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W
pracy o Wadowickich korzeniach Karola Wojtyły pisząc o za‑

miłowaniach kulturalno-artystycznych, a zwłaszcza teatral‑

nych przyszłego Papieża, uznałam za konieczne szczegółowe 

przeanalizowanie okresu międzywojennego. W celu lepszego 

zrozumienia ówczesnego życia kulturalnego warto niekiedy cofnąć się o dwa 

pokolenia w stosunku do czasów młodości Karola Wojtyły. Taki zarys pozwa‑

la dogłębniej odkryć grunt, na jakim wyrastał młody Wojtyła, zrozumieć jaką 

wagę przypisywano aspektom życia artystycznego i czym ono było w tamtych 

czasach dla mieszkańców Wadowic. Wiemy już z poprzednich rozdziałów, iż 

Wojtyła obok Kółka Dramatycznego, udzielał się również w zespole tanecznym 

i w chórze, więc również te aktywności nie mogą być pominięte. Obserwując 

repertuar sceniczny Szkolnego Koła Dramatycznego, do którego przynależał 

Karol Wojtyła, nie sposób nie zauważyć powtarzania tych samych dzieł w róż‑

nych okresach czasu, interpretowanych uprzednio przez inne grupy teatralne. 

Nie można tu ograniczyć się tylko do wybranych organizacji o charakterze 

kulturalnym, ale należy zwrócić uwagę także na rolę kościoła parafialnego, 

klasztorów: Karmelitów, Pallotynów i Nazaretanek oraz na miejscowy garni‑

zon wojskowy. Zaskakujące okazują się artystyczne poczynania mniejszości 

żydowskiej, ale te zostaną przybliżone w rozdziale VII tej pracy.

Najbardziej powszechną formę uczestnictwa w kulturze stanowiła aktyw‑

ność muzyczna i wokalna. A istniały wówczas w Wadowicach liczne chóry, 

towarzystwa śpiewacze, zespoły taneczne oraz orkiestry. Przy kościele para‑

fialnym w okresie międzywojennym działał prowadzony przez miejscowego 

organistę, najpierw przez Władysława Kaczyńskiego, a następnie przez Józefa 

Mokwę chór, który swymi występami uświetniał niedzielną sumę oraz większe 

święta kościelne1. Prawdopodobnie okres jego świetności przypada na drugą 

połowę lat trzydziestych, skoro w protokołach z zebrań Katolickiego Stowa‑

rzyszenia Mężów i w ogłoszeniach parafialnych dosyć często jest wymieniany: 

w roku 1936 m.in. śpiewał z okazji odpustu w parafii, wykonywał jutrznię przed 

pasterką, wystąpił na wieczorze pieśni w „złotej sali” Domu Katolickiego, a rok 

później na wieczorze muzyki i pieśni2. Szczególnie podobał się wadowicza‑

nom chór dzieci prowadzony przez księdza Włodygę, wykonujący kolędy przy 

akompaniamencie smyczkowej orkiestry wojskowej. W kościele parafialnym 

występował również chór akademicki, pod patronatem Akademickiego Koła 

Wadowiczan w Krakowie3.

Śpiewu gregoriańskiego z kolei można było posłuchać u OO. Karmelitów na 

Górce. Zakonnicy, aby być lepiej przez wiernych słyszani, otwierali okna dzie‑

lące chór od kościoła4.

Powstawały chóry także przy szkołach. Chóry Państwowego Gimnazjum Mę‑

skiego zostały szerzej omówione już w poprzednim rozdziale, ale należy dodać, 

że chóry istniały także przy gimnazjum OO. Karmelitów, a chór gimnazjum pa‑

lotyńskiego odnosił sukcesy także poza murami własnej szkoły a chór uczennic 

Powszechnej Szkoły Żeńskiej im. M. Konopnickiej, w 1937 r. wystąpił przed mikro‑

fonami Polskiego Radia. Towarzystwa śpiewacze działające przy rozlicznych or‑

ganizacjach skromnie zapisały się w życiu artystycznym miasta, niewiele infor‑

macji o nich przetrwało, jedynie na starych fotografiach przetrwał Chór Związku 

Rezerwistów sfotografowany przed swoją siedzibą przy ul. 3 Maja.
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Nieco więcej wagi przywiązywano do koncertów orkiestr. Jedna z orkiestr 

działała np. przy Towarzystwie im. Króla Jagiełły, warto nadmienić, że chór 

i orkiestrę „Jagiellonki” założył i prowadził Józef Borgieł, uzdolniony dyry‑

gent i kompozytor5. Przy Towarzystwie powstała także orkiestra mandolini‑

stów6. Trzydziestopięcioosobową orkiestrą mogło się poszczycić Towarzy‑

stwo Uniwersytetów Robotniczych, której założycielem i kapelmistrzem był  

Adolf Klaschka, Czech, pracownik „Mafo” w latach 1926-317. Należy wspomnieć 

o orkiestrach przy gimnazjach męskich, zarówno państwowym (omówionym 

w poprzednim rozdziale), jak i prywatnych. Ale prawdziwą dumą Wadowic była 

orkiestra wojskowa 12 pułku piechoty, która w szczególny sposób zapisała się 

w pamięci Jana Pawła II:

Przed wojną była tutaj również znakomita orkiestra, ale była to orkiestra 

Dwunastego Pułku Piechoty, o czym już młodsze pokolenie na pewno nic nie 

wie. Ale my, starsi wiemy: Pułk Ziemi Wadowickiej, Dwunasty Pułk Piechoty8.

Była to jedna z najlepszych orkiestr wojskowych w Okręgu Krakowskim, 

należała do reprezentacyjnej orkiestry Dowództwa Okręgu Korpusu nr V9. To 

ta orkiestra stanowiła nieodłączny element wspomnień Papieża z lat dziecin‑

nych i młodzieńczych.

Towarzyszyła ona żołnierzom w drodze na ćwiczenia i podczas powrotu 

z ćwiczeń, także – zwyczajnie – na mszę świętą na Górkę i w czasie uroczystych 

mszy polowych na Rynku. (…) W czasie marszu orkiestrę prowadził tamburma‑

jor. Ostatnim przed wybuchem drugiej wojny światowej był starszy sierżant 

Wilhelm Szczygieł. Atrakcji przemarszowi orkiestry dodawał wózek z dużym 

bębnem, ciągnięty przez kucyka. W niedziele wojskowa orkiestra kameralna 

często koncertowała dla cywilów w parkowej muszli10.

Orkiestra uświetniała festyny, a robiła to bezinteresownie, szczególnie 

wówczas, kiedy koncertom towarzyszył wyższy cel, jak choćby zbiórka pienię‑

dzy na zakup nowych dzwonów do kościoła św. Józefa, bo poprzednie zostały 

skonfiskowane w czasie I wojny światowej11.
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Wadowicach była niezwykle żywa tradycja teatralna. Wielu 

badaczy stwierdza wręcz, że „miasto żyło teatrem”12.

Najstarszy zespół teatralny Wadowic zawiązał się przy 

„Czytelni Miejskiej” i działał w latach osiemdziesiątych XIX w. 

W repertuarze zespołu były m.in.: Podejrzana osoba Stanisława Dobrzańskiego, 

Wieczór Mickiewicza, Mentor Fredry, Z rozpaczy, oraz montaże słowno-muzycz‑

ne. Widowiska te odbywały się w sali własnej Czytelni przy ulicy Krakowskiej lub 

w budynku miejskim przy Zbożnym Rynku13. Kontynuatorem grupy „Czytelni 

Miejskiej” został zespół teatralny działający przy „Czytelni Mieszczańskiej” zało‑

żonej w 1889 r. Wśród dzieł wystawianych przez zespół znalazły się m.in. nastę‑

pujące utwory sceniczne: Kajcio Dobrzańskiego, wodewil Werbel Domowy Jana 

Kantego Gregorowicza, Matka żyje Jadwigi Strokowej, Kalosze Fredry, Na prze-

kór14. Od 1907 r. działało Kółko Amatorskie Zjednoczonej Czytelni Mieszczańskiej, 

które w latach niezwykle prężnej działalności (1907-1908) wystawiło wiele sztuk: 

Flisacy Władysława Ludwika Anczyca, Żyd w beczce Aleksandra Ładnowskiego, 

Dziesiąty pawilon Adama Staszczyka, Kościuszko pod Racławicami Władysława 

Ludwika Anczyca, monodram Jojne Schwindelmacher, Po drodze Mariana Gawa‑

lewicza, Kościuszko w Petersburgu Staszczyka, Kucie kos 15.

6 kwietnia 1887 r. w Wadowicach powstało Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół”, którego głównym celem było kształtowanie idei narodowo-wyzwoleń‑

czej. W „Sokole” obok gimnastyki rozwijała się działalność oświatowa, kultu‑

ralna i artystyczna16. Zawiązany niemal natychmiast zespół teatralny pierwsze 

przedstawienie dał już w tym samym roku 188717. Dwa lata później powstał 

gmach Towarzystwa wyposażony w dużą salę gimnastyczną ze sceną i tam od‑

bywały się „sokole” przedstawienia:

Główną częścią sokolni była sala gimnastyczna o wymiarach 24 m x 11 m x 

8,60 m. W sali znajdowała się scena. Budynek posiadał oświetlenie elektryczne, 

lampy przymocowane do sufitu w sali gimnastycznej dawały dobre światło. 

Stropy podtrzymujące sufit były wykonane w stylu mansardowym. Na piętrze 

znajdował się przestronny balkon, z którego rozciągał się widok na całą salę (…). 

Na piętrze znajdowała się mała salka, znacznie mniejsza od sali na parterze18.

W latach 1890-1901 działalnością teatralną kierował komitet Teatru Ama‑

torskiego. Zespół z własnych funduszy kupował dekoracje, stroje i rekwizyty, 

a także książki do biblioteki19. W 1903 r. przystąpiono do wykonania polichro‑

mii, autorstwa Tadeusza Kołomłockiego i Józefa Mikulskiego, którą dzisiaj zna‑

my jedynie z opisów zachowanych w Sprawozdaniu Wydziału Polskiego Towa‑

rzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach za rok 1903:

Malowidło przedstawia się następująco. Środek sufitu i całej sali zajmu‑

je krąg jasnego nieba, otoczony wieńcem z żywych kwiatów, wśród którego 

znajduje się wzlatujący olbrzymi sokół z ciężarkami w szponach. Na głównej 

osi z obu stron wieńca umieszczone są herby: Polski i trójdzielny Polski, Litwy 

i Rusi ubrany wieńcem laurowym (motyw wadowicki). Kąty sufitu wypełnione 

są herbami Galicji, Krakowa, Zatorskiego Księstwa i Wadowic. Przestrzeń poło‑

żoną między herbami (…) wzór koronkowy, przerywany na osiach prostokąta 

1. Chór uczennic 
Powszechnej Szkoły 
Żeńskiej im. M. Konop-
nickiej, który w 1937 r. 
wystąpił przed mikro-
fonami Polskiego  
Radia. 

2. Chór Związku Rezer-
wistów przed siedzibą 
przy ul. 3 Maja. 
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bukietami kwiatów stylizowa‑

nych. Całość otoczona szlakiem 

barwnym łączy się głębokim 

wnękiem i silnymi gzymsami 

ze ścianą. Ściany same przed‑

stawiały pole do popisu tylko 

na wolnej przestrzeni między 

sufitem a oknami (około 5 m). 

Pas ten podzielony na półkola 

występuje jako całość dźwiga‑

jąca łukami sklepienie. Półkola 

zostały w ten sposób wyzyska‑

ne, że wypełniono je na odmia‑

nę sentencjami sokolimi wśród 

ozdób, albo sceną z ćwiczeń 

sokolich wziętą. Tych scen z fi‑

gurami niemal naturalnej wielkości jest siedem, łuków z sentencjami sokolimi 

wśród ozdób dziewięć. Na węższej ścianie frontowej naprzeciw galerii środ‑

kowej przedstawia łuk hołd „Sokołowi”: Chorążego z rozwiniętym sztandarem 

w pośrodku, a obok niego cisnął się pod ten znak stany narodu. Z prawej strony 

w osobnym łuku mieści się napis: „Hej ramię do ramienia, wspólnymi łańcu‑

chy opaszmy ziemskie kolisko”, a po lewej: „Zestrzelmy myśli w jedno ognisko 

i w jedno ognisko duchy”. Reszta obrazów na bocznych ścianach przedstawia: 

zapasy, szermierkę, bieg, rzucanie oszczepem, rzucanie dyskiem, grę w piłkę20.

W okresie II Rzeczypospolitej „Sokół” odgrywał rolę przodującego ośrodka 

kulturalnego, a jako że mieścił się w imponującym budynku z reprezentacyjną 

salą, gościł w swych murach większość ważniejszych imprez wadowickich. Po‑

cząwszy od występów przyjezdnych chórów, trup góralskich, koncertów pia‑

nistycznych (jak choćby ten Witolda Małcużyńskiego)21, poprzez spotkania ze 

znanymi poetami i dramatopisarzami (Lucjan Rydel) oraz znakomitymi akto‑

rami: Stanisławą Wysocką, Kazimierą Rychterówną, czy Wandą Siemaszkową. 

