafialne, jak rezurekcje, procesje Boiego Ci ala, pasterki, odpusty parafialne ... W roku 1936 spiewal jutrzni~ przed pasterk,!. W tym samym roku, z okazji odpustu
parafialnego, w "zlotej sali" Domu Katolickiego wyst,!pil na wieczorze piesni, w roku
nast~pnym na wieczorze muzyki i piesni. Niektorzy czlonkowie Katolickiego Stowarzyszenia M~zow uwazali, ie na mszach swi~tych nie powinien spiewaé chor, aIe wszyscy
obecni w koSciele. Proboszcz broni! choru, twierdz,!c, ie wspolnota parafialna w Wadowicach jest zbyt zroznicowana, by byla w stani e spiewaé wspolnym glosem 2 •
Klasztor Karmelitow nie posiadal choru koscielnego. W pewnym zakresie jego zadania spelniali klerycy i chor alumnow prywatnego gimnazjum. W niedziele i swi~
ta klerycy z calym zgromadzeniem w chorze zakonnym spiewali po gregoriansku tercj~
(jedn'! z godzin kanonicznych) a po niej msz~. Na ten czas otwierano oma dziel,!ce
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ch6r od kosciola, dzif(ki czemu ich spiew byl slyszany przez wiernych. W podobny
spos6b co niedzielf( spiewali nieszpory, w swif(ta wazniejsze cZf(sci brewiarza, a w soboty
i wigilie swi'}t maryjnych antyfonf( maryjn'} Salve Regina - w tym przypadku przed
oltarzem Matki Bozej w kosciele. Szczeg6lnie uroczyst'} formf( miaIy spiew jutrzni przed pasterk'} i ciemnej jutrzni w ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia. W latach
dwudziestych cZf(sto spiewali w kosciele alumni prywatnego gimnazjum pod dyrekcj'}
o. Alfonsa Mazurka, w roku 1937 ch6r uczniowski, prowadzony przez Kuzmf(, urz'}dzil
wiecz6r kolf(d w kosciele. Ch6r uczniowski spiewai r6wniez w czasie uroczystosci religijno-patriotycznych 3 • Nie ma nigdzie wzmianki o jego wystf(pach poza szkol'}. Poniewaz
prywatne gimnazjum Pallotyn6w byIo znacznie mocniejsze, st'}d ch6r tej szkoly miai
wyzszy poziom i wystf(powai poza jej murami4 •
Niewiele mozemy powiedzieé o religijnym spiewie Zyd6w wadowickich. Slaw'} wzif(tego spiewaka cieszyl sif( kantor miejscowej synagogi Abraham Miiller. Okolo 1938 roku,
z inicjatywy Wilhelma Klugera, ostatniego prezesa wadowickiego kahalu, pewnej soboty
zast'}pil go Moisze Kusewicki, slynny spiewak operowy, kt6ry w wieku osiemnastu lat
zaslyn'}l jako tenor. W tym czasie odbywal on w Wadowic ach sluzbf( wojskow'}. Do synagogi towarzyszylo mu 50 zydowskich zolnierzy. Wyst'}pil w mundurze wojskowym,
zamiast obrzf(dowej jarmulki, na glowie miai wojskow'} czapkf(. Prezes, znany w mieScie
meloman i zalozyciel kwartetu smyczkowego, zaprosil na koncert koleg6w z kwartetu,
obu Wojtyl6w, dow6dcf( pulku i kilku innych przedstawicieli miejscowych wIadz.
Kusewicki oczarowai swoich polskich sluchaczy. Spiewal swif(te piesni Izraela, kt6re
byly piesniami wsp6lnych korzeni. Potem Kusewicki wyst'}pil jeszcze w "Sokole': gdzie
spiewal arie wloskie i piesni polskie 5•

CHORY SZKOLNE I AMATORSKIE
Wystf(PY ch6r6w szkolnych uswietnialy wszystkie poranki i akademie patriotyczne
z okazji swi'}t narodowych i r6znego rodzaju rocznic, nabozenstwa szkolne, festyny
i zabawy szkolne, popularne imprezy masowe, takie jak Swif(to Piesni, Swif(to Morza,
Swif(to Lasu, Dzien Matki. .. CZf(sto wystf(powaly takze poza szkol'}, a nawet przed
mikrofonami Polskiego Radia w Krakowie, np. w roku 1936 ch6r szkoly zenskiej,
prowadzony przez Zofìf( Usiekniewicz6wn'}, a w roku 1938 ch6r szkoly mf(skiej pod
dyrekcj'} Kazimierza Jarczyka6 •
W Gimnazjum rozkwit aktywnosci muzyczno-wokalnej przypada na lata 1925-1935. Do roku 1929 ch6rem szkolnym kierowai organista z kosciola parafìalnego WIadyslaw Kaczynski, po nim opiekf( nad ch6rem przej'}l J6zef Titz, germanista,
muzyk i kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Wiedniu. Kolo muzyczne
liczylo do stu os6b, w jego ramach dzialaly trzy ch6ry: chiopif(cy, mf(ski i mieszany
- z dziewczf(tami z Gimnazjum Zenskiego. Ch6r wykonywal takze wlasne kompozycje profesora, na przyklad "Kantatf( 3-majow:{ (1931). Profesor Titz napisal r6wniez
muzykf( do wielu piesni religijnych, m.in. do szeSciu piesni ku czci sw. J6zefa, sZeSciu
piesni ku czci sw. Teresy od Dzieci'}tka Jezus i hymnu mlodzie±y katolickiej, napisanych
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i wieczorze ku czci Emila Zegadiowicza. Nagrodq za intensywnq prac~ byio pierwsze
miejsce uzyskane na konkursie orkiestr gimnazjalnych Krakowskiego Okr~gu Szkolnego w roku 1938 12 •
Wrasne orkiestry, smyczkowe lub kapele grajqce na r6znych instrumentach, posiadaiy r6wniez oba prywatne gimnazja. Podobnie jak w Gimnazjum imo Marcina Wadowity,
wyst~powaiy one na przedstawieniach, akademiach, r6znego rodzaju imprezach, a tak:i:e
razem z ch6rem uczestniczyiyw uroczystosciach koscielnych. U Karmelit6w niekt6rzy
chiopcy uczyli si~ ponadto gry na organach. Zar6wno w Gimnazjum na Kopcu, jak
na G6rce kapele te istnialy juz przed pierwszq wojnq swiatowq. U Karmelit6w po wojnie
pierwszym nauczycielem gry na instrumentach muzycznych byl O. Alfons Mazurek,
potem uczyli instruktorzywojskowi, jak Kazimierz Reszko i sierzant Ryszka 13 •
W zespolach orkiestrowych, szkolnych czy pozaszkolnych, instruktorzy uczyli gry
na instrumentach dIa potrzeb zespolu. Mozna si~ byio uczyé tej sztuki r6wniez indywidualnie. Znanymi i cenionymi nauczycielkami gry na fortepianie byly panie Janina Zag6rska (1896-1973), zona inzyniera Mieczysiawa, i Anna Olbrycht6wna (1892-1976).
