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Micha³ Siwiec-Cielebon

Ostatni Mohikanie przedwojennych Wadowic.
Obraz niekompletny sercem malowany

W roku ubieg³ym nak³adem Wydawnictwa Œw. Stanis³awa BM Archidie-
cezji Krakowskiej ukaza³a siê ksi¹¿ka Teofila Bojesia „Ostatni Mohikanie 
czyli klasa gimnazjalna Karola Wojty³y”. Jakkolwiek o samym Karolu Wojtyle 
napisano ju¿ wiele, co Teofil Bojeœ przyznaje w autorskim wstêpie, niewiele 
jest publikacji przedstawiaj¹cych lata m³odoœci dzisiejszego papie¿a na tle 
lokalnego œrodowiska Wadowic. Teofil Bojeœ podj¹³ próbê takiego w³aœ-
nie przedstawienia m³odzieñczych lat Karola Wojty³y. Zgodziæ siê nale¿y 
z autorem, ¿e w³aœnie œrodowisko ówczesnych Wadowic, grono kolegów, 
wreszcie szko³a, stanowi³y niebagatelne elementy w kszta³towaniu osobo-
woœci przysz³ego biskupa Rzymu. Sam papie¿ da³ temu najdobitniejszy 
dowód w s³owach swojego przes³ania do wadowiczan, oddaj¹c synowski 
ho³d miastu, w którym „wszystko siê zaczê³o”. „«Jeruzalem, przez wzgl¹d 
na dom Pana, Boga naszego, bêdê siê modli³ o dobro dla ciebie”. Te s³o-
wa Psalmisty czyniê dziœ swoimi i odnoszê je do miasta Wadowic. Miasta 
mego dzieciñstwa. »” - mówi³ Jan Pawe³ II do wiernych zgromadzonych na 
wadowickim Rynku, dzisiaj placu Jana Paw³a II a w latach m³odoœci Karola 
Wojty³y placu Józefa Pi³sudskiego.

Do koñca lat 70. XX stulecia ksi¹¿ek poœwiêconych historii Wadowic                   
i okolicy nie by³o zbyt wiele. Dopiero wybór wadowiczanina, Karola Wojty³y 
na Stolicê Piotrow¹ spowodowa³ znaczniejsze zainteresowanie histori¹ mia-
sta nad Skaw¹. Pojawi³o siê wiele publikacji poœwiêconych losom rodziny 
Wojty³ów czy samego Karola, jednak pozbawionych g³êbszego t³a historycz-
no-geograficznego. W zamyœle Teofila Bojesia jego praca ma byæ prób¹ 
wype³nienia tej luki.

Podj¹³ siê autor zadania powa¿nego i pionierskiego. Prawdopodobnie 
dlatego „Ostatni Mohikanie” nie s¹ pe³nym ani dok³adnym obrazem miê-
dzywojennych Wadowic. Nie ustrzeg³ siê T. Bojeœ b³êdów czy uproszczeñ, 
a czêœæ podanych przezeñ faktów wymaga weryfikacji. Nie ma w tym winy 
autora. Wszak sam przyznaje, ¿e nie wszyscy, do których zwraca³ siê o in-
formacje, udzielili ich. Wiele wczeœniejszych publikacji, na które powo³uje 
siê, jako na wykorzystane Ÿród³a, tak¿e pozostawia sporo do ¿yczenia. 
Autor przyznaje, ¿e niektóre fakty umknê³y jego pamiêci wskutek up³ywu lat, 
a wiele wydarzeñ, o których pisze, zna³ tylko ze s³yszenia. Cenna to wska-
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zówka, potwierdzaj¹ca, ¿e Bojeœ nie chce uchodziæ za wszystkowiedz¹cego 
besserwissera. Pragnie tylko, tak jak obieca³ to we wstêpie, sp³aciæ d³ug 
wobec szko³y, w której zdobywa³ wykszta³cenie i z³o¿yæ ho³d zamordowanym 
i poleg³ym kolegom.     I ju¿ tylko z tego powodu zas³uguje na pochwa³ê. Bo 
wszystko to, co nie jest w ksi¹¿ce g³êbokim historycznym czy topograficz-
nym t³em, wszystko to co wi¹¿e siê w jakiœ sposób bezpoœrednio z Karolem 
Wojty³¹ czy Jego Wadowicami, napisane jest przez pryzmat niew¹tpliwego 
sentymentu. Ten osobisty stosunek autora do opisywanej materii uwa¿ny 
czytelnik poczuje wielekroæ przy przegl¹daniu „Ostatnich Mohikanów”. Nie-
w¹tpliwie jest to najwiêksze osi¹gniêcie autora, który jest jednym z nielicznych 
œwiadków m³odoœci Karola Wojty³y i jednym z coraz mniej licznych œwiadków 
ówczesnych Wadowic. Tytu³ ksi¹¿ki, „Ostatni Mohikanie”, to w³aœnie odnie-
sienie do gimnazjalnych lat, kiedy rocznik Karola Wojty³y sta³ siê ostatnim 
zdobywa-j¹cym wykszta³cenie wed³ug starego, oœmioletniego cyklu. Ich 
nastêpcy, maturzyœci z 1939 r. byli pierwszym rocznikiem licealnym, jako 
¿e reforma oœwiaty z 1933 r., zwana „jêdrzejewiczowsk¹” od nazwiska ów-
czesnego ministra Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Janusza 
Jêdrzejewicza, wprowadzi³a czteroletnie gimnazja i dwuletnie licea. Tak wiêc 
by³ rocznik maturalny Karola Wojty³y „Ostatnimi Mohikanami” gimnazjum 
starego typu. Ale z dzisiejszej perspektywy, ksi¹¿ka Teofila Bojesia to tak¿e 
relacja jednego z coraz mniej licznych „Ostatnich Mohikanów” pamiêtaj¹cych 
miêdzywojenne Wadowice. I niestety jednego z ostatnich - trudno siê pisze 
te s³owa, ale czas jest nieub³agany - kolegów Karola Wojty³y. Wystarczy 
popatrzeæ na zamieszczony w ksi¹¿ce wykaz 42 maturzystów wadowickiego 
gimnazjum z 1938 r., na biogramy szkolnych kolegów. I uœwiadomiæ sobie, 
¿e z przedstawionej na stronach 95 i 96 listy trzynastu ¿yj¹cych w momencie 
wydawania ksi¹¿ki kolegów uby³ ju¿ Zygmunt Krêcioch. Jest to wiêc wreszcie 
relacja jednego z „Ostatnich Mohikanów” tamtej grupy ludzi, która najlepiej 
zna³a Karola Wojty³ê i by³a œwiadkami Jego dorastania i wyrastania ponad 
przeciêtnoœæ w krajobrazie i œrodowisku Wadowic. To niew¹tpliwy walor tej 
ksi¹¿ki. Walor autentyzmu.