Częstym gościem wadowickiego „Sokoła” była grupa zawodowego teatru 

objazdowego p. Pilarskiego, w którym gwiazdą pierwszej wielkości była Wan‑

da Siemaszkowa22.

W Sprawozdaniu Dyrekcji Gimnazjum odnotowano np., że Teatr Pilarskiego 

z Krakowa wystawił dnia 8 października 1935 r. sztukę dramatyczną pt. Maria 

Stuart, która cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów23.

Zdarzało się, że drugoplanowe role w teatrze objazdowym obsadzano akto‑

rami pochodzącymi z miejscowych teatrów amatorskich. Takie przeżycie opi‑

sał Franciszek Zadora, wadowicki aktor i członek „Sokoła”:

Statystowałem pani Wandzie Siemaszkowej (…) w czasie jej występów 

w Wadowicach. I proszę sobie wyobrazić, co czułem, kiedy za tę „rolę” pani 

Wanda wręczyła mi gażę w wysokości 30 zł! Przed wojną!24

W 1928 r. powstało przy Towarzystwie Kółko Miłośników Sceny. W 1930  r. 

wystawiono sztukę Zażarty automobilista, komedię Dwadzieścia dni kozy oraz 

w 1931 r. komedię Prawo pocałunku i widowisko Złoty wiek rycerstwa25. 

W budynku „Sokoła” zajmowało bezpłatnie pomieszczenie Towarzystwo 

Szkoły Ludowej26.

W 1909 r. profesor Kremer urządził przedstawienie pod patronatem TSL i na 

jego dochód. Odegrano szt. Dziewiczy wieczór oraz Wicek i Wacek (10 I). Kilka 

lat później Koło TSL wspólnie z innymi towarzystwami urządziło obchód Kon‑

stytucji 3 Maja, na którym odegrano szt. Pan Benet (4 V 1913). Na obchodzie ku 

czci Anczyca, urządzonym przez Krakowskie Koło im. Anczyca w sali „Sokoła” 

grano szt. Emigracja chłopska (9 VIII). Dochód przeznaczono na Czytelnie Ludo‑

we. Podczas uroczystości ku czci Powstania Listopadowego, urządzonej przez 

A. Stykę, Bulińskiego, Nowaka i Zająca z Choczni, zespół teatru włościańskiego 

z Choczni grał szt. Wóz Drzymały oraz Korale Marysi i Kasi (28 XI). Podczas tej 

uroczystości W. Bielanin deklamował fragmenty z Nocy Listopadowej27.

W latach 1902-1910 ważną kulturotwórczą rolę spełniało Stowarzyszenie 

Rzemieślników „Zgoda”. Zbudowało ono własnym sumptem swoją siedzibę, 

która była miejscem wielu zdarzeń, w tym także kulturalnych. Oddział mło‑

dych Stowarzyszenia Młodzieży Rękodzielniczej „Zgoda” wystawił m.in. sztuki: 

Chłopi arystokraci, Kościuszko pod Racławicami, Na Grzegórzkach, Jasełka28, 

Tamten oraz utwory Ibsena.

W Wadowicach działało również Towarzystwo Uniwersytetów Robotni‑

czych, które organizowało akademie, koncerty, przedstawienia. Imprezy mło‑

dzieży TUR-owskiej odbywały się w domu robotniczym przy ul. Barskiej lub 

w sali teatralnej „Jagiellonki”29. 

W Wadowicach zespoły teatralne zawiązywały się nawet przy klubach 

sportowych. Np. Kółko Teatralne Klubu Sportowego „Obrona” w sali „Czytelni 

Mieszczańskiej” grało przedstawienia, aby zarobić na piłki i stroje dla człon‑

ków drużyny.

Także żołnierze 12 pułku piechoty próbowali swych sił na scenie. W ich 

dorobku teatralnym odnotowano Wesele kur-

piowskie i Królowę przedmieścia30.

Ponadto swoje Koło Dramatyczne miało 

Stowarzyszenie Żydowskich Rzemieślników. 

W okresie największej aktywności Stowa‑

rzyszenie to zajmowało lokal kilkupokojowy 

przy ulicy Krakowskiej, w którym codziennie 

odbywały się spotkania towarzyskie, często 

odczyty i przedstawienia teatru amatorskie‑

go. Niezwykle utalentowany i muzykalny 

p.  Friszer (z zawodu cholewkarz) reżyserował, 

a głównymi artystami byli Herman Friediger 

i Ida Glüecksman. Przedstawienia jak np. Zwei 

Kune-Lemł, były tak udane, że na zaproszenie 

zespół grał w sąsiednich miastach31.

3. Scena ze sztuki 
Krzyż Indianina 
wystawionej 
przez młodzież 
z wadowickiego 
oddziału KSM, 1938 r. 

4. Scena z przedstawie-
nia Chory z urojenia, 
scena z III aktu, 1930 r. 
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Najprężniej działający zespół teatralny istniał przy Towarzystwie im. Króla 

Jagiełły – „Jagiellonia”32, zwanym potocznie „Jagiellonką”. Został założony przez 

Stefana Kotlarczyka i jego przyjaciół w 1908 r.33 Było to stowarzyszenie, które‑

go głównym celem stało się przygotowywanie przedstawień teatralnych. „Ja‑

giellonia” dążyła do integracji środowiska urzędniczego i inteligencji poprzez 

organizowanie wspólnych wieczornic okolicznościowych, majówek, zabaw 

tanecznych, imprez dla dzieci, czy też rozwijanie umiejętności tanecznych, 

wokalnych i instrumentalnych34. Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz, wnuk 

i prawnuczka założyciela, na podstawie zachowanych rodzinnych pamiątek 

i dokumentów zrekonstruowali cele i struktury „Jagiellonki” na przestrzeni jej 

dwudziestodwuletniej działalności:

Na czele Zarządu stał prezes. Był nim od początku do końca działalności 

Stefan Kotlarczyk – mający do pomocy wiceprezesa (F. Buszek) i Komitet Ad‑

ministracyjny. Jego członkowie dbali o sprawne przeprowadzanie wszystkich 

imprez i przedstawień organizowanych przez Towarzystwo, łącznie z wyjaz‑

dami, sprzedaż biletów, wynajem sal, zakup materiałów do szycia własnych 

kostiumów35.

Kazimierz Foryś podkreślał, że swój rozwój i żywotność „Jagiellonka” za‑

wdzięczała pełnej oddania pracy dr Buszka, Woźniaka i Banasia36. Siedziba „Ja‑

giellonki” znajdowała się w Rynku, w kamienicy u zbiegu ulic Zatorskiej i My‑

dlarskiej, z wejściem od ulicy Mydlarskiej. Na piętrze kamienicy była sala ze 

sceną i garderobą. W garderobie, której opiekunami byli państwo Suknarow‑

scy, znajdowały się szafy z kostiumami do przedstawień37.

Nieocenione źródło informacji dokumentujące działanie „Jagiellonki” sta‑

nowią, spisane ręką Janiny Kotlarczyk-Mrozowej, córki założyciela i prezesa 

Towarzystwa, dwie kroniki, których tylko nieliczne fragmenty zostały opubli‑

kowane38. Wspomnienia Janiny Kotlarczyk-Mrozowej z lat dziecinnych i mło‑

dzieńczych nierozerwalnie związały się z teatrem, którym żyli jej rodzice, gdyż 

ojciec był reżyserem, aktorem i autorem sztuk scenicznych, jego żona oraz 

siostra Maria wykonywały kostiumy do większości widowisk; zamiłowanie do 

życia artystycznego zaszczepili w swych dzieciach, które oswajali ze sceną już 

od najmłodszych lat. 

Towarzystwo „Jagiellonka” działalność sceniczną rozpoczęło od utworów: 

Dziesiąty pawilon A. Staszczyka, Matka żyje J. Strokowej, Tamten G. Zapolskiej, 

Betlejem polskie L. Rydla, wszystkie w reżyserii Stefana Kotlarczyka39. Szcze‑

gólnie żywo zapisała się w pamięci świadków sztuka Rydla, gdzie obok zespołu 

aktorów, wystąpiły także zespoły taneczne. Oczywiście nie zabrakło śpiewów 

i muzyki. W sumie w przedstawieniu wzięły udział trzy grupy wiekowe „Ja‑

giellonki”: dzieci, młodzież oraz dorośli. 

Piękne kostiumy, figury taneczne, każde kółko inne, wspaniała orkiestra, pu‑

bliczność zachwycona zmuszała do bisowania po parę nawet razy40.

Wielkim powodzeniem cieszyły się także inne przedstawienia, np. Kościusz-

ko pod Racławicami, w którym prawdziwy entuzjazm wzbudził główny bo‑

hater, Józef Banaś, uważany za sobowtóra naczelnika. Innym utworem, entu‑

zjastycznie przyjętym przez wadowiczan była Przekupka warszawska Adama 

Bełcikowskiego, w której oklaskiwana była głównie Maria Paleczna‑Jankow‑

ska, ulubienica publiczności. Zespół teatralny przygotował również barwne 

przedstawienie wg powieści I. Kraszewskiego pt. Chata za wsią w adaptacji 

Stefana Kotlarczyka. W dniu Wszystkich Świętych zespół „Jagiellonki” wysta‑

wiał tradycyjnie przez szereg lat okolicznościowe widowisko pt. Młynarz i jego 

córka Ernesta Raupacha. Sztuka ta cieszyła się wielkim powodzeniem i dużą 

frekwencją41. Starannie opracowanym przedstawieniem odegranym w sali 

„Sokoła” była Obrona Częstochowy Karola Stewczyka42. Od strony insceniza‑

cyjnej uznanie zyskała sztuka Ułani księcia Józefa L. Mazur, której wiele uroku 

dodawały historyczne kostiumy. Wśród dzieł reżyserowanych przez Stefana 

Kotlarczyka jest wymieniana także Gwiazda Syberii Leopolda Starzeńskiego43.

Na szczególną uwagę zasługuje sztuka, napisana wierszem, w jednej odsło‑

nie, autorstwa Leona Żypowskiego ku czci Tadeusza Kościuszki p.t. Ostatni sen 

naczelnika. W zachowanej obsadzie ról jako Żołnierz z 63-go roku widnieje na‑

zwisko Edmunda Wojtyły, uprzednio proponowanego do roli doktora44. Można 

zatem mniemać, że Wojtyłowie byli stałymi bywalcami teatru „Jagiellonki”. Za‑

pewne Karol młodszy brat Edmunda, wówczas najwyżej dziesięcioletni chło‑

piec, widział tę sztukę.

Jest natomiast wysoce prawdopodobne, że w opisywanych tutaj latach, Ka‑

rol Wojtyła uczęszczał na spektakle przygotowywane dla dzieci. Np. corocznie 

6 grudnia w sali „Jagiellonki” były organizowane spotkania ze św. Mikołajem, 

w którego postać przez wiele lat wcielał się, pracujący w administracji Towa‑

rzystwa, Franciszek Buszek:

Zjawiał się na scenie „Jagiellonki” św. Mikołaj ze swą świtą przed zapełnioną 

salą najmłodszymi mieszkańcami miasta Wadowic, przynosząc im upragnione 

podarunki. Piękne okolicznościowe dekoracje, bogate kostiumy (…) wprowa‑

dzały dzieci obecne na sali w niezwykły nastrój tej mikołajowej uroczystości. 

Zespół teatralny przygotowywał część artystyczną, tematycznie związaną z tą 

uroczystością45.

Stroje teatralne Towarzystwo wykonywało we własnym zakresie lub wy‑

pożyczano z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Ponadto powołano spe‑

cjalną komisję, która kupowała materiały i ozdoby potrzebne do wykonania 

kostiumów46. Wiele zespół zawdzięczał mistrzowskiej ręce charakteryzatora 

Stanisława Hiczkiewicza. Bardzo dużą rolę przypisywano scenografii. Ale nade 

wszystko reżyser kładł wielki nacisk na piękne wypowiadanie tekstu47.

Działalność zespołu teatralnego nie ograniczała się tylko do Wadowic. 

Z  występami wyjeżdżano na zaproszenia do Zatora, Andrychowa, Kęt, Żywca. 

Zespół wyjeżdżał samochodami ciężarowymi, wraz z dekoracjami i kostiuma‑

mi. Publiczność tych miejscowości przyjmowała zespół z niekrytym entuzja‑

zmem48.

Z czasem Stefan Kotlarczyk zaczął powiększać repertuar teatru o sztuki 

własnego autorstwa – ludyczną (która się nie zachowała) i dwie o charakterze 

patriotycznym49. Pozostały po nim także cztery monologi sceniczne.
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Pierwsza ze sztuk patriotycznych 

…Z doby dzisiejszej najprawdopo‑

dobniej była wystawiona w końcu 

roku 191550. Akcja sztuki umiejsco‑

wiona jest na wsi koło Wadowic. 