Uczyiy one przede wszystkim dziewcz~ta z zamozniejszych rodzin, kt6re - zgodnie
z dziewi~tnastowiecznym kanonem - uwazaiy umiej~tnosé gry na fortepianie za integralnq cz~sé wychowania dziewczqt. Synowie cz~sciej si~gali po skrzypce, stqd liczne
w mieScie, cz~sto epizodyczne, kwartety czy kwintety smyczkowe. Najbardziej znanym
z nich - dzi~ki papiezowi - jest kwartet zorganizowany przez Wilhelma Klugera, prezesa gminy zydowskiej w Wadowicach. Sam prezes gral na pierwszych skrzypcach,
jego sqsiad z g6ry, Goldberger, na wiolonczeli (na zmian~ z inzynierem G6reckim),
Mieczyslaw Zag6rski, r6wniez inzynier, gral na drugich skrzypcach, a mecenas Alfred
Kamienski na alt6wce. W odwodzie byl mecenas Mikolaj Kuczkowski, kt6ry niekiedy
zast~powal kogos na skrzypcach. W razie potrzeby, dolqczala si~ do nich zona prezesa,
grajqca na pianinie. Sliwowica z piwnicy pani Huppertowej, teSciowej Klugera, dodawala animuszu amatorom muzykowania. Koncertom tym niekiedy przysluchiwal si~ Karol
''''ojtyla, przyjaciel Jerzego, syna gospodarza. Wieczory wokalno-muzyczne odbywaly
si~ r6wniez w zydowskim Domu Ludowym 14• Wydaje si~; ze ten kwartet, jak tez kapele
zydowskie grajqce na polskich weselach wi~cej m6wiq o relacjach polsko-zydowskich,
niz sporadyczne b6jki mi~dzy kolegami ze szkoly.
Ci, kt6rzy szukali kontaktu z muzykq na wysokim poziomie, wybierali si~ na koncerty do Krakowa. Rzadziej artysci z Krakowa pojawiali si~ w Wadowicach w sali "Sokola" lub w kinie Wysoglqda. W szkolach sluchano wsp6lnie koncert6w nadawanych
przez radio. Tylko zamozniejsze rodziny staé bylo na taki wydatek.

SZKOLNE ZESPOLY TEATRALNE
Gustaw Studnicki, zasluzony badacz dziej6w wychowania i oswiaty w Wadowicach,
podsumowujqc dzialaInosé k61ka dramatycznego w Gimnazjum wadowickim, napisal:
"Te 47 przedstawien lub obraz6w scenicznych, przygotowanych lub wystawionych
w okresie 23 lat (1915-1939), to jeden z zadziwiajqcych fenomen6w tamtych lat. Zapal
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nauczycieli i uczni6w, fascynacja zywym slowem i scenq byly chyba mozliwe m.in.
dzi~ki nieobecnosci dost~pnej dzis powszechnie techniki (radio i telewizja) "!s. Sqdz~,
ze t~ ocen~ trzeba uzupelnié przypomnieniem, ze amatorski ruch teatralny w Polsce, nie
tylko szkolny, zostal zniszczony zanim zycie kulturalne zdominowaly radio i telewizja.
Najpierw na kilka lat zniszczyla je okupacja niemiecka, a potem podj~tq pr6b~ odrodzenia skutecznie sparalizowal paniczny I~k przed wolnym slowem, kt6ry uzaleznil od
zgody urz~du cenzury nawet spektakle zamkni~te, przeznaczone wylqcznie dIa uczni6w.
Musimy tez pami~taé, ze fenomen amatorskiego teatru nie byl czyms specyficznym
dIa Wadowic, aIe jeszcze przed pierwszq wojnq swiatowq obejmowal calq Galicj~ i inne
kraje naleZqce do monarchii habsburskiej. DIa por6wnania w powiatowym r6wniez
Jaroslawiu, kt6ry podobnie jak Wadowice byl miastem garnizonowym i szkolnym,
opr6cz teatr6w szkolnych, istnialo kilka teatr6w amatorskich r6znych stowarzyszen,
urzqdzano kursy doksztalcajqce dIa kierownik6w zespol6w i aktor6w, powolano nawet
poradni~ teatralnq. Rozwojowi ruchu amatorskiego nie przeszkadzal fakt, ze miasto posiadalo trzy kina!6.
Teatr szkolny, podobnie jak ch6ry i zespoly muzyczne, w spos6b oczywisty byl
fragmentem zycia szkoly i wspomagal jq w realizowaniu programu wychowania i nauczania. Dlatego prawie wszystkie szkolne przedsi~wzi~cia artystyczne byly zwiqzane
z rocznicami historycznymi (powstania listopadowe i styczniowe, Konstytucja 3 Maja,
powstanie wielkopoIskie, kolejne rocznice odzyskania niepodleglosci), z programem
nauczania historii literatury poIskiej, z zyciem politycznym kraju (np. imieniny marszalka Pilsudskiego i prezydenta Moscickiego), z swi~tami religijnymi (Boze Narodzenie,
swi~ta patronalne szk6l i organizacji uczniowskich), wreszcie z takimi "swi~tami" jak
Dzien Morza, Swi~to Matki czy Swi~to Lasu. W czasie pierwszej wojny swiatowej, od
paidziernika do kwietnia, mlodziez gimnazjalna co sobot~ organizowala wieczornice
z odczytami, deklamacjami, spiewem, muzykq i scenami dramatycznymj17. Chodzilo o dostarczenie mlodym rozrywki na dlugie zimowe wieczory.
W tematyce rocznicowych akademii, porank6w i wieczornic jak w Iustrze odbija si~
cala tradycja niepodleglosciowa narodu, w6wczas znacznie bardziej swieza nii dzisiaj.