Skoro mowa o walorze autentyzmu, rodzi siê pytanie, czy „Ostatni Mohi-
kanie” mog¹ byæ traktowani jako Ÿród³o historyczne? OdpowiedŸ nie jest 
prosta. Ka¿da relacja, nawet zbiorowa, a tak¹ jest przecie¿ ksi¹¿ka Bojesia, 
jest w jakimœ sensie Ÿród³em umo¿liwiaj¹cym dotarcie do nieznanych lub 
ma³o znanych faktów historycznych. Jednak odtworzony w ksi¹¿ce obraz 
miêdzywojennych Wadowic nie jest ani kompletny, ani dok³adny w partiach 
szczegó³owych. Szkoda, ale to tak¿e nie jest wina Teofila Bojesia. Z pomoc¹ 
kolegów, siêgaj¹c do ró¿nych publikacji opisa³ i odtworzy³ to, co uda³o siê 
uchroniæ z mroków niepamiêci. I za ten w³aœnie wysi³ek, za t¹ próbê nale¿¹ 
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siê Teofilowi Bojesiowi kolejne s³owa uznania. Trzeba pamiêtaæ, ¿e autor 
nie mieszka³ na sta³e w Wadowicach w okresie opisywanym w ksi¹¿ce (by³ 
wszak uczniem doje¿d¿aj¹cym). Po wojnie tak¿e tu nie mieszka³ i nie zawsze 
mia³ czas i mo¿liwoœæ bezpoœredniej obserwacji czy weryfikacji tego, o czym 
dzisiaj pisze. To nie zarzut, ale usprawiedliwienie T. Bojesia, który nie bêd¹c 
historykiem podj¹³ jak umia³ próbê ocalenia obrazu tamtych Wadowic. Jego 
ksi¹¿ka mo¿e i powinna staæ siê dla historyków ówczesnych Wadowic wstê-
pem do poznania miasta okresu miêdzywojennego. A potem baz¹ danych 
poddanych ¿mudnej weryfikacji, bo jako Ÿród³o wiedzy jest nieprecyzyjna,     
a wiele informacji podaje niezgodnie z faktami, b¹dŸ przekrêconych. Aby 
nie byæ go³os³ownym przytoczê kilka przyk³adów.

Autor pope³nia b³êdy ju¿ przy opisie historycznym dotycz¹cym ziemi 
wadowickiej i Wadowic.