Pierwszy akt poświęcony jest mobili‑

zacji wsi, z której młodzieńcy z  wiel‑

kim zapałem wyruszają na wojnę 

przeciwko Rosji carskiej, akt II roz‑

grywa się w domu narzeczonej Janka 

– Jagusi, która obowiązki wobec oj‑

czyzny przedkłada ponad szczęście 

osobiste, natomiast III akt przedsta‑

wia powrót z placu boju, niestety już 

bez Janka. 

W 1920 r. Stefan Kotlarczyk wyre‑

żyserował kolejną sztukę autorską 

pt. Za Matkę Ojczyznę51, dramat w 5 aktach, w 6 odsłonach, osnuty na tle wy‑

padków wojny polsko‑bolszewickiej52. Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz, edy‑

torzy tekstu wydanego drukiem w 2007 r., w rodzinie Jezierskich dopatrują się 

analogii do rodziny autora, ze względu na skład i status społeczny. Komentują, 

iż dzieła patriotyczne powstały z głębokiej potrzeby zaangażowania się auto‑

ra w „świętą sprawę Polaków” oraz stanowią zwieńczenie jego misji budzenia 

poprzez teatr ducha patriotycznego obywateli53.

Wesele na wsi utwór sceniczny napisany i wystawiany przez Stefana Ko‑

tlarczyka54 na scenie „Sokoła” niestety zaginął. Cztery monologi Kotlarczyka55 

są niewielkich rozmiarów, dotykają ówczesnych problemów i w sposób intere‑

sujący odzwierciedlają życie ówczesnego społeczeństwa. Pisząc dla mieszkań‑

ców Wadowic, często pisał o nich samych.

Stefan Kotlarczyk zmarł w marcu 1931 r., zdążył jednak zaszczepić wiel‑

ką miłość do teatru w wielu wadowiczanach i przekazać pałeczkę reżysera 

swemu synowi Mieczysławowi, umożliwiając mu pełne wykształcenie w tym 

kierunku. Chociaż córka Stefana Kotlarczyka w kronice odnotowała, że wraz 

z jego śmiercią „zakończył się żywot Jagiellonki”56, to jednak wiemy, iż nadal 

działał chór „Jagiellonki”, który jeszcze w styczniu 1936 r. śpiewał kolędy na nie‑

dzielnej sumie w kościele u Karmelitów, nadal w posiadaniu Towarzystwa były 

piękne kostiumy teatralne, które chętnie wypożyczano, wynajmowano także 

salę przy ul. Mydlarskiej.

Spośród wszystkich teatrów działających w Wadowicach najwyższy po‑

ziom osiągnął teatr Mieczysława Kotlarczyka. Zamiłowanie do teatru wyniósł 

z domu rodzinnego. Jako aktor zadebiutował w teatrze swojego ojca w „Ja‑

giellonce” około 1915 r. (jako 7-letnie dziecko). W szkole powszechnej grał 

przynajmniej w pięciu przedstawieniach. W latach gimnazjalnych 1918-26, 

w ramach teatru szkolnego, parafialnego i miejskiego uczestniczył w pracach 

nad przynajmniej dwudziestoma przedstawieniami, między innymi były to: 

Warszawianka, Legenda, Dziady cz. III, Kordian, Irydion, Kościuszko w Peters-

burgu, Krakowiacy i Górale, Wieczór Trzech Wieszczów, Zemsta, Obrona Czę-

stochowy, Pod Miechowem, Krzyża-

cy, w których grał główne role i nie‑

które z nich współreżyserował. Wie‑

dzę na temat sztuki teatru pogłębiał 

w czasie studiów wyższych w latach 

1926-31 na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra‑

kowie, w 1936 r. obronił pracę dok‑

torską z zakresu krytyki teatralnej 

Iksów. Już w czasie studiów podjął 

pracę nauczyciela w gimnazjum Kar‑

melitów Bosych w Wadowicach, któ‑

rą kontynuował do 1933 r., następne 

dwa lata pracował jako polonista 

w gimnazjum Księży Pallotynów na 

Kopcu, uczył także w żeńskiej Szkole 

Handlowej. W 1935 r. wyjechał z Wa‑

dowic, aby podjąć pracę w gimnazjum w Sosnowcu57. Jeden z wychowanków 

Collegium Marianum na Kopcu, ks. Stanisław Uramowski, tak zapamiętał na‑

uczyciela języka polskiego z lat 1933-35:

Był to człowiek b[ardzo] wrażliwy na piękno języka ojczystego, uczucio‑

wy, reprezentował szlachetny charakter. W okresie Świąt Bożego Narodzenia 

pomagał uczniom w wystawieniu Jasełek dla naszego Collegium i dla okolicz‑

nej ludności. Sam zorganizował Kółko Dramatyczne, które wystawiało sztuki 

sceniczne z pięknej naszej polskiej literatury. Stale powtarzał, że scena jest 

ołtarzem naszego życia intelektualnego. Szczególną uwagę zwracał na naszą 

dykcję. Prowadził recytację. Znajomość języka polskiego starał się wytrwale 

przelać na uczniów. Wykłady prowadził z pasją58.

Mieczysław Kotlarczyk w czasie studiów uniwersyteckich należał do Akade‑

mickiego Koła Wadowiczan w Krakowie, którego został prezesem na rok 1928, 

jego zastępcą był Stefan Kublin, sekretarzem Władysław Nowicki, a w zarzą‑

dzie znalazł się także Kazimierz Foryś. Jak wynika ze statutu Koła, celem orga‑

nizacji było niesienie pomocy materialnej swym członkom, nawiązywanie ści‑

słych węzłów koleżeńskich, umożliwianie niezamożnym kolegom korzystania 

z pomocy naukowych i bibliotek, urządzanie imprez towarzyskich jak zabawy 

i przedstawienia. Koło zorganizowało między innymi chór akademicki, który 

występował w kościele parafialnym w Wadowicach59. Prawdopodobnie w tam‑

tym czasie powstało Akademickie Koło Dramatyczne w Wadowicach, wskazuje 

na to zbieżność nazwisk w zarządzie Koła Wadowiczan i wśród aktorów Koła 

Dramatycznego, przekształconego w 1931 r. w Amatorski Zespół Dramatyczny.

Najcenniejsze źródło informacji dotyczące Akademickiego i Amatorskiego 

Zespołu Dramatycznego w Wadowicach, prowadzonego przez Mieczysława 

Kotlarczyka, stanowią wielokrotnie już cytowane Kroniki: mała i duża, spisa‑

ne przez jego siostrę, Janinę Mrozową. O ile pisząc o dokonaniach teatralnych 

ojca, Mrozowa opiera się na Kronice rodzinnej, dziś prawdopodobnie nieist‑

5. Zespół teatralny na 
scenie wadowickiego 
„Sokoła” w 1936 r. 

6. Scena „Sokoła” 
udekorowana 
na obchody Święta 
Niepodległości 
w 1932 r. 
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niejącej, oraz korespondencji z dawnymi aktorami „Jagiellonki”, o tyle relacje 

z teatru Mieczysława Kotlarczyka pisała już z osobistej perspektywy, bowiem 

uczestniczyła w tych pracach. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że Kroniki 

spisywała nie na bieżąco, ale dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stu‑

lecia. Z nich to dowiadujemy się, że jednym z pierwszych przedstawień Akade‑

mickiego Koła Dramatycznego były Grube ryby Bałuckiego, w reżyserii Mieczy‑

sława Kotlarczyka, wystawione w sali „Sokoła”. Następną pozycję stanowiła 

sztuka Lucjana Rydla Zaczarowane koło, do której dekoracje wykonał Wincen‑

ty Bałys. Odbył się także uroczysty wieczór poświęcony Stefanowi Żeromskie‑

mu, w czasie którego grano Różę (reżyserem i odtwórcą głównej roli Czarowica 

był Mieczysław Kotlarczyk). W repertuarze znalazła się również Chata za wsią 

Kraszewskiego (w roli Tumrego wystąpił Kotlarczyk). Opracowano także utwór 

Wicka i Wacka Przybylskiego (role: Wicka, Wacka i Klepackiego były interpre‑

towane przez Mieczysława Kotlarczyka, Władysława Nowickiego i Czesława 

Woźniaka). W repertuarze Akademickiego Koła Dramatycznego znalazły się 

także wieczory komediowo-kabaretowe. W Wieczorze humoru – wieczorze ko-

nania ze śmiechu wzięli udział: Kazimierz Foryś, Mieczysław Kotlarczyk, Stefan 

Kublin i Czesław Woźniak; w dialogu Kopernik z pijakiem wystąpili Stefan Ku‑

blin i Czesław Woźniak, ten ostatni bawił publiczność występując w monologu 

autorstwa Stefana Kotlarczyka pt. Wojtek Fujara w tijatronie. Warto zwrócić 

uwagę na tę ostatnią pozycję60. Dla tytułowego bohatera sztuki przygodą jest 

już samo wejście do gmachu Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, nabycie bi‑

letu i dotarcie na wyznaczone miejsce. Zachwyca go wystrój sali oświetlonej 

mnóstwem lampek, uwagę przyciąga barwna kurtyna, dzieło Siemiradzkiego. 

A sama sztuka dramatyczna, przedstawiona po mistrzowsku, pozwala widzom 

zatracić poczucie granicy między prawdziwym życiem a grą. Na widowni, na 

której zasiadają wszystkie stany („proboszcz rozmawia z dziedzicem”, są woj‑

skowi, „młode paniusie”, praczka), jest miejsce także dla prostych chłopów. To 

właśnie przeżycia tych ostatnich zdają się najbardziej interesować autora. 

W ich skojarzeniach teatr niejednokrotnie przypomina kościół i budzi dozna‑

nia religijne.

13 grudnia 1930 r. miało miejsce przedstawienie Zemsty Aleksandra Fredry. 

Rolę Klary grała Stanisława Bylicówna, w roli Papkina wystąpił Mieczysław 

Kotlarczyk, Rejentem Milczkiem był Stefan Radwan (nauczyciel gimnazjalny, 

a także instruktor tańca, m.in. młodego Wojtyły). Sztukę Fredry wystawili także 

w Andrychowie61. Działalność Wadowickiego Teatru Amatorskiego krótko pod‑

sumował Jan Paweł II w rozmowie z rodakami: „Macie Teatr Amatorski w „Soko‑

le”? Tamten był świetny”62.

Warto przypomnieć, że oprócz przygotowywania przedstawień scenicz‑

nych i kontynuowania studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagielloń‑

skim, Mieczysław Kotlarczyk w tamtych latach pracował w Gimnazjum u Oj‑

ców Karmelitów. Oto jak wspomina ich współpracę prof. Józef Titz, nauczyciel 

Państwowego Gimnazjum Męskiego:

Jak kształtowała się nasza współpraca z Mieciem? Mogę tylko ogólnie na‑

kreślić, że byliśmy obaj zobowiązani do realizacji pod względem artystycznym 

uroczystości rocznicowych państwowych i innych urządzanych przez miasto. 

Mieciu pracował nad kształtem sce‑

nicznym utworów wykonywanych, 

a ja miałem dostarczać podkładów 

muzycznych i opracowań odpowied‑

nich pieśni na chór, ewentualnie na 

zespół instrumentalny63.

Mieczysław Kotlarczyk z młodzie‑

żą szkolną przygotował imponującą 

serię premier, m.in. Oto dni chwały 

Reutowej, Ostatni sen Naczelnika 

Żypowskiego, Wenancjusza Carnota, 

Syna marnotrawnego Furmanowej. 

Dwa pierwsze wymienione przed‑

stawienia przygotował z uczniami 

gimnazjum karmelickiego, pierwsze 

z nich w 1930, a drugie rok później. 

Opracowałem – wspominał Józef Titz – Preludium na kwartet smyczkowy, 

jak i introdukcję do utworu scenicznego Żypowskiego Ostatni sen Naczelnika 

(…) oparte na motywie Grzeszni, senni, zapomniani Kornela Ujejskiego64.

Na przełomie roku 1931/32 trzykrotnie wystawiono w sali „Sokoła” Betlejem 

polskie Lucjana Rydla i było to pierwsze przedstawienie już nie Akademickie‑

go, ale nowo zawiązanego Amatorskiego Teatru Powszechnego, stałego teatru 

w Wadowicach65. W repertuarze tegoż teatru znalazł się Pan Tadeusz Adama 

Mickiewicza, w reżyserii Mieczysława Kotlarczyka, ze Stefanem Radwanem 

w roli tytułowej i Janiną Żakówną66 w roli Zosi67. Na otwarcie nowego sezonu, 

we wrześniu 1932 r. Amatorski Teatr Powszechny wystawił komedię Edmun‑

da Rostanda Romantyczni. Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum potwierdza 

12 września 1932 r. udział młodzieży w tym popularnym przestawieniu68. Jedna 

z aktorek występująca w tym przedstawieniu, Stanisława Bylicówna, wspomi‑

na także udział w sztuce p.t. Jarmark małżeński, reżyserowanej przez Mieczy‑

sława Kotlarczyka69:

Chwile spędzone w naszym Zespole wspominam wprost ze wzruszeniem. 