Rozpocznijmy ten przeglqd od Konstytucji 3 Maja. W roku 1937, w 146. rocznic~
Ustawy Rzqdowej, w ramach rocznicowej akademii kolo dramatyczne Gimnazjum imo
Marcina Wadowitywystawilo Kordiana Juliusza Slowackiego. Przedstawienie opracowal
scenicznie i wykonawcq roli tytulowej byl Karol Wojtyla, w tym czasie student VII klasy;
cara Mikolaja I gral jego kolega i przyjaciel Zbigniew Silkowski. Trzy lata wczeSniej
mlodzi artySci z tej samej szkoly przygotowali obrazek sceniczny Bartlomiej Glowacki ze sztuki Wladyslawa Ludwika Anczyca Kosciuszko pod Raclawicami. W roku 1930
we wszystkich szkolach bardzo uroczyscie swi~towano setnq rocznict; powstania listopadowego. Gimnazjum uczcilo tt; rocznict; wystawieniem sztuki L Jawskiej Lukasinski w rezyserii Jana Kammera, nauczyciela j~zyka poIskiego. W prywatnym gimnazjum
Karmelit6w w czasie poranku rocznicowego referat okolicznoSciowy wyglosil Mieczyslaw Kotlarczyk, nauczyciel j~zyka poIskiego. Poranek poprzedzila msza swit;ta w ko-
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sciele klasztornym, w czasie ktorej chIopcy spiewali na chorze. Byl to dzien wolny od
nauki. Trzy lata poiniej, w kolejnq rocznict( tego powstania, studenci Gimnazjum wystawili Warszawiankç Wyspianskiego. W roku 1926 studenci Gimnazjum imo Marcina Wadowity wystawili w sali "Sokolà' sztukt( Pad Miechawem, przypominajqc w rocznict(
wybuchu powstania styczniowego nieudanq probt( zdobycia Miechowa przez oddzial
Apolinarego Kurowskiego. W gimnazjum Karmelitow w paidzierniku 1930 Mieczyslaw Kotlarczyk na poranku wygIosil referat, w ktorym przypomnial swoim uczniom
walkt( dzieci polskich o prawo uczenia sit( w ojczystym jt(zyku pod zaborem pruskim.
W dziesiqt q rocznict( odzyskania niepodieglosci studenci Gimnazjum i uczennice
seminarium zenskiego dwukrotnie wystawili w "Sokolè' Krakawiak6w i G6rali Wojciecha Boguslawskiego. Przedstawienie przygotowali Tadeusz Szantroch, Tadeusz.
Sokulski i Zbigniew Czaderski. Spektakl bardzo sit( podobal uczniom z gimnazjum
Karmelitow; uznali, ze udzial w spektaklu kolegow zwalnia ich od urzqdzania wlasnej
akademii rocznicowej. W nastt(pnych latach pamit(tali jednak o tej rocznicy. W roku
1930, pod kierunkiem MieczysIawa Kotlarczyka, odegrali sztukt( Ota dzien chwaly,
przedstawiajqC<! wybuch powstania wielkopolskiego i wyzwolenie Poznania. Przedstawienie poprzedzilo przemowienie Franciszka Gwizdza, ktory formalnie byl dyrektorem
szkoly wobec wIadz oswiatowych. Kolejnq rocznict( uczcili udzialem w poranku mit(dzyszkolnym w "Sokole" i wIasnym przedstawieniem Ostatni sen Naczelnika; w roku
1934 urzqdzili okolicznosciowq akademit(. Tyle zanotowali kronikarze.
DIa celow dydaktycznych szkola wykorzystywala rowniez rocznice zwiqzane
z autorami lektur uczniowskich. I tak pod koniec czerwca 1927 roku sprowadzenie
prochow Slowackiego na Wawel uczniowie gimnazjum Karmelitow uczcili porankiem,
na ktorym referat o poezji Slowackiego wygIosil Bernard Smyrak, p6iniej znany i popularny autor, tlumacz i kaznodzieja, wowczas szkolny poeta, ktory dostarczal okolicznosciowych wierszy na rozne imprezy. Ten sam uczen poI roku wczesniej przerobil tekst
sztuki Wezwanie Baie dIa potrzeb sceny szkolnej. Trzy lata p6iniej, pragnqc uczcié 400.
rocznict( urodzin Tana Kochanowskiego, uczniowie Gimnazjum imo Marcina Wadowity
i uczennice Prywatnego Gimnazjum imo Michaliny Moscickiej zrealizowali w ogrodzie
bursy plenerowe widowisko przy ognisku i pochodniach. Na program skladaly sit( recytacje Pieini Tana z Czarnolasu, Psalm 64 Gomolki w wykonaniu choru szkolnego i Piesn
swiçtajanska a Sab6tce w opracowaniu muzycznym Tozefa Titza. Po raz drugi z Sab6tkq
wystqpily oba gimnazja na uroczystosciach jubileuszowych Emila ZegadIowicza w Gorzeniu Gornym (1933) i na festynie w parku miejskim w czerwcu 1936 roku. W tym
samym roku uczniowie z gimnazjum Karmelitow porankiem uczcili 400. rocznict( urodzin ks. Piotra Skargi. Pamit(tano o najbardziej poczytnym polskim powieSciopisarzu
Henryku Sienkiewiczu, ktory nie doczekal sit( Polski niepodleglej. Staraniem Katolickiego Zwiqzku Polek w roku 1925 obok glownego wejscia do kosciola parafialnego zostala umieszczona pamiqtkowa tablica. Umieszczony na niej tekst podkreSlal patriotyzm
pisarza i jego zwiqzek z Kosciolem. W roku nastt(pnym Sodalicja gimnazjalna przygotowala obrazekscenicznyz Krzyiak6w z Turandem w roli g16wnej. W roli Juranda wyst'lPil
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Mieczyslaw Kotlarczyk, w6wczas student gimnazjalny. W roku 1933 uczniowie tej
samej szkoly przygotowali inscenizacj~ noweli Sienkiewicza Toast. Zanim ukazaly si~
Zmory, w kt6rych Zegadlowicz przedstawil w krzywym zwierciadle miasto rodzinne
i Gimnazjum, mlodsi koledzy autora na wieczorze poet6w "Czartakà' odegrali jego autorstwa Lampkfé oliwnq. Przedstawienie cieszylo si~ spor<t popularnosci<t i zostalo powt6rzone w okolicznych miastach (1928). Jak juz wspomniano, w roku 1933 mlodziez
gimnazjalna prezentowala Sob6tki} w Gorzeniu G6rnym w ramach uroczystoSci zwi<tzanych z jubileuszem Emila Zegadlowicza. Przedstawienie to otrzymalo bardzo dobre
recenzje od dziennikarzy obecnych na uroczystosci.