Str. 14 - Autor podaje, ¿e siedzibê cyrku³u, czyli w³adz   administra-cyjnych 
przeniesiono z Myœlenic do Wadowic w roku 1811. Nie jest to prawda, gdy¿ 
wydarzenie to mia³o miejsce w roku 1819. Oficjalnie og³oszone zosta³o                  
w dniu 20 wrzeœnia 1819 r. Zreszt¹ na str. 31 Bojeœ pisze, ¿e urz¹d obwodowy 
zosta³ przeniesiony do Wadowic w 1819 r., czyli prawid³owo. Takie niekon-
sekwencje, byæ mo¿e zwyczajne literówki, maj¹ niestety wielki wp³yw na 
odbiór pracy Bojesia przez przeciêtnego czytelnika. Najwidoczniej ksi¹¿ce 
zabrak³o po prostu redaktora, znaj¹cego chocia¿ trochê historiê ziemi 
wadowickiej oraz konsekwentnie weryfikuj¹cego podane przez autora fakty. 
Wielka szkoda.

Str. 17 - W akapicie mówi¹cym o kryzysie lat 1928-1932 autor dochodzi 
do horrendalnej konkluzji, stwierdzaj¹c, ¿e „Ogólnoœwiatowy kryzys prze³a-
ma³o dojœcie Hitlera do w³adzy”. Dojœcie Hitlera do w³adzy by³o raczej jednym                 
z wyników œwiatowego kryzysu gospodarczego, który dotkn¹³ przecie¿ równie¿ 
Niemcy. Myœlê, ¿e to niedopatrzenie autora, wynikaj¹ce z potraktowania zbyt 
skrótowo i w sposób uproszczony ogólnego t³a historycznego. I dalsze wybra-
ne sprostowania. W latach 30. jednym z wadowickich starostów by³ Grzesik,         
a nie Grzesiak jak podaje autor. Wbrew twierdzeniu Bojesia przewodnicz¹-
cym Rady Powiatowej nie by³ dr Wanicki. Ostatnim przed wojn¹ jej prze-
wodnicz¹cym by³ hrabia Romer, w³aœciciel maj¹tku w Inwa³dzie. Natomiast 
dr praw Ignacy Wanicki by³ d³ugoletnim sekretarzem i kierownikiem biura 
Rady Powiatowej.

Str. 19 - Autor znacznie zagmatwa³ i tak ju¿ dosyæ zagmatwan¹ historiê 
praw miejskich Wadowic. Jest prawd¹, ¿e pierwsza wzmianka o Wadowicach 
pochodzi z roku 1327. Z aktu lenna z³o¿onego przez ksiêcia oœwiêcimskiego 
Jana Scholastyka królowi czeskiemu Janowi, wynika, ¿e w pierwszej po³o-
wie XIV wieku Wadowice by³y uznawane za miasteczko, czy mo¿e osadê 
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wiêksz¹ ni¿ wieœ (oppidum). W 1430 ksi¹¿ê oœwiêcimski nie przeniós³ miasta 
z prawa polskiego na che³mskie, bo takowego nie by³o, tylko na che³miñskie.

Str. 20 - Omawiaj¹c koszary autor powiela b³¹d wielu poprzedników, pisz¹c 
o koszarach dla kawalerii wzniesionych przy drodze do Zatora. Koszary dla 
kawalerii zbudowano naprzeciwko koszar piechoty, czyli przy ówczesnej                   
i obecnej ul. Lwowskiej (obecne budynki o numerach 37-43). Przy drodze 
do Zatora, czyli ul. Zatorskiej, póŸniejszej gen. Oswalda Franka a obecnej 
Wojska Polskiego wzniesiono budynek szpitala wojskowego.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” nie powsta³o z w³asnym gmachem, 
ale wznios³o go w 1889 r. Na str. 28 autor lokuje ten budynek przy ul. Te-
atralnej. Zgoda, je¿eli mowa o obecnej topografii Wadowic, ale przed wojn¹ 
gmach „Soko³a” sta³ przy Targowicy. Nazwa ul. Teatralna pojawi³a siê  w wiele 
lat po II wojnie œwiatowej. Autor wymienia stowarzyszenia „Czytelnia Miesz-
czañska” i „Jagielloñska”. To ostatnie to Towarzystwo im. Króla W³adys³awa 
Jagie³³y, potocznie zwane „Jagiellonk¹”. Brakuje Towarzystwa „Zgoda”, które 
powsta³o wczeœniej ni¿ „Czytelnia Mieszczañska”.

Str. 21 - Autor wymienia drukarnie Pokornego i Foltina. Brak Sabiñskiego 
oraz póŸniejszej ¿ydowskiej drukarni „Splendide” i drukarni Jana Zawi³y, 
dzia³aj¹cych przecie¿ w latach 30. Elektrownia nie by³a miejska, ale na-
le¿a³a do prywatnej spó³ki krakowskich przedsiêbiorców: Burtana, W³odka                           
i Zieleniewskiego. Wœród zak³adów T. Bojeœ wymienia op³atkarniê. Nie 
wiadomo o któr¹ chodzi, gdy¿ wytwórnie op³atków i andrutów by³y dwie, 
„MAFO” Niewidowskich i Jaremkiewiczów oraz druga, Wojciecha Mirochy. 
Kaflarnie tak¿e by³y dwie, Bylicy i Józefa Jury. Autor na str 29 wymienia po 
dwie andruciarnie i kaflarnie. Czyli niekonsekwencja lub niejasnoœæ wywodu, 
zmuszaj¹ca do weryfikacji podanych informacji.