Te przemiłe próby, ta wspaniała atmosfera, którą stwarzał właśnie Mietek. Był 

zawsze pełen energii, zapału, rozmiłowany w teatrze, a to nam się udzielało. 

W pracy swej jako reżyser nie szczędził sił ani czasu. Dużą troskę wykazywał 

w przygotowaniu odpowiednich dekoracji scenicznych. Kostiumy dla aktorów 

sprowadzane były ze Starego Teatru z Krakowa70.

Dla uczczenia 25-letniej rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego, stara‑

niem obywatelskiego komitetu miasta Wadowic, Amatorski Teatr Powszechny 

działający przy T. G. „Sokół” przy współudziale młodzieży Gimnazjum Męskie‑

go i Żeńskiego71, w niedzielę dnia 4-go grudnia 1932 r. w sali „Sokoła” odegrał 

Achilleis Stanisława Wyspiańskiego, sztukę w 5 obrazach z prologiem i epilo‑

7. Stefan Kotlarczyk, 
współzałożyciel 
i długoletni dyrektor 
„Jagiellonki”. 

8. Obsada aktorów 
w sztuce L. Żypow-
skiego Ostatni sen 
naczelnika. Edmund 
Wojtyła przypisany 
najpierw do roli Dok-
tora, następnie do roli 
Żołnierza z 63-go roku. 
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giem. Część dramatyczną poprzedziło okolicznościowe przemówienie Emila 

Zegadłowicza. Dekoracje do sztuki wykonał Wincenty Bałys, specjalnie na ten 

występ przygotowano nowe kostiumy. Wykonania ilustracji muzycznej podjął 

się J. Kaczyński. Ceny biletów wynosiły: za pierwsze miejsca 1,50 zł., za drugie 

1 zł., stojące 49 gr., część wpływów przeznaczono na rzecz Czerwonego Krzyża 

i Powszechnego Funduszu Bezrobocia72:

Brat Mieczysław – zanotowała Janina Mrozowa – przygotował przedstawie‑

nie Achilleis St. Wyspiańskiego. W przedstawieniu tym brałam czynny udział. 

Wygłaszałam „Słowo” wprowadzające w akcję tego widowiska. Byłam jedną 

z trzech postaci wykonującą ewolucje taneczne. Również poza sceną pomaga‑

łam p. prof. Stanisławowi Drobnikowi przy wykonywaniu dekoracji73. Mojej ma‑

mie służyłam pomocą przy szyciu kostiumu dla Mieczysława i dla mnie. Na wzór 

z Teatru J. Słowackiego, ładną suknię uszyłyśmy z mamą. Z materiału seledyno‑

wego, błyszczącego, długa z marszczeniami do ziemi, przewiązana opaską wą‑

ską, wyhaftowaną cekinami łuski rybiej, która mieniła się tęczowymi kolorami. 

Z takich cekinów było przybranie – opaska na głowie, rękach i pantoflach. 

Piękna gra aktorów, światło, dekoracje, kostiumy, tło muzyczne wzbudziły 

u publiczności entuzjazm. Wśród widzów byli tacy, co po parę razy przychodzili 

nas oglądać. Pani Lusia Banachowska, córka adwokata, tak do mnie powiedzia‑

ła za sceną: „Ile razy graliście, tyle razy byłam na sali i was podziwiałam. Będę 

tu przychodziła do ostatniego przedstawienia, bo jestem nim i wami moje…”74

Zdanie się tu urywa, dalej brakuje 5 stron Kroniki małej, które zostały wy‑

rwane. Na szczęście kontynuację tych zapisków odnajdujemy w Kronice dużej. 

A z tej wynika, że Mieczysław Kotlarczyk wyreżyserował między innymi Maze-

pę J. Słowackiego, Spadkobiercę i Sublokatorkę A. Grzymały-Siedleckiego, Cha-

tę za wsią I. Kraszewskiego oraz Sułkowskiego S. Żeromskiego. Do tej ostatniej 

sztuki Karol Wojtyła pomagał Janinie Kotlarczykównej wykonać ogromny wi‑

traż („na wymiar sceny” w „Sokole”)75. Na zachowanym afiszu z 1936 r. zapo‑

wiadającym Sułkowskiego (sen o mocnym żołnierzu), sztukę przygotowaną 

dla uświetnienia obchodów 145 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Mie‑

czysław Kotlarczyk widnieje jako autor opracowania scenicznego i odtwórca 

tytułowej roli. Natomiast Karol Wojtyła i jego koledzy z klasy – Zbigniew Sił‑

kowski i Witold Karpiński grają legionistów: oficera Zawilca, Kołomańskiego 

i Bosia. W przerwach przedstawienia podzielonego na pięć obrazów przygry‑

wała orkiestra Państwowego Gimnazjum Męskiego76. Do wymienionego reper‑

tuaru Amatorskiego Teatru Powszechnego należałoby dodać sztukę Uciekła mi 

przepióreczka Żeromskiego, wspomnianą w sprawozdaniu Koła Wadowiczan 

w Krakowie z 30 grudnia 1935 r.:

Urządzono akademię ku czci Stefana Żeromskiego w dziesięciolecie jego 

śmierci, na które złożyło się słowo wstępne kol. Jana Zięby oraz wystąpienie 

sceniczne Uciekła mi przepióreczka77.

Z publikacji Jana Ciechowicza, który rozmawiał z Janiną i miał wgląd do 

wszelkich pamiątek rodziny Kotlarczyków, dowiadujemy się, że w latach 1931-

1939 Amatorski Teatr Powszechny zrealizował blisko 40 przedstawień. Wśród 

tych do tej pory niewymienionych są m.in Krakus C. K. Norwida, Inżynier R.H. B. 

Winawera, Krąg interesów J. Benavente78.

Mieczysław Kotlarczyk został zapamiętany jako osoba o bardzo silnej oso‑

bowości, wywierał duży wpływ na swoje otoczenie. Rozległą wiedzą oraz miło‑

ścią do teatru zaimponował również młodemu Wojtyle:

W ostatnich latach gimnazjalnych zdarzyło się coś, co zabrało Lolkowi 

resztki wolnego czasu. Zjawił się w jego życiu Mieczysław Kotlarczyk, powstał 

teatr dramatyczny amatorski w gimnazjum, który zawładnął nim bez reszty. 

Nastąpiła zmiana w jego planach życiowych. Odtąd każdą wolną chwilę po‑

święcił sztuce teatralnej79.

Inny z kolegów pozostawił interesującą charakterystykę przyjaźni Karola 

Wojtyły z Mieczysławem Kotlarczykiem:

Jako młody gimnazjalista zetknął się Lolek z Mieczysławem Kotlarczykiem, 

nauczycielem języka polskiego w gimnazjum w Sosnowcu, który mając ro‑

dzinę w Wadowicach, często odwiedzał to miasto. Kotlarczyk wielki miłośnik 

sztuki teatralnej miał własną oryginalną wizję teatru, która również fascyno‑

wała Lolka. Mieczysław Kotlarczyk ukazywał przed Lolkiem potęgę sztuki, któ‑

rej zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa oraz rozwijanie go duchowo 

i moralnie, przedstawił rolę aktora jako „kapłana sztuki”, odpowiedzialnego za 

losy narodu. Lolek grał wówczas w przedstawieniach reżyserowanych przez 

Kotlarczyka. Wiele też godzin spędził w mieszkaniu państwa Kotlarczyków, 

w domku położonym między naszą szkołą a bursą gimnazjalną, na gorących 

dyskusjach o teatrze słowa. Na tych spotkaniach, urządzanych również w zna‑

jomych salonikach, czasem urozmaiconych muzyką i śpiewem, zrodziła się 

wielka przyjaźń Karola Wojtyły z Kotlarczykiem, która przetrwała aż do śmierci 

tego znakomitego artysty w 1978 roku80.

Janina Mrozowa, siostra Mieczysława, była świadkiem ich spotkań:

Mieczysław uczył Lolusia (tak go nazywano u nas) dykcji, wymowy, ćwicząc 

na tekstach utworów polskiej literatury pięknej. Kiedy Mieczysław zorganizował 

teatr, wśród amatorów-aktorów znalazł się właśnie również Loluś. (…) Mieczy‑

sław stale przepowiadał mu, że wyrośnie na wielkiego człowieka (…) Brat Mieczy‑

sław w naszym domu z Karolem Wojtyłą prowadził wielogodzinne rozmowy na 

tematy: kultura, poezja, teatr. Strofy naszych wieszczów, brzmieć musiały czysto, 

bezbłędnie – bo tak musiało być… Wypowiadane przez Mieczysława, a powta‑

rzane za nim przez Karola. Całymi godzinami, prawie codziennie pracowali nad 

sobą, nad tą piękną ojczystą mową, choć to było bardzo męczące dla obu. Powta‑

rzano kilka razy dany fragment (…) Loluś często za głowę się chwytał81.

Nie tylko praca artystyczna ciągnęła Wojtyłę do domu Kotlarczyków, wśród 

członków ich rodziny czuł się po prostu jak w domu, jakoby wśród swoich, 

a świadczą o tym słowa:

9. Janina 
Kotlarczykówna.

10. Maria Kotlarczykowa, 
do której Karol 
Wojtyła zwracał się 
per „mamusiu”.  
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I tak ten chłopak stale uśmiech‑

nięty, mądry, bardzo zdolny, dobry 

wrastał w naszą rodzinę, w nasz 

dom. (…) Stał się cząstką naszej ro‑

dziny. Mama nasza bardzo lubiła Lo‑

lusia. Mówiła: „mam jeszcze jednego 

syna więcej”82.

Wspomnieniami do tamtych 

chwil wracał chętnie również Karol 

Wojtyła – Jan Paweł II:

Często póki jeszcze żył Kotlarczyk, 

obsadzaliśmy możliwe role in abs-

tracto: kto by mógł grać konkretną 

postać. (…) Później niektórzy mówili: 

„Ty się nadajesz…, byłbyś wielkim ak‑

torem, gdybyś został w teatrze”83.

Świętej Pamięci Mieczysław 

Kotlarczyk uważał, że moim powo‑

łaniem jest żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo, i jakoś się 

pogodziliśmy co do tego84.

Spotykaliśmy się w imię wspólnych umiłowań. Dla mnie były to umiłowa‑

nia młodzieńcze, dla Niego – wynikające z dojrzałego wyboru życiowego po‑

wołania i posłannictwa wobec chrześcijańskiej kultury Narodu. A chociaż moja 

własna droga powołania, którą mi zadał Bóg, odwiodła mnie od tych młodzień‑

czych umiłowań, które dzieliłem z Mietkiem, to jednak ta przyjaźń i to obco‑

wanie – więź płynąca z tych samych umiłowań – pozostawiły we mnie jakąś 

szczególnie uprawioną warstwę wewnętrznej gleby, która wciąż żyje85.

Potwierdza tę opinię Halina Kwiatkowska, która upatrywała w Wojtyle czło‑

wieka teatru, ona już wcześniej w Wadowicach zauważyła, że Karol Wojtyła 

miał wszystkie predyspozycje, aby zostać znakomitym aktorem:

Był dobrze zbudowany, przystojny, obdarzony pięknym głosem, znakomitą 

pamięcią, bardzo dobrą dykcją, głęboko myślący i wrażliwy. (…) Jednak w Wado‑

wicach podchodziliśmy do sprawy inaczej. Zostać aktorem? Tak, to był cel, ale 

przedtem trzeba było poszerzyć zasób wiedzy koniecznej do tego zawodu od 

strony teoretycznej86.

Karol Wojtyła bardzo cenił sobie przyjaźń Mieczysława Kotlarczyka:

Szczególnie wiele przekazał mi z bogactw swej duszy, rozmiłowanej w ca‑

łym wielkim dziedzictwie kultury literackiej i artystycznej, nade wszystko ro‑

dzimej, polskiej, jak też europejskiej i światowej87.

Wyjątkowość Kotlarczyka dostrzegała także Halina Królikiewiczówna:

Po aresztowaniu profesorów na Uniwersytecie Jagiellońskim wróciłam do 

moich rodziców do Wadowic i blisko zaprzyjaźniłam się przez pierwsze miesiące 

okupacji z rodziną Kotlarczyków. Co dzień po paru godzinach praktyki u kraw‑

cowej – aby mieć jakiś dokument pracy – biegałam do nich i tam nurzaliśmy 

się w polskości, w marzeniach o naszym teatrze, nowym wspaniałym, pełnym 

wzniosłych idei, teatrze bliskiej przyszłości i o odkrywczej formie. Zafascynowa‑

na byłam Mietkiem Kotlarczykiem, jego osobowością i fanatyzmem. Leciałam 

tam na skrzydłach, atmosfera ich domu była odtrutką na wszystkie okrucień‑

stwa, które spadały na Wadowice, włączone przez Niemców do Reichu88.