Lampka oliwna Zegadlowicza byla bodaj jedynym utworem wsp61czesnym,
z kt6rym zmierzyli si~ uczniowie wadowickiego Gimnazjum. Nie powinno to dziwié,
poniewaz repertuar sceny szkolnej byl uzaleZniony od programu nauczania, a realizowane inscenizacje lektur mialy ulatwié zrozumienie dziela. Z tego powodu niekt6re
fragmenty tekstu aktorzy jeszcze raz recytowali na lekcjach j~zyka polskiego. Ambicje
opiekun6w k6lka dramatycznego i mlodych aktor6w byly bardzo duze. Cz~sto si~ga
no po najtrudniejsze utwory najwybitniejszych polskich autor6w; opr6cz juz wspomnianych, bylyto dramaty Slowackiego (Balladyna i Kordian 1937), Fredry (Damy i huzary
1934, Consilium facultatis 1934, Sluby panienskie 1936), Wyspianskiego (Legenda 1925
Wesele 1928, Warszawianka 1933, Zygmunt August 1938), Baluckiego (Grube ryby),
a z greckich Antygona Sofoklesa (1935). Jezeli do nich dodamy Nie-Boskq komedifé
Krasinskiego, wystawion<t w Domu Katolickim z inicjatywy ks. Edwarda Zachera,
otrzymamy prawie caly kanon polskiego dramatu romantycznego. Mlodziez Polski mi~dzywojennej byla bowiem wychowywana na romantyzmie. Nalez<tcy do tego pokolenia ksi<tdz i poeta Jan Twardowski powiedzial o sobie: "Lubilem Mickiewicza.
To malo powiedziane. To bylo oczarowanie, cudowne przezycie. Nalezalem do pokolenia,
kt6re jeszcze czytalo, bardzo serio traktowalo ksiqzki. (. .. ) Zawsze mi sifé wydawalo, ze
Polska byla niepodlegla wlasnie dzii}ki tej wielkiej, powaznej literaturze. Tacy pisarze,
jak Mickiewicz, jak Sienkiewicz ocalali naszq swiadomosé narodowq. Tak bylo w moim
pokoleniu, koledzy, kt6rzy zginféli w Powstaniu Warszawskim, lezq na Powqzkach pod
swoimi dumnymi pseudonimami: Konrad, Skrzetuski, Zagloba itd."lS. O zafascynowaniu
literatur<t w latach gimnazjalnych w Wadowicach wspomina r6wniez Balina Kr6likiewicz-Kwiatkowska:"Z satysfakcjq wspominam nasze mlodziencze, pelne zapalu dyskusje
na przyklad na temat najnowszej literatury, nie tylko polskiej, bo znalismy wszystkie
nowosci, pamifétam nasze kl6tnie o artykuly z "Wiadomosci Literackich", czytane pilnie
felietony Zygmunta Nowakowskiego z IKC-a i teatralne recenzje Antoniego Slonimskiego.
Trzymalismy ri}kfé na pulsie i wiedzielismy, co sii} w swiecie dzieje. Jednak teatr byl naszq
pasjq, a mii}dzyszkolne kolo dramatyczne scisle lqczylo oba gimnazja"19.
Dzi~ki temu, ze w drugiej polowie lat trzydziestych wsr6d aktor6w gimnazjalnego k6lka dramatycznego wyrainie wybijaj<tc<t si~ osobowosci<t byl Karol Wojtyla,
p6iniejszy papiez Jan Pawel II, okolicznoSci wymusily na jego kolegach i kolezankach
utrwalenie wspomnien z tamtych lat w licznych wywiadach i artykulach. Znamy wi~c
-----------------------

33

HISTORIA
nie tylko tytuly i daty przedstawien, aIe rowniei niekiedy zabawne, zawsze mile wspominane "wypadki przy pracy".
Zadna ze szkol, co jest zupelnie zrozumiale, nie miala sali teatralnej. Korzystano zatem z sal w"Sokole", Czytelni Mieszczanskiej i Domu Katolickim. Z niektorymi przedstawieniami mlodziei wyjeidiala do okolicznych miasteczek, czasem
wyst~powala w plenerze. Kostiumy wykonywano we wlasnym zakresie i wypoiyczano w teatrach krakowskich. Reiyserem przedstawienia najcz~sciej byl opiekun
kola dramatycznego, czasem starszy student, niekiedy obydwaj. Tak na przyklad Zygmunta Augusta re:iyserowali Kazimierz Forys, opiekun kola, i Karol Wojtyla, uczen
VIII klasy. W razie potrzeby wyst~powaly orkiestra i chor szkolny. Jeieli grano ktor,!s
z lektur szkolnych, jedno z przedstawien bylo zarezerwowane dIa mlodzie:iy szkolnej,
inne grano dIa szerszej publicznosci i na nich zarabiano, przeznaczaj,!c pieni,!dze na pokrycie kosztow wlasnych i na roine dorazne cele, na przyklad doiywianie uczniow,
oboz harcerski, na glowny oharz w kosciele parafialnym (1926) a nawet na zakup
karabinka malokalibrowego dIa hufca Przysposobienia Wojskowego (1939). W tych
latach intendentem gimnazjalnego teatru byl Zygmunt Silkowski. Bywal tahe aktorem.
Swoj,! rol~ zaopatrzeniowca tak wspomina: "Wiedzialem, gdzie, u kt6rego krawca lub

w kt6rym teatrze mozna wypozyczyé kostiumy. Bylem «krakus», a do pomocy mialem
calq rodzinç ojca i matki. Nadto dysponowalem takimi atutami, jak znizkowy przejazd
kolejq i bezplatny przew6z 50 kg bagazu. A to siç liczylo ...''2o.
Dekoracje dIa poszczegolnych przedstawien, podobnie jak caly teatr, byly rowniei
amatorskie, czyli jak najtansze i proste, a ich wymiana mi~dzy aktami wymagala sporo czasu. Z tego powodu przedstawienia przeci,!galy si~ nadmiernie, ponad moiliwoSci mlodych widzow. Po pil(édziesi~ciu latach tak to wspominala Halina Krolikiewicz-Kwiatkowska: "Nasza Balladyna trwala parç dobrych godzin, zmiany dekoracji z chaty
na las, z lasu na zamek itd. ciqgnçly siç w niesk01iczonosé, aie my z rozpalonymi du-

szami i policzkami wierzylismy gorqco w nasz teatr. Mimo, ze w Antygonie z szelestem
osuwaly siç doryckie kolumny z papieru, przypiçte do sciany pinezkami, i oczywiscie
w najbardziej dramatycznych momentach, mimo ze na wspomnianej Balladynie znaczna czçsé uczni6w nie mogqc doczekaé konca, pobiegla do domu na obiad''21. Takie efekty
techniczne wykonywalo si~ bardzo pro sto, nie zawsze jednak byly one takie, jak zamierzono. W tym samym przedstawieniu bohaterka powinna zgin,!é od uderzania pioruna.