Str. 22 - Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ (od roku 1938 Komenda Rejonu 
Uzupe³nieñ) mieœci³a siê pocz¹tkowo w budynku koszar im. genera³a Sta-
nis³awa Fiszera przy ul. Lwowskiej, póŸniej 3 Maja. Dopiero w latach 30. 
przeniesiono j¹ do domu Korna przy ul. Mickiewicza. Komenda Powiatowa 
Policji Pañstwowej pierwotnie mia³a siedzibê w tym samym budynku, co 
Posterunek Policji, czyli w tzw. Domu solnym pañstwa Gedlów, przy ul. 
Koœcielnej. Dopiero od 1937 wzglêdnie 1938 r. przeniesiono j¹ na ul. S³owac-
kiego. „Urz¹d Skarbowy i Akcyzowy” nazywa³ siê dok³adnie Urz¹d Skarbowy 
Akcyz i Monopoli, w skrócie USAM. £¹czenie Poczty i Komunalnej Kasy 
Oszczêdnoœci, chocia¿ mia³y siedziby w s¹siedztwie, wprowadza pewne 
zamieszanie, gdy¿ na poczcie dzia³a³a Pocztowa Kasa Oszczêdnoœci, czyli 
PKO, natomiast KKO mia³a siedzibê w s¹siednim budynku, wraz z Rad¹ 
Powiatow¹. Urz¹d wadowickiej Gminy Zbiorowej mieœci³ siê w budynku 
dzisiejszego Banku Spó³dzielczego, czyli „biurowcu” Spó³ki Rolnej. Imienin 
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prezydenta Ignacego Moœcickiego nie obchodzono w dniu 2 lutego, bo 
wtedy jest Marii. Ignacego by³o i jest 1 lutego. Wreszcie wymieniony na str. 
25 Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ Wzajemnych to Powszechny Zak³ad 
Ubezpieczeñ Wzajemnych, który nie mia³ „gmachu” przy ul. 3 Maja. Dopiero 
po wojnie PZU mieœci³ siê w budynku by³ego USAM-u przy ówczesnej ul. 
1 Maja, natomiast do roku 1939 PZUW mia³ siedzibê przy ul. Sienkiewicza 
nr 15  i 17. Przy 3 Maja, w nowo wzniesionym budynku Goldbergerów przy 
zbiegu z ul. Sienkiewicza zamieszka³ tu¿ przed wojn¹ kieruj¹cy wadowick¹ 
agend¹ PZUW Roman Hawiger. Byæ mo¿e te fakty, przed i powojenne, 
pomiesza³y siê autorowi. 