Karol Wojtyła, chociaż oddalony od Wadowic, także szukał „odtrutki” u Ko‑

tlarczyka, to właśnie z początku wojny pochodzi płomienna korespondencja, 

w której Wojtyła zawarł swoje credo artystyczne, pierwsze próby poetyckie, 

poglądy o charakterze społecznym. Częstym pośrednikiem w przekazywaniu 

listów była Halina Królikiewiczówna:

Jeździłam do Wadowic przechodząc potem przez most na Skawie przez „zie‑

loną” granicę i woziłam korespondencję od Karola do Mietka i od Mietka do 

Karola, listy pełne marzeń o przyszłym teatrze i jego profilu. Przyjaźnili się od 

wielu lat bardzo blisko. Mieczysław Kotlarczyk, również polonista, z doktora‑

tem o teatralnej tematyce, uczył przed wojną polskiego w gimnazjum i pasjo‑

nował się ideą teatru słowa89.

Warto przytoczyć choćby krótki fragment z tych listów, aby mieć pojęcie 

w jakim duchu były one pisane i lepiej zrozumieć sedno ich przyjaźni. Oto list 

Karola Wojtyły napisany 2 listopada 1939 r.:

Do Brata Mieczysława Protagonisty na greckim Teatrum

Kochany Mieciu!

Oddano mi Twój list – tę Ewangelię krótką Wiary, Nadziei i Miłości. I czyta‑

łem wzruszony. Bo wiara Twoja jest Wiarą Zwycięzcy i Budowniczego, a Na‑

dzieja Twoja jest Chrystianizmem, Miłość zaś płomieniem twórczym, elemen‑

tem spajającym cegiełki i cegły... Gmach – to Kultura Narodu, Ewolucja, Postęp, 

Sztuka. I pomyśl – Przyjacielu mój – jak szczęśliwym byłby człowiek, gdyby 

zbiorowiska swój rozwój o kulturę oparły, gdyby postęp miał miarę ateńską, 

a nie... spartańską, czy inną (!)

(…) Twoje słowa jak słupy płomienne i promienie ojczyste. Wierzę w Twoją 

wiarę – Bracie! Słowianinie mój! – i takaż jest we mnie wola i ochota ku temu 

w Ojczyźnie, co Jej Pięknem – i także myśl o budowaniu, tylko u początku zale‑

dwie drogi dojrzana i więcej przeczuta jak uświadomiona, gdy u Ciebie pewna 

i w system niejako zestalona. I zawsze jestem przy Tobie, Bracie mój, jako był 

Jan Apostoł przy Piotrze, a Piotr był opoką, a na tej opoce zbudowan Kościół 

Jego, a  Kościołem jego niech się stanie Teatr90.

Pełnej i wnikliwej analizy tej korespondencji dokonał Jacek Popiel91, którego 

słowa pozwolę sobie przytoczyć w podsumowaniu tego rozdziału:

11. Afisz do przedstawie-
nia S. Wyspiańskiego 
pt. Achilleis. 

12. Mieczysław Kotlarczyk 
w sztuce Achilles 
w 1932 r. 
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Teatr był jedną z dróg dochodzenia do poznania Prawdy, zrozumienia dra‑

matu wnętrza ludzkiego, dramatu sumienia, dramatu myśli, miejscem, w któ‑

rym zadaje się podstawowe pytania o los, o nieśmiertelność, o sens istnienia 

jednostek i narodów. Wojtyła wierzył w posłannictwo artystyczne i etyczne 

teatru, w to, że sztuka może być nie tylko zwierciadłem życia, co sumieniem 

życia. (…) Dla Wojtyły teatr „istotny”, teatr „prawdziwy” (…) to teatr podejmujący 

podstawowe problemy ludzkiej egzystencji oraz problemy narodu i chrześci‑

jaństwa92.

D
aty powstania Szkolnego Koła Dramatycznego nie można precy‑

zyjnie określić. Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum podaje, że Koło 

zawiązało się w roku szkolnym 1932/33. Ale na pewno nie było 

wówczas absolutną nowością. Kółko teatralne bardzo prężnie 

działało, choćby za czasów gimnazjalnych Mieczysława Kotlarczyka, zwłasz‑

cza w latach 1921-26. Z badań przeprowadzonych przez Gustawa Studnickiego 

wynika że:

Koło Dramatyczne i Teatr Szkolny powstały w gimnazjum w latach 1908-

1911. Młodzież wystawiała m.in. III część Dziadów, Betlejem polskie Lucjana 

Rydla. W Polsce niepodległej pracę teatralną z młodzieżą prowadził ks. dr Ka‑

zimierz Prażmowski, Tadeusz Szantroch, Tadeusz Sokulski, Zygmunt Czaderski, 

Kazimierz Krobicki, Józef Titz, dr Jan Kammer, Bronisław Babiński, Tadeusz Ha‑

nusiak. Wtedy na scenie szkolnej (m.in. w roli Juranda w scenach z Krzyżaków) 

występował Mieczysław Kotlarczyk, absolwent rocznika 1926. Grano Legendę, 

Wesele i Warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego, Krakowiaków i górali Woj‑

ciecha Bogusławskiego, Pieśń świętojańską o sobótce Jana Kochanowskiego, 

Damy i huzary i Consilium facultatis Aleksandra Fredry, Lampkę oliwną Emila 

Zegadłowicza93.

Jak można wywnioskować ze Sprawozdania Dyrekcji, działalność Koła 

nie była podtrzymywana na siłę, w zależności od aspiracji i zaangażowania 

uczniów Teatr Szkolny ożywał lub zawieszał swoją aktywność na jakiś okres. 

Czasami brakowało pasjonatów, którzy byliby w stanie zaangażować się 

w prace teatru i pociągnąć za sobą szkolnych kolegów, innym razem brako‑

wało funduszy na tego typu przedsięwzięcia. Młodzież gimnazjalna nie mo‑

gła nie zauważać, że teatr był ważnym elementem życia dorosłych obywateli 

Wadowic, którzy chętnie się włączali w jego tworzenie, starannie dobierali re‑

pertuar, organizowali przedstawienia z okazji rozmaitych świąt. Gimnazjaliści 

często z własnych rodzin wynosili chęć działania w teatrze. Trzeba jeszcze raz 

przypomnieć, że w tamtych latach uroczystości szkolne i państwowe w czę‑

ści artystycznej najczęściej były urozmaicane spektaklami. Występy teatral‑

ne były częścią uroczystości ku czci patrona szkoły Marcina Wadowity (13 li‑

stopada)94. Jeszcze raz przypomnę, że corocznie 1 lutego młodzież urządzała 

obchody imienin Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. 

19 marca obchodzono bardzo uroczyście imieniny Marszałka Józefa Piłsudskie‑

go, z czasem także Edwarda Rydza-Śmigłego. Ponadto co roku 26 maja święto‑

wano Dzień Matki, ale także obchodzono Święto Pieśni, Święto Morza, Święto 

Lasu. Wśród uroczystości patriotycznych każdego roku było obchodzone Świę‑

to Odzyskania Niepodległości 11 listopada, rocznica powstania listopadowe‑

go (29 listopada), uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Okresowo, w zależności od 

okrągłej rocznicy starano się przypominać inne ważne dla Polski wydarzenia, 

np. 12 września 1933 r. odbyły się obchody 250-lecia odsieczy Wiednia. Żadna 

z tych uroczystości nie mogła się odbyć bez recytacji poezji, śpiewu pieśni czy 

prezentacji wybranej sztuki.

Wojtyła praktycznie już jako dziecko zetknął się z teatrem. Na deskach wa‑

dowickiej sceny podziwiał własnego brata jako żołnierza z 1863 r. we wspo‑
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13. W przedstawieniu 
Ułani księcia Józefa 
tańczyli mazura Karol 
Wojtyła, Halina Króli-
kiewiczówna i Danuta 
Pukłówna (po prawej). 
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mnianej już sztuce Ostatni sen Na-

czelnika w zespole „Jagiellonki”. Z te‑

atrem gimnazjalnym z kolei zetknął 

się jeszcze zanim rozpoczął naukę 

w pierwszej klasie. Na pewno nie brał 

w nim jeszcze czynnego udziału, ale 

musiało na nim wrażenie wywrzeć 

barwne przedstawienie plenerowe 

przy ognisku i pochodniach, zorgani‑

zowane na Święto sobótki. 

W roku 1930 – według relacji pro‑

fesora Titza – na 400‑lecie urodzin 

Jana Kochanowskiego profesor Ta‑

deusz Szantroch zaprojektował wy‑

stawienie utworu Pieśń Świętojańska 

o Sobótce. Czas był krótki, trzeba było uscenicznić to dzieło tak, by można było 

wystawić je na wolnym powietrzu. Mieciu [Kotlarczyk] odwiedzał mnie wielo‑

krotnie i wspólnie omawialiśmy potrzebne sceniczne uwagi (…). Sobótka została 

wykonana w 1930 r. na placu koło Bursy gimnazjalnej, z wielkim powodzeniem. 

Wykonano ją przy współudziale młodzieży szkół wadowickich. Realizując to wi‑

dowisko, zająłem się przygotowaniem zespołu smyczkowego i chóru95.

Wojtyła już jako uczeń najmłodszej klasy obserwował poczynania teatralne 

starszych gimnazjalistów. Między innymi oglądał sztukę Ireny Jawskiej pt. Łu-

kasiński96.

Działający w Wadowicach najpierw Akademicki a od 1931 r. Amatorski Te‑

atr Powszechny bardzo zabiegał o gimnazjalną publiczność. Mieczysław Ko‑

tlarczyk, kierownik teatru zawsze zwracał się do dyrekcji wadowickich szkół 

z propozycją zorganizowania występu specjalnie dla młodzieży w godzinach 

lekcyjnych. Uczniowie mieli nie tylko możliwość oglądania przedstawień na 

miejscu, ale z czasem byli angażowani w współtworzenie tegoż teatru. Stąd 

tytuły niektórych sztuk, do których była zaproszona społeczność szkolna, zo‑

stały odnotowane tak w repertuarze Amatorskiego Teatru Powszechnego, jak 

i w Sprawozdaniach Dyrekcji Gimnazjum:

5 grudnia 1932 po dwóch godzinach nauki, młodzież wzięła udział w przed‑

stawieniu Achilleis Stanisława Wyspiańskiego97.

Warto przypomnieć, iż na zachowanym afiszu z tego przedstawienia 

uwzględniono współudział młodzieży gimnazjum męskiego i żeńskiego. Nie 

była to jedyna sztuka, w której występowała młodzież szkolna u boku star‑

szych i doświadczonych aktorów:

22 lutego 1933 Koło dramatyczne wystawiło Grube ryby Bałuckiego. 

W przedstawieniu, które miało miejsce po trzeciej godzinie nauki, młodzież 

wszystkich klas udała się do sali TG „Sokół”98.

Teatr przypadł młodym ludziom do gustu. Z entuzjazmem stawiali czoła wy‑

zwaniom pracy artystycznej, o czym świadczą efekty pracy m.in. w roku szkol‑

nym 1933/34:

W ciągu roku kółko wystawiło na scenie w związku z uroczystościami 

szkolnymi: inscenizowaną przez Kwaczałę z kl. VI nowelkę Sienkiewicza Toa-

st na wieczorku ku uczczeniu 50‑letniej rocznicy wydania Ogniem i mieczem. 

W rocznicę listopadową, uczniowie z Suchej z pomocą Kółka wystawili Warsza-

wiankę Wyspiańskiego. W dniu imienin Pana Marszałka J. Piłsudskiego wysta‑

wiło kółko komedię Fredry Damy i huzary, a w rocznicę Konstytucji 3-go Maja 

obraz ze sztuki Anczyca: Kościuszko pod Racławicami: Bartłomiej Głowacki99.

Zachowane Sprawozdania precyzują niektóre daty:

Dnia 17 marca 1934 r. urządziła młodzież gimnazjum męskiego wespół 

z gimnazjum żeńskim przedstawienie sztuki A. Fredry pt. Damy i huzary 100.

Ówcześni uczniowie próbując ocalić od zapomnienia choćby drobne szcze‑

góły, utrwalali wspomnienia, które udało im się zachować w pamięci. Najczę‑

ściej były one spisywane już w latach sędziwych, stąd trudno się dziwić, że cza‑

sami te informacje są bardzo skromne. 

Zauważmy, że wspomniany, obfitujący w artystyczne imprezy rok szkolny 

1933/34, był drugim rokiem istnienia międzyszkolnego Koła Literacko-Drama‑

tycznego, tak bowiem brzmiała jego pełna nazwa, łączącego oba gimnazja, 

męskie i żeńskie. Pierwszym opiekunem Koła został profesor Bronisław Babiń‑

ski. Już w drugim roku Koło liczyło 46 członków, głównie z klasy szóstej i z klas 

siódmych (Wojtyła był wówczas uczniem klasy czwartej). Z rozmowy z Jerzym 

Klugerem wynika, że w pracach Koła prym wiodła Regina Beer101.

Działalność Koła Literacko-Dramatycznego była prowadzona w dwóch kie‑

runkach: odczytowym i teatralnym. Referaty dotyczyły zagadnień związanych 

z programem nauki języka polskiego w poszczególnych klasach. Na podsta‑

wie odnotowanych 27 tematów należy przyznać, że były one bardzo ambitne 

i w dużej mierze dotyczyły epoki Romantyzmu102. W następnym roku szkolnym 

było już mniej wydarzeń teatralnych:

7 grudnia 1934: Consilium facultatis A. Fredry (z Gimnazjum Żeńskim)103.