A piorun robilo si~ tak, "ze z odpustowej pukawki bilo siç do konewki strzal i wefekcie
grzmot rozrywal sciany. Nie wiem, co siç stalo tam za kulisami - wspomina Balladyna - ze gdy powiedzialam: «winna jest smierci», siedzqc na tronie, slyszalam nerwowe

bieganie tam i z powrotem i glos: «gdzie to jest? ». Potem zapanowala cisza i widocznie
znaleziono wreszcie taki muzyczny przyrzqd, <dr6jkqt», i ktos w fo uderzyl. Rozleglo siç
cieniutkie «pim» i to byl ten niby piorun, od kt6rego padlam niezywa''22.
Dlugie i imudne przygotowania do wystawienia Balladyny o malo nie zostaly
zniweczone przez Boleslawa Pomezanskiego, ktory mial graé von Kostryna. Uczen tak
dobrze wczul siI( w roll( swojego zbrodniczego bohatera, ie przyszedl na lekcjl( z pisto34
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letem straszakiem i zagrozil profesorowi, ze go zastrzeli, jezeli dostanie od niego ocen((
niedostatecznq. Dyrektor Gimnazjum Jan Krolikiewicz, nie baczqc na to, ze moze
polozyé przedstawienie, za kar(( odsunql go od gry. "Przed nami - wspomina corka
dyrektora - otworzyla siç otchlm!z, a Lolek powiedzial wtedy spokojnie, ze zagra obydwie role, bo przeciez szlachetny Kirkor ginie na wojnie dosé wczesnie, wiçc bçdzie mial
czas przecharakteryzowaé siç na nikczemnego von Kostryna. I tak siç tez sta lo. Zagral
bez pr6by, nie zmieniwszy ani tekstu, ani zadnej sytuacji. Pamiçé mial fenomenalnq"23.
Udowodnil to wiele razyw ciqgu swego diugiego zycia. TakZe w roku 1999, kiedypodczas spotkania z mieszkancami swego rodzinnego miasta na Rynku cytowal fragment
swojej partii z Antygony: ,,0 ukochana siostro ma Ismeno, czy ty nie widzisz, Ze z klçsk
Edypowych zadnej na swiecie los nam nie oszczçdzil?". W roli Ismeny wystqpila Halina Krolikiewiczowna.
Inne szkoly srednie w Wadowicach nie mialy tak wielkich ambicji, bo tez ich
mozliwosci byly znacznie mniejsze. W gimnazjum Karmelitow praktycznie nigdy nie
byIo pelnej obsady klas, poniewaz uczniowie po kl. V lub VI odchodzili do nowicjatu,
czyli wtedy, kiedy byli juz na tyle dojrzali, by mogli podjqé powazniejsze proby teatralne.
Ich repertuar byl mniej wymagajqcy. Szkola ta - od 1927 roku miala rozbieranq scen((
- co roku wystawiala jaselka, podobnie zresztq jak inne wadowickie szkoly, takze podstawowe, a nawet ochronka siostr Nazaretanek. Przedstawienia te byly Scisle zwiqzane
z przezywaniem swiqt Bozego Narodzenia. Na og6l jaselka byly grane na terenie szkoly,
aIe na przyklad w roku 1935 uczniowie gimnazjum Karmelitow odegrali je w teatralnej
sali "Sokolà' przy pelnej widowni. Uzyskane 300 zl przeznaczono na budow(( nowego gmachu dIa szkoly. W okresie swiqtecznym gimnazjalne kolo dramatyczne zazwyczaj
wystawialo zawsze popularne Betlejem polskie Lucjana Rydla24 • Uczniowie karmelitanscy
dosyé CZ((sto w ciqgu roku przygotowywali niewielkie spektakle o tematyce religijnej
i komedyjki z okazji uroczystosci wewn((trznych, np. imieniny przeora, dyrektora itp.
W roku 1934 pod kierunkiem Tadeusza Hanusiaka, nauczyciela j((zyka polskiego,
wystawili dramat oparty na zyciu o. Rafala Kalinowskiego, ktory trwai trzy godziny,
zapewne z tych samych powodow, co wspomniana wyzej Balladyna. Do bardziej ambitnych przedstawien nalezaly Ostatni dzien Flawiuszow (1926) i Wenancjusz (1936);
dramat ten takze po wojnie CZ((sto bywal grywany przez zespoly koscielne, a w roku
1926 wystawili go r6wniez studenci Gill1nazjUlTI panstwowego.
Mlodzie:i karmelitanska UCz((szczala na przedstawienia do Collegium Marianum
na Kopcu. Niestety, z powodu braku dost((pu do ±rodel, znamy tytuly tylko tych sztuk,
ktore zostaly zanotowane w kronice klasztornej. Widz6w z wadowickiej Gorki zachwycil
Wenancjusz w wykonaniu mlodziezy pallotynskiej (1925), podobalo im si(( przedstawienie Bog nie umiera (1927) i Audaluma (1927). Ten ostatni spektakl byl zrealizowany w sali "Sokolà'. Mozemy tylko przypuszczaé, ze mlodziez pallotynska w rewanzu
byla zapraszana na Gork((, aIe kronikarze o tym milczq. W okresie mi((dzywojennym
w klasztorze wadowickim mieszkali rowniez klerycy, ktorzy uzupelniali program
nauki z zakresu szkoly sredniej. Jezeli w ktoryms z rocznikow znalazlo si(( kilku uzdol-
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nionych muzycznie, tworzyli zesp6l smyczkowy, niekiedy z okazji uroczystoSci klasztornych przygotowywali przedstawienie o treSci religijnej, przeznaczone wyl,!cznie
dIa wsp6Inoty zakonnej i dIa zaproszonych gosci. W roku 1932 wystawili sztukç pt.
Tarcyzjusz, opart'! na zyciu starochrzeScijanskiego mçczennika. Nie trzeba dodawaé, ze
r6wniez oni stanowili czçsé widowni przedstawien przygotowywanych przez mlodszych
koleg6w z gimnazjum 25 •
TEATR KOTLARCZYKÒW
Przez kilka Iat przed pierwsz,! wojn,! swiatow,! oraz w okresie miçdzywojennym
szczeg6In,! rolç w amatorskim ruchu teatralnym odegrala rodzina Kotlarczyk6w. Z rodziny tej najbardziej znany jest Mieczyslaw (1908-1978), tw6rca Teatru Rapsodycznego,
jednak tym, kt6ry odegral znacznie wiçksz,! rolç w zyciu kulturalnym Wadowic w okresie
miçdzywojennym byljego ojciec, Stefan (1874-1931), sekretarz S,!du Grodzkiego w Wadowicach, syn wlaSciciela piekarni. Stefan Kotlarczyk nie pochodzil z rodziny inteligenckiej, nie ukonczyl studi6w wyzszych, co umozliwil swoim trzem synom. Z zon,!