Str. 23 - Dowolny sposób podania lokali mieszcz¹cych siê w  parterowych 
czêœciach budynków przy Rynku „na po³udnie od koœcio³a” sugerowaæ mo¿e, 
¿e wszystkie nale¿a³y do Teofila Kluka. Tymczasem by³y to, id¹c kolejno od 
koœcio³a: sklep Chiela, póŸniej Chaima Ba³amutha z rowerami (s³ynna rekla-
ma „Rower za 100 z³otych na 100 lat”), sprzêtem elektrycznym, myœliwskim, 
wêdkarskim, broni¹, przyborami sportowymi, szkolnymi  i biurowymi, a nawet 
zabawkami. Dalej niewielki sklepik o zmieniaj¹cym siê profilu sprzeda¿y, 
mydlarski, galanteryjny itp. Nastêpna by³a apteka Sowiñskich „Pod Gwiazd¹”, 
dalej sklep ¿elazny Bendetza a przed nim stacja benzynowa „Olej skalny 
- Karpaty - Gargoyle. Spó³ka z o.o.” I dopiero w ostat-nim przed ul. 3 Maja 
budynku restauracja burmistrza Teofila Kluka.      
 W zachodniej pierzei Rynku, id¹c z po³udnia na pó³noc, mieœci³y siê: 
restauracja Ho³ojewskiego, sklep spo¿ywczy Franciszka Kassolika, apteka 
Mieczys³awa Spiegla, sklep ¿elazny Scharfera prowadz¹cy równoczeœnie 
obs³ugê usytuowanej przed nim stacji benzynowej „Vacuum Oil Compa-
ny”, sklep ze szk³em i porcelan¹ Wolffa oraz zak³ad szklarski tego¿ i sklep 
spo¿ywczy Spó³dzielni Inwalidów Wojennych. Z drugiej strony wlotu ul. 
Mickiewicza, w domu Lisków mieœci³a siê cukiernia Karola Hagenhubera 
(ta s³ynna od „papieskich” kremówek). W nastêpnym domu po Franciszku 
Kassoliku, który przeniós³ siê do kamienicy Ho³ojewskich, wynajmowa³ sklep 
W³adys³aw Rzycki (faktycznie, jak na owe czasy, by³ to sklep nowoczesny, co 
potwierdzaj¹ wszystkie relacje, w Wadowicach zwany sklepem kolonialnym). 
Dalej Osias Cisner sprzedawa³ b³awat, czyli p³ótna, a obok Bienenstock 
naprawia³ zegarki, okulary, wyrabia³ bi¿uteriê (to jemu  wadowiccy ³obuziacy 
dokuczali wierszykiem „Ni to cz³owiek, ni to ptok, nazywa siê Bienenstock”). 
Ostatni w tej pierzei by³ sklep galanteryjno-konfekcyjny Fischera.
 Pierzeja pó³nocna. W magistracie mieœci³y siê: „Oaza” Hy³ki - s³odycze, 
owoce, lody itp., mleczarnia Stefana Cholerka, i zak³ad fryzjerski £opaty. 
Po drugiej stronie ul. Krakowskiej sklep galanteryjny firmy Emanuel Czerny, 
w³aœciciel Jaros³aw Dite - galanteria, konfekcja, punkt przyjêæ ubrañ do pralni 
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chemicznej i farbiarni Rottera w Bia³ej. Obok Szymon Kêdzierski prowadzi³ 
zak³ad z³otniczo-jubilerski, a w s¹siedztwie Edward Firczyk zak³ad fryzjerski. 
Dalej ksiêgarnia Franciszka Foltina, trafika Fischgrunda. W nastêpnej ka-
mienicy sklep Rynkalowej, czyli rzeŸnicki i wêdliniarski, prowadzony przez 
Andrzeja Zawi³ê, a od 1938 r. w tym miejscu mieœci³ siê sklep firmowy fabryki 
sukna Zaj¹czka z Kêt. Obok sklep galanteryjny i tekstylny Bronis³awy Filek. 
Dalej sklep korzenny Marii Banaœ, sklep tekstylny Scharfera i restauracja 
zwana Propinacja lub po prostu „U babki”. Najprawdopodobniej nikt nie 
zapamiêta³ nazwiska w³aœciciela, a tylko charakterystyczne przezwisko.

W po³udniowej pierzei, id¹c od ul. Lwowskiej czyli 3 Maja, mieœci³y 
siê: sklep rowerowy Markielowskiego i Knapika, zak³ad fryzjerski „Fry-
zjerów Krakowskich”, drogeria Kazimierza Hommego, sklep Marka 
(dawniej Goldmana) z lampami, aba¿urami, obrazami i punktem opra-
wy tych¿e, dalej drugi sklep Marka ze szk³em i porcelan¹. W kolejnym 
budynku sklep z zabawkami Kaftala, póŸniej owocarnia, sklep kosme-
tyczno-galanteryjno-konfekcyjny Weinfelda, obok sklep Wienfelda 
z materia³ami we³nianymi, trafika Romana Waligórskiego prowadz¹ca 
tak¿e sprzeda¿ napojów alkoholowych w naczyniach zamkniêtych, oraz 
obrazów (m.in. Ba³ysa), a tak¿e œwi¹tków Wowry. Dalej by³a lodziarnia       
i owocarnia Lieberfreunda, w której w ch³odniejszych miesi¹cach mo¿na 
by³o tak¿e nabyæ np. wêdzone szproty „prosto z Gdyni”, sklep z galanteri¹ 
skórzan¹ Reicha, sklep Reifera z wózkami dzieciêcymi, radiami, wirówkami 
do mleka, obok ojca córka mia³a stoisko z w³óczkami i we³nami „Trójk¹t 
w kole”, przy którym uczy³a od razu robienia na drutach i szyde³kowania. 
Dalej by³ z³otnik i zegarmistrz Lermer i wypo¿yczalnia ksi¹¿ek „Kultura”, któr¹ 
od pierwszego ¿ydowskiego w³aœciciela wykupi³y Stefania Kawalerówna 
i Zofia Bobrowska. �le siê sta³o, ¿e skoro ju¿ T. Bojeœ wymienia sklepy, 
to nie wszystkie. Mo¿e wreszcie da³oby siê nieco uporz¹dkowaæ wiedzê 
o przedwojennym wadowickim centrum, a przy okazji i handlu,

Przed magistratem by³a jedna studnia, a nieco dalej studnia z fontann¹      
i basenem z wod¹. To w niej k¹pali siê onegdaj znani wadowiczanie (m.in. E. 
Zegad³owicz) powracaj¹cy nad ranem z mocno zakrapianej alkoholem biby. 
Pod lipami niedaleko magistratu sta³y zazwyczaj dwie wadowickie doro¿ki, 
¯yda Borgera i Ludwika Spytkowskiego z ul. Karmelickiej.