W okresie Bożego Narodzenia 1934 prof. Babiński przygotował wraz z Ko‑

łem Dramatycznym Betlejem polskie Rydla104.

W okresie Bożego Narodzenia 1934 prof. Titz przygotował Poranek kolęd105. 

Impreza jednak nie cieszyła się wielkim powodzeniem stąd poniechano jej po‑

wtórzenia106.

Niebawem wśród uczniów udzielających się w teatrze szkolnym znalazł się 

Karol Wojtyła:

W piątej klasie, a może wcześniej, zaczął już brać udział jako aktor w przed‑

stawieniach teatralnych urządzanych wspólnie z Gimnazjum Żeńskim im. 

14. Ułani księcia Józefa 
L. Mazura. W pierw-
szym rzędzie siedzą 
od lewej: Kazimiera 
Żakówna, Halina 
Królikiewiczówna, NN, 
Danuta Pukłówna; nad 
nimi trzecia od lewej 
siedzi Janina Królikie-
wicz i pierwszy od pra-
wej Jan Królikiewicz; 
stoją od lewej: Karol 
Hagenhuber, Regina 
Beer, Zofia Karmań-
ska; nad nimi stoją 
od lewej: Zbigniew 
Siłkowski, Bolesław 
Pomezański, Karol 
Wojtyła, Florian Styła, 
Władysław Balon, 
Stefan Kulesza. 
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M.  Mościckiej w Wadowicach. Pierwszym takim przedstawieniem, które zapa‑

miętałem, była to Sobótka wg M. Mikuty. Składało się to przedstawienie z pio‑

senek ludowych oraz z Sobótki Jana Kochanowskiego. Przedstawienie odbyło 

się w wadowickim parku. Reżyserował prof. Hanusiak107. (…) Od tego czasu Lo‑

lek jeździł częściej do Krakowa do teatru na przedstawienia, które organizował 

dla młodzieży szkolnej Juliusz Osterwa108.

Halina Królikiewicz‑Kwiatkowska wspomina, że kiedy w 1934 r. zamieszkała 

z rodziną w Wadowicach, szkolny teatr już istniał, łącząc ze sobą dwa gimna‑

zja, żeńskie i męskie. Niestety ominęło ją przedstawienie Kordiana Juliusza Sło‑

wackiego, wystawiane przez teatr pod opieką Mieczysława Kotlarczyka, z tytu‑

łową rolą Karola Wojtyły109. Dość szybko Królikiewiczówna aktywnie włączyła 

się w pracę Koła Dramatycznego, stąd jej świadectwa są dziś niezwykle cenne:

Pamiętam próby, które przeważnie prowadzili profesorowie języka polskiego, 

pamiętam wyjazdy do krakowskich wypożyczalni kostiumów, pamiętam zwłasz‑

cza przedstawienia grane specjalnie dla szkolnych kolegów w czasie lekcyjnych 

godzin. Bowiem ten teatr, to były lektury obowiązkowe, a więc i Balladyna i Kor-

dian Słowackiego, i Antygona Sofoklesa, i Zygmunt August Wyspiańskiego, Śluby 

panieńskie i Damy i huzary Fredry, i Sobótka Kochanowskiego, nawet fragmenty 

trudnej Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, a tytułów tych było jeszcze więcej110.

W każdej ze swych publikacji Halina Kwiatkowska podkreśla wielkie za‑

angażowanie młodzieży w występy teatru szkolnego, ale i wzbogacanie ich 

kultury teatralnej poprzez dodatkowe dokształcanie. Szkoła bowiem otwiera‑

ła przed młodymi aktorami możliwość uczestniczenia w występach zawodo‑

wych aktorów w profesjonalnych teatrach oraz zadbała o prenumeratę odpo‑

wiednich czasopism.

Próby szkolnego teatru prowadzili profesorowie-poloniści, spektakle wy‑

stawialiśmy w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowi‑

cach. Żyliśmy myślą o teatrze nie tylko przygotowując się do przedstawienia. 

Jeździliśmy do Krakowa na wszystkie sztuki Teatru im. Juliusza Słowackiego, 

w  którym spektaklami specjalnie wystawianymi dla szkół opiekował się Ju‑

liusz Osterwa. Czytaliśmy wszystkie recenzje Antoniego Słonimskiego w „Wia‑

domościach Literackich” i Zygmunta Nowakowskiego w krakowskim „Ilustro‑

wanym Kurierze Codziennym”, tak zwanym „Ikacu”. Naszym uczniowskim 

zażartym dyskusjom nie było końca111.

Jedno z przedstawień w Teatrze im. Słowackiego, w którym Juliusz Osterwa 

prowadził niezwykle starannie szkolny teatr dla młodzieży, przeszło do historii 

i odbiło się głośnym echem:

Kiedy jako Ślaz w Lilli Wenedzie zapytał: „Jest tam kto?”, a z balkonu jakiś 

dowcipniś grubym głosem odparł mu: „Nie ma nikogo”, Osterwa kazał zapuścić 

kurtynę, rozcharakteryzował się, przebrał w swój prywatny, jak zwykle bardzo 

elegancki garnitur, potem wyszedł przed kurtynę i opowiedział o więzi akto‑

ra z widzem, o granicy jaką stanowi rampa teatralna, o znaczeniu teatru dla 

kultury. Później wyszedł za kulisy i kiedy znowu spytał: „Jest tam kto?” – na wi‑

downi panowała głucha cisza. Teatr wychowywał nas także i w ten sposób112.

Karol Wojtyła nie uczestniczył w tym spektaklu. Chociaż bywał często w Te‑

atrze im. J. Słowackiego na przedstawieniach dla szkół, to jednak najprawdo‑

podobniej nie miał okazji podziwiać Osterwy. Po latach Jan Paweł II, ku wiel‑

kiemu zaskoczeniu słuchaczy, zdecydowane oświadczył: „Nie widziałem nigdy 

Osterwy na scenie”113. Poznał go dopiero w czasie okupacji niemieckiej, wiele 

o nim pisał w listach do Mieczysława Kotlarczyka, wyznając: „Ale on fanta‑

stycznie mówi! Aktor to z niego musi być”114.

Nie zabrakło również w korespondencji dosyć krytycznych uwag pod ad‑

resem Juliusza Osterwy, co Danuta Michałowska skomentowała, że „gdyby go 

widział na scenie, na pewno miałby do niego inny stosunek, bo Osterwa jako 

aktor potrafił widza zachwycić”115.

Pierwszym występem teatralnym Karola Wojtyły przed społecznością 

szkolną był występ taneczny. 4 maja 1935 r. miała miejsce premiera sztuki Le‑

ona Mazura – Ułani księcia Józefa, w której:

Główne postacie kreowali uczniowie wyższych klas, a młodszym roczni‑

kiem obsadzono role drugoplanowe. Tańczyliśmy mazura116.

Na zachowanej fotografii wśród 31 aktorów obok Karola Wojtyły widnie‑

ją m.in.: Florian Styła, Stefan Kulesza, Bolesław Pomezański, Władysław Balon; 

z gimnazjum żeńskiego starsze koleżanki to: Regina Beer, Zofia Karmańska, Maria 

Weber, Sawicka; z klasy Wojtyły – Zbigniew Siłkowski; a z równoległej klasy gim‑

nazjum żeńskiego występowały: Danuta Pukłówna, Halina Królikiewiczówna, 

Kazimiera Żakówna117. Innych bohaterów nie udało się rozpoznać, po części czas 

zatarł ich imiona w pamięci świadków, pozostałych odmieniła doskonała charak‑

teryzacja Hagenhubera118. Tadeusz Królikiewicz wspomina z tego przedstawienia 

szarżę ułanów siedzących okrakiem na krzesłach – koniach wokół sceny i aż po 

sufit wznoszące się tumany kurzu119. Ten występ Szkolnego Koła Dramatycznego 

był bardzo udany, przewodniczący Rady Pedagogicznej dziękował profesorowi 

Babińskiemu za wyreżyserowanie Ułanów a profesorowi Titzowi za chóry120.

Wraz z wyremontowaniem sali świetlicy szkolnej (rok 1934) dyrektor Króli‑

kiewicz opowiedział się za ściślejszą współpracą Kółka Dramatycznego z życiem 

świetlicy121. A warto nadmienić, że sala świetlicowa była wyjątkowo piękna, były 

tam stylizowane meble ludowe, półki na których stały świątki Jędrzeja Wowry, 

sufit zdobił żyrandol pająkowy, również jego autorstwa. Wincenty Bałys wyrzeź‑

bił pokaźne popiersie Emila Zegadłowicza, którego imieniem nazwano świetlicę.

Po pierwszych próbach okazało się, że i w tej dziedzinie Lolek ma nieprzecięt‑

ne zdolności i warunki – dobrą dykcję, swobodę poruszania się po scenie, pięk‑

ny, metaliczny, wyraźny głos, umiejętność wczucia się w rolę. Ponadto wielkie 

umiłowanie teatru oraz zainteresowanie nim również od teoretycznej strony122.

Repertuar coraz to bardziej się poszerzał, realizowali ambitne dzieła:
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Na scenie wadowickiej – wspominał Jan Paweł II – sięgaliśmy po największe 

utwory klasyków, poczynając od Antygony123.

Premiera Antygony Sofoklesa miała miejsce 9 listopada 1935 r. Opiekunem 

był młody wówczas polonista, Kazimierz Foryś, a główne role zostały obsadzo‑

ne uczniami rocznika Wojtyły:

Antygona – Halina [Królikiewiczówna]. Ismena – Kazia [Żakówna], mój 

Boże. A ja grałem Hajmona124. 

Właściwie od piątej aż do ósmej klasy ich rocznik zdominował Szkolne Koło 

Dramatyczne, dlatego słowa „poczynając od Antygony” tutaj nabierają dodat‑

kowego znaczenia. Halina Kwiatkowska wspomina wielkie zaangażowanie 

uczniów-aktorów nie tylko w nauczenie się roli, w dopasowanie się do niej, ale 

także przygotowanie dekoracji, zdobywanie kostiumów, czasami samodzielne 

ich wykonanie. Teatr wyrabiał w nich nie tylko dobrą pamięć i dykcję, ale pa‑

nowanie nad nieprzewidzianymi sytuacjami, umiejętność nie poddawania się 

przeciwnościom losu:

Ileż pracy, starania i zapału wkładamy w to przedstawienie! (…) Gram tytułową 

rolę, a Karol Wojtyła jest Hajmonem. Przedstawieniem opiekuje się jak zwykle po‑

lonista. Z papieru pakunkowego wycinamy ogromne doryckie kolumny, malujemy 

je i przypinamy pinezkami do tylniej ściany sceny. Niestety w czasie mojego głów‑

nego monologu, kiedy Antygona żegna się ze światem, słońcem, niebem i swą 

niespełnioną miłością, na widowni słychać tłumione chichoty. To jedna z kolumn 

osuwa się z szelestem na ziemię. Nic to. Oczy mi pałają, jestem szczęśliwa125.

Potknięcia nie zniechęcały ich, a wręcz starali się wyciągać z drobnych po‑

rażek naukę na przyszłość. Ledwo nacieszyli się jednym sukcesem, a już zabie‑

rali się do pracy nad następną sztuką: 

Praca w Kółku rozwija się dobrze. Członkowie wystawili Antygonę Sofokle‑

sa i zamierzają wystawić w lutym komedię Fredry Śluby panieńskie. Próby są 

w toku. Prócz tego kółko zajęło się przygotowaniem programu na poranek ku 

czci 10-lecia śmierci Żeromskiego126.

Narzucali sobie dość ostre tempo pracy. W listopadzie Antygona, w lutym 

Śluby panieńskie, w kwietniu coś z Żeromskiego, a przy tym nie zaniedbywali 

nauki, nie rezygnowali z innych aktywności. Po latach Kazimierz Foryś, opie‑

kun Koła Dramatycznego napisał o Karolu Wojtyle:

Był niesłychanie solidny i obdarowany talentem humanistycznym. Umiał 

porwać kolegów do pracy w teatrze, którym sam żył. Graliśmy w sali Domu Ka‑

tolickiego, wyjeżdżaliśmy na prowincję np. do Andrychowa127.

W innym miejscu Foryś dodaje:

Karol Wojtyła w klasie VI ujawnił 

swoje zainteresowania. Dużo czytał, 

pytał o wiele spraw. Zaczęliśmy roz‑

mawiać o teatrze, zastanawialiśmy 

się, kto może należeć do kółka dra‑

matycznego. Spotykaliśmy się naj‑

pierw w szkole a później na scenie 

Domu Katolickiego128.

Śluby panieńskie Aleksandra Fre‑

dry zostały wystawione w sali „Soko‑

ła” w Wadowicach 27 lutego 1936 r. 