Mari,! bral czynny udzial w zyciu "Czytelni Mieszczanskiej'; kt6ra posiadala niewielk,!
salç teatraln,! w swojej siedzibie przy u!' Krakowskiej. Bylo to kasyno urzçdnicze, gdzie
mozna bylo pozyczyé ksi,!zkç, spçdzié wiecz6r na grze w karty lub w szachy, potanczyé
na raucie, wzi,!é udzial w przedstawieniu lub wiecu politycznym. Taki wiec odbyl siç
w"Czytelni" 27 stycznia 1919 roku z powodu zajçcia Zaolzia przez wojska czeskie.
"Przesmutny wiec, brudny, pijany" - napisal o nim w swoim dzienniku Jan Dorozinski,
dyrektor Gimnazjum. Na niewiele lepsz,! ocen,! zasluzyl raut z sierpnia tego samego roku: " ... nie bardzo mqdry. C6rki siç utafzczyly zadowolone''26. Malo wiemy o dzialalnosci "Czytelni" w nastçpnych latach. Byla jednym z osrodk6w zycia kulturalnego miasta;
po roku 1933 k61ko teatralne klubu sportowego "Obronà' w jej sali gralo przedstawienia,
aby zarobié na pilki i stroje dIa czlonk6w druzyny27.
W roku 1908 Stefan Kotlarczyk odszedl z kasyna mieszczanskiego i zalozyl "Towarzystwo imo Kr6la Wladyslawa Jagielly'; zwane ,,Jagiellonkq.'; z siedzib,! w budynku na rogu
u!' Zatorskiej i Rynku. Znajdowala siç tam r6wniez mala sala teatralna z garderob,!,
a wlasciwie trzema duzymi szafami, w kt6rych mieScily siç kostiumy, wykonane pod
kierunkiem Marii Kotlarczykowej przez panie zwi,!zane z teatrem, m.in. Mariç, siostrç
rezysera. Najpewniej odejscie Kotlarczyka z "Czytelni Mieszczanskiej" podciçlo jej
dzialalnosé kulturaln,!, a r6wnoczeSnie jemu umozliwilo zalozenie amatorskiego teatru.
Teatr zalozony przez Kotlarczyka byl przede wszystkim teatrem rodziny prezesa i os6b
z ni,! zwi,!zanych, zwlaszcza rodziny J6zefa Borgiela, tw6rcy ch6ru i orkiestry. Kotlarczyk
byl fanatykiem teatru, zyl nim, i bywalo, ze gdy w nocy wpadl na jakis ciekawy pomysl,
budzil rodzinç, zeby jej o tym powiedzieé 28 • On byl rezyserem wszystkich przedstawien,
dIa swego teatru napisal trzy dramaty (Za Matkç Ojczyznf}, Z doby dzisiejszej i Wesele
na wsi), opracowal scenariusz na podstawie powieSci Kraszewskiego Chata za wsiq, byl
tez aktorem, podobnie jak jego zona, c6rka Janina i synowie Tadeusz i Mieczyslaw. Tadeusz ponadto gral w orkiestrze; czlonkiem orkiestry byl tez syn kapelmistrza, 5tanislaw.
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W ci'lgu dwudziestu lat prezesowania, do roku 1928, zespol amatorski "Jagiellonki"
wystawil ok. 20 przedstawieft. Najpierw odbywaly siç one w sali wlasnej, a gdy ona stala siç zbyt mala, w sali "Sokola"; z niektorymi wyjezdzal takZe do :Zywca, Zatora, Kçt
i Andrychowa. Rezyser kladl duzy nacisk na piçkne slowo.

"Jednym z pierwszych przedstawien - wspomina corka prezesa - jakie opracowal
rezyser ze swoim zespolem, bylo Kosciuszko pod Raclawicami. Wystçpowala tu liczna grupa aktorow. Niezastl}piony Jozef Banas jako Tadeusz Kosciuszko - sobowtor Naczelnika.
Ogromne podobienstwo podkre§lone mistrzowskl} rçkl} charakteryzatora Stanislawa Hiczkiewicza - robilo duZe wrazenie. Nic wiçc dziwnego, ze kiedy ta postaé w piçknym kostiumie
zjawiala siç na scenie, oklaskom nie bylo konca". Ta sama uczestniczka zycia zespolu
tak wspomina inne przedstawienie: "Milym, bardzo kolorowym przedstawieniem byla
sztuka pt. Ulani ksiçcia Jozefa. W roli tytulowej gral Wlodzimierz Bruckner, a ulanow kreowali panowie Kowalczyk, Stanislaw i Tadeusz Olszewscy, Stefan Radwan, Jozef Kaczor,
Tadeusz Kotlarczyk, Franciszek Pacelt oraz wielu przystojnych m lodziencow. Piçkni chlopcy,
uroczyste kostiumy dodawaly wiele uroku tej imprezie".
Przez wie1e lat 5 i 6 grudnia w piçknie przybranej sali teatralnej "Jagiellonki" w roli sw. Mikolaja wystçpowal Franciszek Buszek, rozdaj'lc dzieciom upominki. Czçsé
artystyczna uroczystosci nalezala do aktorow. W dni Wszystkich Swiçtych wystawiano okolicznosciowy me10dramat Mlynarz i jego corka, ktory cieszyl siç niezmiennym
powodzeniem publicznoSci. Jego bohaterem byl bogaty i chciwy mlynarz, ktory nie
chcial zgodzié siç na malZenstwo corki z dobrym, aie biednym chlopcem. Konflikt
rozstrzygnçla smieré mlynarza i jego corki29 •
Zespol teatralny "Jagiellonki'; jak wiele dzie1 autorskich, nie przezyl swego zalozycie1a. Zainteresowanie zywym slowem przekazal zalozyciel mlodszemu synowi, Mieczyslawowi, ktory - podobnie jak ojciec - stworzyl teatr autorski. Jak juz wspomniano,
Mieczyslaw Kotlarczyk wystçpowal w przedstawieniach gimnazjalnego kola teatralnego i w teatrze "Jagiellonki': W latach 1929-1932 w gimnazjum Karmelitow kierowal
skromnym zyciem teatralnym swoich uczniow, o czym rowniez juz wspomniano.