By³o wiêc faktycznie oko³o 45 sklepów wokó³ wadowickiego Rynku. To 
wa¿ny szczegó³, gdy¿ niektórzy wadowiczanie, jak np. Jerzy Kluger (ten sam 
rocznik i ta sama klasa Gimnazjum, co T. Bojeœ) podaj¹ znacznie mniejsz¹ 
ich liczbê (patrz: Darcy O’Brien „Papie¿ nieznany”).

Wymienione ju¿ uœciœlenia wystarcz¹ do potraktowania z nale¿yt¹ rezerw¹ 
ksi¹¿ki Bojesia jako Ÿród³a historycznego. 
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Niniejszy tekst nie pretenduje do miana recenzji „Ostatnich Mohikanów”. 
Jest to raczej kilka refleksji na temat pracy Bojesia i  wywo³any temat Wadowic 
Karola Wojty³y. Dlatego ograniczê dalsze szczegó³owe uwagi do poprawek 
nazwisk i danych dotycz¹cych bezpoœrednio wymienionych kolegów wzglêd-
nie innych osób, miejsc i wydarzeñ przypomnianych przez Teofila Bojesia.

Na str. 30 autor koñczy rozdzia³ „Ziemia wadowicka i miasto Wadowice” 
zdaniem: „Na koniec muszê zaznaczyæ, ¿e w latach trzydziestych nie wy-
stêpowa³y wiêksze zjawiska antagonizuj¹ce spo³ecznoœæ wadowick¹”. To 
bardzo wa¿ne zdanie. Zw³aszcza w kontekœcie wczeœniejszych publikacji 
Giana Franca Svidercoschiego i Darcy’ego O’Briena osnutych na wspo-
mnieniach Jerzego Klugera. Tam niestety pojawia siê nurt antysemityzmu, 
wed³ug wiêkszoœci relacji opisuj¹cych miêdzywojenne Wadowice praktycznie 
niedostrzegalny w mieœcie. Byæ mo¿e na wspomnienia Jerzego Klugera               
z czasów wadowickich na³o¿y³y siê wspomnienia z pocz¹tku studiów                   
w Warszawie, gdzie zetkn¹³ siê w brutalny sposób z „numerus clausus”                  
i innymi przejawami antysemityzmu. To uogólnienie, czy zmasowanie 
doœwiadczeñ w jego relacji nie wysz³o Wadowicom na dobre. Bynajmniej 
nie dlatego, ¿eby by³y „miastem niepokalanym”, ale przede wszystkim 
dlatego, i¿ wytworzy³ siê nieco zafa³szowany obraz tamtego okresu ich hi-
storii. Oczywiœcie spojrzenie Jerzego Klugera, jako przedstawiciela narodu 
dotkniêtego napiêtnowaniem (chocia¿ niekoniecznie w Wadowicach, i w tym 
tkwi problem), ma prawo byæ inne, ni¿ spojrzenie Teofila Bojesia. �le jed-
nak, ¿e obci¹¿y³ on poniek¹d spo³ecznoœæ Wadowic odpowiedzialnoœci¹ za 
jednorazowe i o niewielkim zasiêgu i oddzia³ywaniu wybryki przyjezdnych 
bojówkarzy. Wadowicki antysemityzm, je¿eli w ogóle istnia³, ogranicza³ siê 
raczej do hase³ typu „Nie kupuj u ¯yda”, czyli bojkotu gospodarczego. A i to 
nie zawsze skutecznego. Ma wiêc racjê Bojeœ kiedy pisze, ¿e „nie wystêpo-
wa³y wiêksze zjawiska antagonizuj¹ce spo³ecznoœæ”. Na fali narastaj¹cego, 
zw³aszcza w du¿ych miastach konfliktu, nie tyle etnicznego zreszt¹, co 
ekonomicznego, Wadowice naprawdê by³y oaz¹ spokoju.

Na stronie 54 Bojeœ wymienia nazwiska instruktorów prowadz¹cych gim-
nazjalny hufiec Przysposobienia Wojskowego. Niestety, wszystkie podaje 
bez imion, a w dodatku przekrêci³ nazwisko chor¹¿ego Ko³aczyka (w ksi¹¿ce 
Ko³aczek). Nale¿a³o konsekwentnie potraktowaæ ich podobnie jak pozo-
sta³ych wyk³adowców gimnazjalnych wymienionych na kartach Ostatnich 
Mohikanów. Przypomnijmy wiêc, ¿e opiekunem gimnazjalnego hufca PW 12 
pp by³ porucznik Szymon Kacperek, instruktorem chor¹¿y Julian Ko³aczyk 
a obwodo-wym komendantem WF i PW kapitan Jan Piotr £u¿ecki.