Opiekunem Kółka był nadal prof. Fo‑

ryś. Obsada przedstawiała się w spo‑

sób następujący: Radost – Stefan Kulesza, pani Dobrójska – Maria Weber, Klara 

– Ginka Beer, Albin – Bolesław Pomezański, Gucio – Karol Wojtyła, Aniela – Ha‑

lina Królikiewiczówna.

Dekoracje i kostiumy wypożyczamy aż z Krakowa – wspomina Królikie‑

wiczówna. Karol ma wąsiki zrobione korkiem okopconym nad świeczką. Gra 

Gucia, birbanta i lekkoducha, z ogromnym wdziękiem i swadą.

Odnosimy sukces, jeździmy nawet z tą sztuką po okolicznych gimnazjach129.

W innym miejscu Halina Królikiewicz-Kwiatkowska dodała:

Karol, poważny, dojrzale myślący chłopiec, był – paradoksalnie – bardzo 

przekonującym lekkomyślnym Guciem, pełnym werwy, wdzięku i tempera‑

mentu. Bardzo dobrą opinią o swojej roli Albina cieszył się również Bolesław 

Pomezański130.

Wyjątkowo dowcipną interpretację Albina przez Bolesław Pomezańskiego 

wspominała również Danuta Gruszczyńska:

Bolek tak wspaniale odtworzył komizm postaci Albina, że widownia co i raz 

wybuchała kaskadami śmiechu131.

To był sukces! – zanotowała sceniczna Aniela (Halina Królikiewiczówna) – Jeź‑

dziliśmy jakąś ciężarówką do Andrychowa, nawet do Kęt, widownia była pełna, 

a my, wykonawcy, szczęśliwi. Patrzę na zdjęcie (…) robione przy magnezji przez 

miejscowego fotografa, wszyscy mamy wyczeszczone oczy i widzę przyzwoite, 

stylowe kostiumy i fryzury, Gucio ma przyklejone wąsiki, widzę ładne bieder‑

meierowskie mebelki – przyznam się ogarnia mnie sentyment132.

Sztukę tę powtórzono 1 marca w Wadowicach i 8 marca w Andrychowie133. 

Bardzo pochlebnie pisał o niej ukazujący się w Bielsku „Głos Młodych”:

Komedia udała się zupełnie. Gustaw (kol. Wojtyła) i Aniela (kol. Królikiewi‑

czówna), grali jak istotnie zakochani. Radosz (kol. Kulesza) zagrał swą rolę bez‑

15. Śluby panieńskie 
A. Fredry z 27 II 1936; 
od lewej: Stefan Ku-
lesza (Radost), Maria 
Weber (Pani Dobrój-
ska), Bolesław Pome-
zański (Albin), Regina 
Beer (Klara), Karol 
Wojtyła (Gustaw), Hali-
na Królikiewiczówna 
(Aniela). 
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radnego stryjaszka wyśmienicie, Albin (kol. 

Pomezański) wzbudził swą komiczną grą 

huragany śmiechu. Pozostałe role również 

bez zarzutu. Dekoracja miła. W przerwach 

międzyaktowych grała orkiestra symfo‑

niczna uczniów Gimnazjum męskiego134.

7 czerwca 1936 r. występowali z Sobót-

ką, w której programie znalazły się teksty 

pieśni Jana Kochanowskiego i Psalm 64 

Gomółki w wykonaniu chóru szkolnego135. 

Sztukę wyreżyserował tym razem, jak 

wspomina Danuta Gruszczyńska, Stani‑

sław Hadyna (profesor z gimnazjum cie‑

szyńskiego) razem z prof. Titzem:

Młodzież gimnazjalna, ubrana w stro‑

je regionalne, obsiadła drabiniaste wozy 

wypożyczone ze dworu pana Banasia 

z Radoczy. Na nich przejechała przez całe 

miasto, udając wieśniaków z czasów Jana Kochanowskiego. Wysiadła w parku, 

by pieśnią i tańcem odtworzyć treść utworu ojca polskiej poezji o „wsi spokojnej, 

wsi wesołej”. Oboje z Lolkiem braliśmy w tej inscenizacji udział136.

Halina Kwiatkowska, również występująca w tym przedstawieniu, pamięta 

jak przez mgłę, że w strojach ludowych jechali furmankami do parku, tam coś 

śpiewali i paliły się ogniska137.

Była to przynajmniej trzecia z kolei adaptacja Sobótki. Jan Ciechowicz 

w swojej publikacji podaje, że przedstawienie to pokazane w Zielone Świątki 

w 1933 r. w Wadowicach zostało powtórzone w Gorzeniu Górnym w hołdzie 

Emilowi Zegadłowiczowi, dla uczczenia 25-lecia jego pracy twórczej, w obec‑

ności Mikołaja Kwaśniewskiego, wojewody krakowskiego138. Ten fakt z dumą 

odnotowano w Sprawozdaniu Dyrekcji Gimnazjum:

[Sobótka] zyskała uznanie całej prasy polskiej, której przedstawiciele byli 

obecni na widowisku139.

Czym dla Karola Wojtyły był regionalny folklor i święto sobótki dowiaduje‑

my się dopiero z jego poezji młodzieńczych. 

W roku szkolnym 1936/37 opiekunem Kółka Dramatycznego był prof. Ha‑

nusiak. Na 1 lutego 1937 r., czyli na imieniny prezydenta Ignacego Mościckie‑

go, było planowane przedstawienie Balladyny J. Słowackiego, ale miało ono 

miejsce dopiero 14 lutego. Karol Wojtyła – Kirkor, Halina Królikiewiczówna – 

Balladyna, Kazimiera Żakówna – Alina, Zbigniew Siłkowski – Kanclerz, Danuta 

Pukłówna w przydzielonej roli Goplany nie wystąpiła z powodu choroby, zastą‑

piła ją młodsza koleżanka Elżbieta Pochłopień. W Kronice małej spisanej przez 

Janinę Mrozową czytamy:

Jednym z pięknych widowisk było przedstawienie Balladyna Juliusza Sło‑

wackiego, reżyseria Mieczysław Kotlarczyk, dekoracje wykonał albo p. Win‑

centy Bałys – malarz-plastyk albo p. prof. Drobnik140. W roli tytułowej wystąpiła 

Halina Królikiewiczówna, w roli Aliny oglądaliśmy panią Kazimierę Żakówną. 

Pięknym Kirkorem był Karol Wojtyła. Piękny ubiór ze srebrnej lamy dla Kirkora 

szyła mama Mieczysława, p. Maria Kotlarczykowa wg wzoru z Teatru Słowac‑

kiego141.

W Kronice dużej dodała:

Ja wykonywałam witraż wielkości tylniej ściany sceny. Pomagał mi w tej 

pracy Karol Wojtyła. Witraż ten wykonywaliśmy w dużej sali rekreacyjnej 

w Bursie Studenckiej przy ul. Mickiewicza. (…) Charakteryzację grających po mi‑

strzowsku wykonał p. Stanisław Hiczkiewicz142.

W tym cennym świadectwie, jest jedna nieścisłość, związana z reżyserią 

Mieczysława Kotlarczyka. Sami aktorzy wspominają, że reżyserem był opiekun 

Kółka – prof. Hanusiak. Może przygotowania odbywały się przy współpracy Ko‑

tlarczyka? A może tę sztukę wystawiało Szkolne Kółko Dramatyczne, we współ‑

pracy z Amatorskim Teatrem Powszechnym. 

Halina Królikiewicz-Kwiatkowska wspomina, że po strój do Balladyny po‑

jechała z matką do Krakowa, wypożyczyła go u Kwiatkowskiego, ojca swego 

przyszłego męża143. Wiele starań z pewnością włożyła Maria Kotlarczykowa 

w wykonanie stroju dla Kirkora. Pan zamku, jak wiemy z przytoczonego powy‑

żej cytatu, odziany był w srebrną szatę144.

Z wystawieniem Balladyny łączy się pewien incydent, rozmaicie komento‑

wany przez wadowiczan:

Na dwa dni przed premierą dowiadujemy się, że nasz sceniczny von Kostryn 

ma anginę i nie wystąpi145. 

Zupełnie odmienny powód nieobecności aktora przekazała Halina Królikie‑

wicz‑Kwiatkowska:

Jeden z naszych aktorów, Bolek Pomezański, tuż przed premierą przynosi 

do szkoły straszak i grozi profesorowi, że go zabije, bo ten chce postawić mu 

dwóję. Mój ojciec, surowy dyrektor gimnazjum, zabrania Bolkowi, który ma być 

Kostrynem, wystąpić w Balladynie. Ziemia nam się usuwa spod stóp146.

Siłkowski pisząc wspomnienia z okresu szkolnego przyszłego Papieża, 

chwilami przejawiał tendencje do idealizowania tamtych lat, starał się nie 

wspominać o zajściach, które mogłyby w niekorzystnym świetle ukazywać 

wadowickie środowisko. Przeglądając protokoły posiedzeń Rady Pedagogicz‑

nej dowiadujemy się, że zajścia z bronią jednak zdarzały się147. Oboje, Halina 

Królikiewicz i Zbigniew Siłkowski, są zgodni co do tego, że brakującego aktora 

zastąpił Karol Wojtyła. Zbigniew Siłkowski opisuje to wydarzenie ze wszystki‑

mi szczegółami:

16. Afisz do sztuki 
S. Żeromskiego 
pt. Sułkowski.  
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Zbieramy się więc, aby właściwie zbiorowo powiedzieć sobie, że klapa (…). 

Tylko Karol siedzi na boku, nic nie mówiąc wertuje scenariusz. Jak gdyby go to 

wszystko nic nie obchodziło. Nagle wstaje, rumiany jak jabłuszko, bo miał coś ta‑

kiego w sobie, że jak intensywnie myślał lub nad czymś deliberował, to przed de‑

cyzją rumienił się, i oświadcza: że on zagra obie role, swoją i tego, co zachorował 

i że do tego potrzebne jest spełnienie takich warunków – wyrzuci się jedną scen‑

kę i przedłuży przerwy, bo ten czas jest mu potrzebny na zmianę charakteryzacji. 

Zapanowała cisza. Przerwał ją po chwili nasz inny polonista i równocześnie re‑

żyser Balladyny prof. Tadeusz Hanusiak i pyta: Lolek, kiedy ty się chcesz wyuczyć 

roli? Pojutrze jest premiera! Karol odparował z całym spokojem: przecież ja to już 

umiem z prób. Tak ćwiczona od lat najmłodszych pamięć była chwytna, a bezpo‑

średnio po tym fakcie odbyta próba generalna wykazała, że Karol nie blefuje148.

Potwierdza to także Halina Królikiewicz-Kwiatkowska:

Obdarzony wspaniałą pamięcią, nie zmienia ani wersu w trudnym jedena‑

stozgłoskowcu Słowackiego149.

Na wszelki wypadek czuwał sufler, którym wówczas był Jan Wolczko150.

Ale praca aktorów, to nie tylko sceniczne występy. Teatr uczył ich zaradno‑

ści, pomysłowości, sami zajmowali się też stroną techniczną, we własnym za‑

kresie zmieniali dekoracje:

Dajemy więc premierę, jak zwykle dla uczniów gimnazjalnych, w budynku 

wadowickiego „Sokoła”. Nasza technika teatralna jest siermiężna. Przerwy 

między aktami są dłuższe niż same akty, a jest ich sporo, bo to i chata wdowy, 

i las, i parę komnat zamku. Niecierpliwa widownia nieco się przerzedza151.

Spektaklom młodzieży towarzyszyło wiele nieprzewidzianych przygód. Jed‑

nak z każdej sytuacji potrafili umiejętnie wybrnąć.

Pamiętam rozpaczliwy szept Karola-Kostryna, szukającego za kulisami ko‑

rony Grabca, którego dla tejże korony zamordowali wespół z Balladyną152.

Oto inne szczegóły jakie Królikiewiczówna zapamiętała z tego występu:

Zakończenie przedstawienia znowu zaskakuje nas złośliwością martwych 

przedmiotów. Bardzo starannie planujemy efekt pioruna zabijającego Balla‑

dynę. Ma go „odegrać” strzał ze straszaka153 do drewnianej konewki, co daje 

niesamowicie głośno brzmiący grom. Lecz kiedy mówię: „Winna jest śmierci!” 

i wtedy zza sceny dobiega mnie cichy, melodyjny odgłos triangelu, takie łagod‑

ne „pim” – i rażona tym „piorunem” spadam z tronu na ziemię154.

W protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej zachowała się niestety tyl‑

ko lakoniczna wzmianka o tym przedstawieniu:

Kółko Dramatyczne inscenizowało Balladynę, obecnie opracowuje Kordiana155.

Przedstawienie Kordiana Słowackiego odbyło się 3 maja 1937 r. na akade‑

mii z okazji 146 rocznicy uchwalenia Konstytucji. W tym przedstawieniu udział 

Karola Wojtyły był podwójny: opracował go scenicznie i zagrał rolę tytułową. 