W roku 1931 po ukoriczeniu studiow na Uniwersytecie Jagielloriskim Kotlarczyk wrocil
do Wadowic, gdzie zalozyl Amatorski Teatr Powszechny. Repertuar tego teatru w sposob
istotny roznil siç od repertuaru teatru oj ca. Gdy tamten realizowal sztuki przeznaczone
dia szerokiej publicznosci, ten skoncentrowal siç na klasyce, wystawiaj'lc m.in. Mazepç
Slowackiego, Romantycznych, Achilleis Wyspiariskiego. Ten sam kierunek kontynuowal Kotlarczyk w teatrze szkolnym w Sosnowcu, gdzie w roku 1936 rozpocz'll pracç
jako nauczyciel. W konwencji teatru poetyckiego wystawil tam fragmenty Wesela, Nocy
Listopadowej i Legionu Wyspiariskieg0 30 • Zespol Amatorskiego Teatru Powszechnego skladal siç z doroslych i mlodziezy; mlodzi pod kierunkiem Stanislawa Drobnika,
nauczyciela w Szkole Handlowej, przygotowywali kostiumy. Przedstawienia byly
realizowane w sali teatralnej "Sokola': Z zespolem blisko wspolpracowala zasluzona nauczycie1ka spiewu Zofìa Usiekniewiczowna31 • W roku 1936 Kotlarczyk nawi'lzal
kontakty z kolem dramatycznym w Gimnazjum. Tam poznal Karola Wojtylç. Znajomosé
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przerodzila si~ w gl~bokq przyjairi i nast~pnie wsp6lprac~ w okupacyjnych latach Teatru
Rapsodycznego w Krakowie. W Wadowicach Karol cz~sto odwiedzal rodzin~ Kotlarczyk6w, starszy przyjaciel uczyl go dykcji, rozprawiali o wielkiej poezji romantycznej
i o zawartym w niej przeslaniu dIa Polski 32 •

INNE ZESPOLY AMATORSKIE
Do 1935 roku Wadowice posiadaly tylko jednq sal~ teatralnq z prawdziwego zdarzenia w "Sokole': Tam odbywaly si~ uroczyste akademie patriotyczne, festyny, wenty
dobroczynne, wiece, odczyty i przedstawienia teatralne r6znych zespo16w szkolnych
i pozaszkolnych. Chociaz "Sok6l" byl najwazniejszym osrodkiem zycia kulturalnego,
samo Towarzystwo Gimnastyczne nie prowadzilo znacZqcej dzialalnosci teatralnej.
Jego kolo milosnik6w sceny
w zyciu kulturalnym miasta nie odgrywalo wi~kszej
roli, a jego repertuar byl typowo rozrywkowy i malo ambitny, np. Zaiarty automobilista,
DwadzieScia dni kozy, Prawo pocalunku ... 33 • Ponadto goscinnie w sali teatralnej "SoGrupa taneczna
kola" wyst~powali pallotyni
(z domu w Kleczy) z akademiq misyjnq i przedstawieniem o sw. Janie Bosco (1926,1929),
uczennice z Seminarium Nauczycielskiego (1927), Stowarzyszenie sw. Zyty z przedstawieniem o tresci religijnej (1929), Rodzina Wojskowa (1936), Katolickie Stowarzyszenie
Mlodziezy M~skiej i Katolickie Stowarzyszenie Mlodzie:i:y 2eriskiej (1934)34.
W roku 1935 miasto, a przede wszystkimi parafia wadowicka, otrzymalo nowe
centrum zycia kulturalnego z salq teatralnq na kilkaset os6b, galeri q i niezb~dnym zapleczem. Do wybuchu II wojny swiatowej Dom Katolicki byl siedzibq wi~kszoSci organizacji katolickich, tam r6wniez koncentrowala si~ amatorska dzialalnosé teatralna r6znych
zespo16w religijnych. Mimo takich zamierzeri, przy Domu Katolickim nie powstal wlasny zesp6l teatralny. Prawdopodobnie zabraklo lidera, kt6ry by wok6l siebie zgromadzil
stalytrzon zespolu. Liderem takim m6glbyzostaé ks. Zacher. Jako katecheta gimnazjalny
mial kontakt z potencjalnymi aktorami i niewqtpliwie interesowal si~ literaturq i teatrem.
Moze zabraklo na to czasu. Juz w roku 1936, czyli w pierwszym roku dzialalnoSci Domu
Katolickiego, ks. Zacher ze swoim uczniem Karolem Wojtylq wsp6lnie rezyserowali Nie-Boskq komediç. Wojtyla kreowal w niej rol~ Henryka, g16wnego bohatera. W roku
nast~pnym Karol Wojtyla gral rol~ sw. Jana Ewangelisty w spektaklu przygotowanym
przez ks. Zachera, opartym na kanwie Apokalipsy. Ks. Zacher byl r6wniez autorem
sztuki Mi/osé za mi/oSé, kt6rej bohaterkq jest Kr610wa Jadwiga 35 .
---~---_._----.-----------------
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Do zalozenia kola teatralnego przy Domu Katolickim wyrainie d'lzyl r6wniez ks.
WIadysIaw Swizek, wikary parafialny. Jego staraniem mIodzieZ zrzeszona w Katolickim
Stowarzyszeniu MIodzieZY Mt(skiej i wadowiccy akademicy z "Odrodzenia" w roku 1936
sZeSciokrotnie wystawili misterium o Mt(ce Pariskiej. Przedstawienie zostalo powt6rzone
r6wniei w roku nastt(pnym. Dekoracje, kt6re spotkaly sit( z duzym uznaniem, przygotowal Roman Brarika,
kostiumy Maryla Babiriska
z koleZankami. W spektaklu wzit(lo udzial ok. 60
os6b, licz'lc w to r6wniez
czIonk6w ch6ru koscielnego. "Eyla to, jak sqdzl}
- ocenial po latach rezyser - najwil}ksza impreza kulturalna mlodziezy
pod auspicjami Akcji Katolickiej". Znaczny doch6d
z przedstawieri przeznaPrzedstawiciele na scenie wadowickiego "Sokola" (1936 rok)
czono na rozw6j dziaIalnoSci kulturalnej. W roku 1938, kilka miesit(cy przed wyjazdem ks. Swizka z Wadowic, ten
sam zesp6I przygotowal slynny dramat Karola Huberta Rostworowskiego Judasz z Kariothu. Gl6wn'l rolt( w tym przedstawienie gral J6zefWIoch, z zawodu malarz pokojowy,
czIowiek niezwykle oczytany, bardzo aktywny w kole teatralnym ks. Swizka. Rezyser
jednak za bardziej zdolnego aktora uwazal Franciszka Zadort(, czIonka kola dramatycznego w Gimnazjum, kt6ry r6wnieZ z nim wsp6Ipracowal. Wyjazd ks. Swizka a nastt(pnie
wybuch wojny zniszczyIy tworz'lcy sit( zesp6I teatraIny 36.