Absolwenci czy koledzy klasowi wymienieni na stronach 96 - 125 tak¿e 
zostali potraktowani przez autora nieproporcjonalnie. Zdajê sobie sprawê 
z trudnoœci w dotarciu do materia³ów dotycz¹cych wielu osób i zdarzeñ. Mo¿e 
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jednak nale¿a³o spróbowaæ. Przyk³adem niech bêd¹ dwa wybrane biogramy 
kolegów, Antoniego Mot³ocha i Zbigniewa Kosiñskiego. Pierwszy wymaga 
uzupe³nieñ czy poprawek, drugi trzeba po prostu napisaæ.

Antoni Mot³och wed³ug danych z jego w³asnorêcznego ¿yciorysu oraz 
dostêpnych autorowi dokumentów urodzi³ siê nie 20 ale 10 maja 1919 r. Sfor-
mu³owanie, ¿e studiowa³ malarstwo olejne zawê¿a nieco sprawê. Studiowa³ 
na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Piêknych (póŸniej AS Plastycznych) 
w Krakowie u profesorów Zygmunta Radnickiego, Fryderyka Pautscha 
i Józefa Fedkowicza. Po studiach, które ukoñczy³ w 1951 r. uzyskuj¹c ab-
solutorium, pracowa³ indywidualnie jako artysta-malarz. Od 1 marca 1966 
do 30 kwietnia pracowa³ w Rzemieœlniczej Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu 
w Wadowicach jako magazynier, a od 15 czerwca 1966 r. w Wado-wickich 
Zak³adach Przemys³u Terenowego, gdzie nie by³ dekoratorem, ale kierow-
nikiem œwietlicy, a w ostatnich miesi¹cach pracy, od lutego do paŸdziernika 
1974 r. starszym referentem w dziale socjalnym. Jak z powy¿szego wynika, 
nie zmar³ w latach szeœædzie-si¹tych, jak podaje Teofil Bojeœ, ale w 1976 r. 
Zgadza siê, ¿e w Wadowicach.

Przyk³adem ca³kowitego braku infor-
macji jest biogram Zbigniewa Stefana 
Kosiñskiego. Jego kwintesencj¹ mo¿e 
byæ ostatnie zdanie u¿yte przez T. Bo-
jesia „Nic wiêcej o nim nie wiadomo”. 
Z. Kosiñski urodzi³ siê nie w Makowie 
Podhalañskim , a w £ukowicy w powie-
cie limanowskim. Wed³ug dostêpnych 
autorowi niniejszego szkicu danych nie 
29, ale 8 paŸdziernika 1919 r. Uczêsz-
cza³ do Gimnazjum z Karolem Wojty³¹ 
od kla-sy V do VII. Maturê zda³ w 1939 
r. w Kra-kowie. S³u¿y³ w Junackich Huf-
cach Pracy w Lachowiczach ko³o Ba-
ranowicz, podobnie jak gimnazjalny 
kolega, Stanis³aw Nizio³ek (w biogramie 
tego ostatniego b³êdnie Lachowice 
i Bara-nowice). Po zakoñczeniu dzia³añ 
wojennych, w których bra³ udzia³ jako 
ochotnik, przedosta³ siê do Krakowa.        
W czasie okupacji pracowa³ w kopalni 
nafty w Krygu ko³o Gorlic, a póŸniej             
w Karpathen Ol Aktionsgeselschaft, 

Zbigniew Kosiñski po powrocie 
z Kampanii Wrzeœniowej

paŸdziernik 1939 r. Kraków
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Uczestnicy zjazdu w 10-lecie matury na wadowickim rynku 16 lipiec 1948r.

od lewej: prof. Szeliski, prof. C. Pan-
czakiewicz, prof. J. Gebhardt, ks. K. 
Wojty³a, prof. L. Jach, prof. K. Foryœ

od lewej: Z. Krêcioch, D. Puk³ówna, 
Z. Glanowska,  J. Danyszówna,  
S. Hatlasówna, J. Malczykówna

Betriebsinspektion Gorlice. Po wojnie ukoñczy³ studia prawnicze w Uniwer-
sytecie Wroc³awskim i pracowa³ jako prawnik i rewident, m.in. w Zak³adach 
Celulozy i W³ókien Sztucznych „Celwiskoza” w Jeleniej Górze. By³ tak¿e 
wspó³twórc¹ i doradc¹ tamtejszej „Solidarnoœci”. Wielokrotnie przyje¿d¿a³ 
do Wadowic, m.in. w czerwcu 1979 r. kiedy rodzinne miasto odwiedzi³ po raz 
pierwszy papie¿ Jan Pawe³ II. Zmar³ 26 czerwca 1984 r. w Jeleniej Górze.