innych przedstawieniach wystawianych na scenie Domu Katolickiego dowiadujemy sit( z ogloszeri parafialnych. Informacje te nie s'l jednak dokladne, nie zawsze podaj'l
tytul sztuki i jej wykonawc6w. Raz byIa to zapowiedi "przedstawienia dzieci szkolnych",
kiedy indziej podawano do wiadomosci, ze uczennice Gimnazjum Zeriskiego "odegrajq
bardzo pil}knq rzecz", a kto ciekawy szczeg6I6w, niech ich szuka na afiszu (1939). W Domu Katolickim co roku mozna byIo zobaczyé jaselka, one teZ byly pierwszym przedstawieniem zapowiedzianym w ogloszeniach duszpasterskich (26 XII 1935). OdegraIy je
dzieci, najpewniej przygotowane przez siostry nazaretanki. W latach nastt(pnych jeszcze
kilkakrotnie dzieci realizowaly tam swoje przedstawienia. Kilka razy wyst~pilo k6Iko teatralne Katolickiego Stowarzyszenia MIodziezy Zeriskiej, ministranci zagrali Cud nad
Wislq (grudzieri 1938 i 1939), nieznane zespoly prezentowaly przedstawienia o zyciu
sw. Teresy od Dzieci'ltka Jezus i dwukrotnie MI}czennik6w kartagùiskich ... 37 • Tak wit(c
"dIa kazdego byIo cos milego':
Przez pewien czas ozywion'l dziaIalnosé kulturaln'l prowadzilo Stowarzyszenie
Zydowskich Rzemieslnik6w. Wielk'l popularnosci 'l cieszyIy sit( przedstawienia jego ko-
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la dramatycznego. Rezyserowal je utaIentowany choIewkarz Friszer, a glownymi aktorami byli Herman Friediger i Ida GIiicksman. ByIi zapraszani z przedstawieniami rownie:i:
do okolicznych miasteczek38 •

KINO
W okresie mi~dzywojennym pojawil si~ konkurent dIa amatorskiej dzialalnosci kulturalnej i rozrywkowej. Bylo nim kino, najpierw nieme, potem dzwi~kowe, st,!d
nazywane kinoteatrem. W Wadowicach znajdowalo si~ przy u!' Lwowskiej (3 Maja).
DzierZawil je Teofil WysogI,!d (ok. 1870-1934), rownoczeSnie dzierZawca hotelu i restauracji, kupiec, czlonek "Sokolà'. Na jednym z pierwszych seansow w tym kinie w dniu
14lipca 1915 roku wyswietlono film Qua vadis. Oficjalne otwarciekina nast,!pilo dopiero 18 stycznia nast~pnego roku. Wadowiczanie przyj~li kino z zachwytem. Jan Doroziriski, dyrektor Gimnazjum, uznal, ze nie maj,! zbyt wygorowanych wymagari, przyznaj,!c
rownoczesnie, ze przynajmniej niektore fiImy wyswietlane w kinie, np. Kleapatra, byly
pi~kne39. Juz wowczas istnial problem kontroli dost~pu mlodziezy na spektakle fiImowe.
Kazd,! premier~ najpierw ogl,!dal jeden z profesorow gimnazjalnych i w oparciu o jego zdanie dyrektor umieszczal w gablocie szkolnej informacj~ o tym, czy dany film jest
dozwolony dIa mlodzie:i:y. A poniewaz owoc zakazany najlepiej smakuje, dIa niektorych
tylko te filmy byly warte obejrzenia, ktore otrzymaly od dyrektora negatywn,! ocen~.
Do wyswietlania filmow byla rowniez przystosowana sala teatralna w Domu KatolicIdm. Wyswietlano tam wyl,!cznie filmy religijne, np. o wyprawach krzyzowych (1936).
Szkoly, przynajmniej niektore, mialy aparaty filmowe dIa wyswietlania filmow niemych,
wypozyczanych w Krakowie. Byly to filmy oswiatowéo.
Dzisiaj mozemy tylko podziwiaé ogromne bogactwo zycia kulturalnego malego miasta, jakim byly Wadowice w okresie mi~dzywojennym. Cala owczesna aktywnosé
kulturalna szkol i Iicznych organizacji byla oparta na ruchu amatorskim. Ruch ten
obejmowal wszystkie grupy wiekowe - od dzieci po dostojnych mieszczan, scalaI rozne
grupy spoleczne i wychodzil naprzeciw potrzebom mniej lub wi~cej wymagaj,!cego widza czy sluchacza. Warte podkreslenia jest to, ze wielu ludzi wci,!gal do czynnego udzialu
w radosci tworzenia roznorakiego pi~kna. To wlasnie na scenie wadowickiego "Sokolà'
Halina Krolikiewicz-Kwiatkowska, potem znana aktorka i pedagog szkoly teatralnej,
przezyla swoje pierwsze fascynacje teatralne. I po latach uznala, ze przedstawienia grane
przez gimnazjalne kolo dramatyczne byly "bardza przyzwaite, na dabrym paziamie"41.
Z cal,! pewnoSci'!, dzi~ki wielkiej liczbie roznego rodzaju zespolow choralnych, muzycznych i teatralnych sztuka w roznych swoich formach byla jakos obecna w zyciu
codziennym mieszkaricow miasta. Dzi~ki niej otrzymywali takZe godziw,! rozrywk~.
Warto takZe przypomnieé, ze za t~ rozrywk~ najcz~sciej musieli zaplacié. Zespolow amatorskich nikt nie dotowal, przeciwnie, to one zarabialy pieni,!dze na rozne cele spoleczne
- od dozywiania biednych dzieci do budowy oltarza w koSciele.
Czytelnik tego szkicu latwo zauwazy, ze nie przedstawia on pelnego obrazu zycia kulturaInego Wadowic. Przede wszystkim zabraklo w nim opracowania zycia li40
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terackiego w mieScie, zwlaszcza fenomenu Emila Zegadlowicza i zwi,!zanej z nim
grupy literackiej "Czartak'; pominiçto tw6rczosé miejscowych plastyk6w, dzialalnosé
miejscowych drukarn, wadowickie biblioteki ... O Zegadlowiczu i grupie "Czartak"
napisano juz wiele, dzialalnoSci<} najwazniejszej oficyny wydawniczej - drukarni i wydawnictwa Foltin6w - zajmuje siç Tomasz Ratajczak. A pr6ba syntezy tej grupy temat6w czeka na swojego autora.

dr hab. O. Honorat Czeslaw Gil OCD, karmelita,
autor wielu ksiq:iek i publikacji o historii zakonu oraz Wadowic.
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