To tylko wybrane przyk³ady potwierdzaj¹ce koniecznoœæ ostro¿noœci 
przy ewentualnym potraktowaniu ksi¹¿ki Bojesia jako materia³u Ÿród³owego. 
Jednak dla powa¿nie zainteresowanego badacza dziejów Wadowic „Ostatni 
Mohikanie” mog¹ staæ siê baz¹ wyjœciow¹ dla dalszych poszukiwañ. Dlatego 
dorzucê informacjê, której pró¿no szukaæ nie tylko u Bojesia, ale we wszyst-
kich tekstach opisuj¹cych œrodowisko kolegów Karola Wojty³y. Pisze Teofil 
Boejœ na str. 51 o zwi¹zkach i przyjaŸni niektórych kolegów z Wincentym 
Ba³ysem, znanym wadowickim artyst¹ zamordowanym w 1939 r. przez hitle-
rowców. Nie pisze, którzy spoœród kolegów gimnazjalnych nale¿eli do krêgu 
przyjació³ W. Ba³ysa. Wymienia jedynie zamordowanego wraz z Ba³ysem 
Józefa W¹sika. Tymczasem oprócz wspomnianego J. W¹sika w spotkaniach 
tych uczestniczyli marsza³ek gimnazjum, Rudolf Kogler i Stefan Wêgrzyn, 
uczeñ tej samej klasy co Karol Wojty³a (od I do V), tak¿e zamordowany 
z grup¹ W. Ba³ysa w 1939 r. oraz wymieniany ju¿ w niniejszym tekœcie An-
toni Mot³och. Ze wzglêdu na miejsce spotkañ, bar El¿biety Liœniew przy ul. 
Tatrzañskiej, s¹siaduj¹cy z zak³adem pogrzebowym Boles³awa Zembatego, 
grupê okreœlano jako klub „baru pod trumienk¹”. Warto dodaæ, ¿e owe spo-
tkania w szynku odbywa³y siê w „g³êbokiej” konspiracji, ze wzglêdu na zakaz 
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uczêszczania uczniów gimnazjalnych do lokali publicznych. Zebrania klubu 
nie by³y zakamuflowan¹ okazj¹ do konsumpcji alkoholu, ale przy niewielkiej 
jego iloœci prowadzono d³ugie „rodaków rozmowy”. Jeszcze d³ugo po wojnie 
wspominali je R. Kogler czy A. Mot³och.

Przedwojenne Wadowice odesz³y do historii i coraz mniej jest œwiadków 
tamtych lat i wydarzeñ. Ksi¹¿ka T. Bojesia jest warta polecenia w³aœnie                    
z  powodu podjêtej przez autora próby ocalenia szcz¹tków tej historii. Dobrze 
siê sta³o, ¿e wybór Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ spowodowa³ wzrost 
zainteresowania histori¹ Wadowic. To, obok intensyfikacji ¿ycia duchowego    
i religijnego czêœci mieszkañców, jeden z najwa¿niejszych, chocia¿ material-
nie niewymierny zysk Wadowic z tego najdonioœlejszego w najnowszej historii 
miasta wydarzenia. Pozwolê sobie jednak na bardziej osobist¹ refleksjê. 
Studiuj¹c wiêkszoœæ publikacji o „papieskich Wadowicach” zauwa¿yæ mo¿na 
u wielu autorów d¹¿enie do „pisania na klêczkach”. Niestety, w pewnych 
fragmentach tak¿e u T. Bojesia, który stara siê omin¹æ, czy zmarginalizowaæ 
kwestie i sprawy przykre, przyg³askaæ minione i przedstawiæ je tylko w jasnych 
barwach. To chlubne d¹¿enie jest dla historii zabójcze. Wszak nie sk³ada siê
ona, niestety, z samych œwietlanych obrazów czy wydarzeñ. Dlatego na 

Zaproszenie  na 100-lecie L.O. 1866–1966 i pismo odwo³uj¹ce go 
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kartach tej w³aœnie ksi¹¿ki a¿ prosi³o siê przybli¿enie czytelnikowi ¿enuj¹cej 
sprawy odwo³ania zjazdu stulecia szko³y w roku 1966. W³aœnie ze wzglêdu 
na deklaracjê wziêcia w nim udzia³u przez arcybiskupa Karola Wojty³ê. Karol 
Wojty³a wybaczy³. Ale historia powinna byæ kompletna. Z drugiej strony za-
równo sam Karol Wojty³a, jak i jego koledzy, profesorowie czy ziomkowie s¹ 
ludŸmi pe³nowymiarowymi, z krwi i koœci. ¯yli i ¿yj¹ w konkretnych czasach 
i opisanie tego powinno odzwierciedlaæ ró¿norodnoœæ ich doœwiadczeñ i po-
staw oraz barwnoœæ kalejdoskopu wydarzeñ, oddawaæ pe³nowymiarowoœæ 
obrazu miasta i jego mieszkañców. Wadowiczanie powinni i mog¹ byæ dumni 
z Wadowic, jakie s¹, a nie jakie chc¹ widzieæ czy kreowaæ niektórzy autorzy.
 

poleca:
ksi¹¿ki, podrêczniki
albumy, encyklopedie
p³yty cd, kasety magnetofonowe
kasety video

KSIÊGARNIA EXLIBRIS
Plac  Jana Paw³a II 2

34-100 Wadowice
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