Cara Mikołaja I grał Zbigniew Siłkowski, starego sługę, Grzegorza – Franciszek 

Zadora156. Opiekunem, przypomnijmy, był T. Hanusiak. Zbigniew Siłkowski po‑

zostawił następujące świadectwo:

W roku 1937, ku uczczeniu 146 rocznicy Konstytucji 3 Maja, odbyła się Miej‑

ska Akademia, a więc viribus unitis wszystkie stany przyczyniają się do jej 

uświetnienia. Naszemu Gimnazjum przypadła w udziale sprawa wystawienia 

Kordiana. Główną rolę i zarazem reżyserię złożono w ręce Karola. (…) Ale tu 

w Kordianie (…), role były poobsadzane ludźmi dorosłymi, obywatelami tego 

miasta, nauczycielami itp. (…) Dobra wola zespołu oraz wysokie poczucie taktu 

przy równoczesnym nie rezygnowaniu z własnej wizji spektaklu, mimo młode‑

go wieku reżysera, dały rezultat doskonały157.

Kolejną pozycją w repertuarze Koła Dramatycznego była sztuka Nowy Don 

Kiszot A. Fredry wystawiona przypuszczalnie przed styczniem 1938 r.158 Główne 

role zagrali Karol Wojtyła i na jego propozycję – Danuta Pukłówna159.

Z protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującego pierwsze 

półrocze roku szkolnego 1937/38, wynika, że Koło Dramatyczne nie tylko wysta‑

wiło komedię Fredry Nowy Don Kiszot ale i zorganizowało wspólnie z gimnazjum 

żeńskim konkurs recytatorski. Część dochodu z przedstawienia (35 zł.) przeznaczo‑

no na Fundusz Obrony Narodu, resztę na zakup kotar160. Natomiast ze Sprawozda‑

nia Dyrekcji Gimnazjum za rok 1937/38 dowiadujemy się, że opiekunem Koła Dra‑

matycznego był prof. Kazimierz Foryś. W okresie sprawozdawczym uczniowie gra‑

li dwa przedstawienia: wspomnianego już Nowego Don Kiszota Fredry i Zygmun-

ta Augusta Wyspiańskiego. Urządzili również wespół z uczennicami gimnazjum 

żeńskiego kolejny konkurs recytatorski. Członkowie kółka organizowali wyjazdy 

do teatru w Krakowie na przedstawienia szkolne. Przedstawień było 6, przeciętnie 

wyjeżdżało 40 uczniów. Dochody: 117.62 zł, wydatki: 99.74 zł.161

Rok 1938 przyniósł Wojtyle kolejny stopień wtajemniczenia w sztukę Mel‑

pomeny: został wówczas inscenizatorem i współreżyserem oraz kreował głów‑

ną rolę w Zygmuncie Auguście Stanisława Wyspiańskiego. Sztukę tę uczniowie 

gimnazjum odegrali 1 lutego 1938 r. z okazji imienin prezydenta Ignacego Mo‑

ścickiego. To właśnie z zachowanego programu wynika, iż inscenizacją i reżyse‑

rią u boku prof. Kazimierza Forysia zajął się Karol Wojtyła, dekoracje wykonała 

Alina Forysiowa, charakteryzacje Karol Hagenhuber162, zaś ilustracje muzyczną 

Janina Gärtnerówna, a grała orkiestra symfoniczna uczniów Gimnazjum pań‑

stwowego pod kierownictwem Jana Czubatego. Do przedstawienia młody re‑

żyser zaangażował 18 aktorów. Dramat przedstawił w czterech następujących 

obrazach: 1. Ogrody Radziwiłłów, 2. Rada królewska, 3. Śmierć Barbary, 4. Unia 

Lubelska. Danuta Gruszczyńska, choć w sztuce nie brała udziału, występował 

natomiast jej brat Adam Pukło jako Andrzej Górka, odnotowała:

Ogromny sukces odnieśli uczniowie występujący w sztuce Stanisława Wy‑

spiańskiego pt. Zygmunt August. W postać króla wcielił się Lolek, zaś w postać 
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Barbary Radziwiłłówny – Kazia Żakówna, blondynka o pięknych długich warko‑

czach. W sztuce tej wspaniale została odegrana scena śmierci Barbary. Widzo‑

wie płakali163.

Przedstawienie to zostało powtórzone w sali „Sokoła” w dniu 2 lutego. Rada 

Pedagogiczna zgodziła się, by odbyło się w porze przewidzianej dla szkolnej 

akademii164.

W Sprawozdaniach Dyrekcji odnotowano, że 16 marca 1938 r. uczniowie byli 

obecni na recytacji Kazimiery Rychterówny w „Sokole”. Rychterówna wystąpi‑

ła ze swym nowym programem165. Uczniowie wręcz zafascynowani jej wystę‑

pem potrafili skorzystać z okazji, aby ją ponownie zaprosić do Wadowic. 

Gwiazdą recytacji utworów poetyckich była w tych latach Kazimiera 

Rychterówna – wspomina Halina Królikiewicz‑Kwiatkowska. Przyjechała do 

Wadowic z recitalem przygotowanym specjalnie dla szkół. Razem z Karolem 

poszliśmy do niej za kulisy z prośbą, aby przyjechała do nas w charakterze 

jurorki recytatorskiego międzyszkolnego konkursu. Zgodziła się bardzo chęt‑

nie i za miesiąc rzeczywiście w auli gimnazjum męskiego odbył się ów kon‑

kurs166.

Karol Wojtyła przygotował Promethidiona C. K. Norwida. Jednak pierwsza 

nagroda, czyli książka Zofii Kossak Szczuckiej Ducissa Kunegundis z odręczną 

dedykacją Rychterówny167, przypadła w udziale Halinie Królikiewiczównej, 

która interpretowała Deszcz jesienny Leopolda Staffa. Uczestnicy tamtych 

teatralnych wydarzeń uważają, że teatr dawał im znacznie więcej niż tylko po‑

głębioną znajomość lektur szkolnych:

Pracowano nad naszą dykcją, ćwiczyliśmy pamięć, występowanie przed 

publicznością nie paraliżowało nas i oswajało z uczuciem tremy, a każda rola, 

nawet położona, pozostawiała coś we wnętrzu każdego z nas168.

Karol Wojtyła, podobnie jak jego rówieśnicy, nie tylko udzielał się w teatrze 

szkolnym. Występował także na deskach sceny Domu Katolickiego. Opieku‑

nem sztuk teatralnych o tematyce religijnej i jednocześnie opiekunem Soda‑

licji był ksiądz Edward Zacher. Ambitny repertuar przyciągał wielu miłośników 

sztuki dramatycznej. W roku szkolnym 1935/36 Sodalicja urządziła poranek 

ku czci św. Stanisława Kostki i współpracowała w przygotowaniu akademii ku 

czci Matki Bożej169. Kazimierz Foryś wspominał:

Spotykaliśmy się najpierw w szkole a później na scenie Domu Katolickiego170.

W październiku 1936 r. Sodalicja na święto Chrystusa Króla, wspólnie z So‑

dalicją gimnazjum żeńskiego, pod okiem księdza Zachera wystawiła fragmen‑

ty Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego. Przedstawienie w czterech aktach od‑

było się w Domu Katolickim. Karol Wojtyła prawdopodobnie wystąpił w roli 

Hrabiego Henryka (z relacji K. Forysia wynika, że Wojtyła grał rolę Pankrace‑

go)171. Halina Królikiewiczówna grała Dziewicę. 

Warto zauważyć, że Karol Wojtyła – Jan Paweł II często posługiwał się 

w swoich kazaniach cytatem z dramatu Krasińskiego: „Przez ciebie płynie stru‑

mień piękności, ale ty nie jesteś pięknością”172.

25 października 1937 r., znów na uroczystość Chrystusa Króla, w Domu Ka‑

tolickim wystawiono Apokalipsę św. Jana w reżyserii ks. dr Edwarda Zachera 

i Karola Wojtyły.

Monolog Karola jako Jana Ewangelisty, na tle chóru gregoriańskiego, wpro‑

wadził w zadumę całą publiczność. My, dziewczęta grałyśmy role aniołów173.

Profesor Józef Titz, autor części muzycznej, wspomina następująco pracę 

nad tym dziełem:

Wziąłem tekst z kantyku gregoriańskiego, taki motyw, który mi odpowiadał i na 

tym tle napisałem odpowiednią kompozycję (…). Pożyczyliśmy dziewczęta z gim‑

nazjum żeńskiego, które wzmocniły grupę młodzieży męskiej naszego zakładu.

Mieliśmy kolosalne powodzenie. Utwór brzmiał potężnie dzięki młodym 

głosom i dobrej akustyce. W chórze oczywiście śpiewał również Karol Wojtyła. 

Ksiądz Zacher napisał na tę okoliczność tekst, rodzaj sztuki o świętym Janie 

od Apokalipsy. Mnie prosił o opracowanie podkładu muzycznego. Wybrałem 

chór na trzy głosy, przedstawiający postacie aniołów. Na tle anielskich chórów 

Lolek recytował tekst ewangeliczny, występując jako święty Jan. Grał zespół 

smyczkowy, zadbano o odpowiednią oprawę plastyczną. Publiczność z aplau‑

zem przyjęła widowisko174.

Kronikarz ojców Karmelitów, sam w przedstawieniu nie uczestniczył, ale 

zachwyt widzów udzielił się także jemu:

25 października 1937 r. cała czwarta i trzecia klasa oraz paru uczniów innych 

klas poszła wieczorem pod przewodnictwem o. Rafała do Domu Katolickiego 

i uczestniczyła w wielkiej akademii ku czci Chrystusa Króla oraz w przepięk‑

nym misterium na tle wizji apokaliptycznej św. Jana Ewangelisty. Wypadło ono 

podobnie cudownie i niezmiernie podobało się naszym chłopcom i przepeł‑

17. Dom Katolicki. 
Karta pocztowa. 

18. Złota Sala Domu 
Katolickiego, 
widok aktualny.
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nionej sali uczestników. Odegrali to misterium studenci państwowego Gim‑

nazjum i uczennice prywatnego Gimnazjum, pod kierunkiem ks. katechety 

Zachera i naszego profesora polonisty Hanusika175.

Ostatnim dziełem w jakim Wojtyła wystąpił przed opuszczeniem Wadowic 

był Judasz z Kariothu Karola Huberta Rostworowskiego.

Judasz z Kariothu ulubionego przez Lolka dramaturga Karola Huberta Ro‑

stworowskiego176.

Potwierdził to Jan Paweł II w słowach skierowanych do syna wielkiego dra‑

maturga177. Udział Wojtyły w wystawieniu Judasza nie jest jednak potwierdzo‑

ny przez świadków tamtych wydarzeń. Mamy parę relacji, często sprzecznych 

ze sobą. Janina Kotlarczyk‑Mrozowa w Dużej kronice zawarła informację przy‑

toczoną przez prof. Czesława Woźniaka, dotyczącą Judasza z Kariothu, wysta‑

wionego na scenie Domu Katolickiego w Wadowicach:

Mieczysław Kotlarczyk przygotowywał z nami piękne wzruszające widowi‑

sko Judasza z Kariothu Karola Huberta Rostworowskiego. Publiczność zoba‑

czyła Judasza – zdrajcę, ale i postać pogarbioną i nieszczęśliwą. Słowa Judasza 

pozostały na długo w pamięci: „Jam biednym był. Jam w Galilei sklepik miał 

otwarty do wieczora, taki ot trochę ryb, kołaczy”.

W roli Judasza wystąpił Mieczysław Kotlarczyk, Apostoła ks. Piotra grał Zbi‑

gniew Siłkowski. Kajfasza grał p. prof. Jarczyk. Charakteryzował p. Stanisław 

Hiczkiewicz178.

Z kolei ojciec Honorat Czesław Gil jest zdania, że Judasza z Kariothu wysta‑

wiał w 1938 r. zespół księdza Świżka, główną rolę grał Józef Włoch, z zawodu 

malarz pokojowy, człowiek niezwykle oczytany, bardzo aktywny w Kole Te‑

atralnym179. Być może Judasz z Kariothu, dramat znany przede wszystkim dzię‑

ki legendarnej interpretacji Ludwika Solskiego, był parokrotnie wystawiany 

w Wadowicach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród występujących akto‑

rów widnieje nazwisko Zbigniewa Siłkowskiego, kolegi z klasy Wojtyły. Jest 

mało prawdopodobne, aby Karol Wojtyła, najzdolniejszy z aktorów Kółka Dra‑

matycznego, nie brał udziału w tym przedstawieniu, tym bardziej, że w liście 

z 14 listopada 1939 r. napisał do Mieczysława Kotlarczyka:

Mało miałem możności wypowiedzenia się w teatrze. Przecież właściwie od 

Judasza niczego nie grałem180.

Podsumowując działalność szkolnego Koła Dramatycznego warto przyto‑

czyć opinię jednej z aktorek, która w Wadowicach uczyła się teatru a następnie 

z teatrem związała całe swoje życie. Pracowała także z młodzieżą w szkole te‑

atralnej, gdzie miała możliwość porównania umiejętności i pomysłowości jej 

gimnazjalnych kolegów z poczynaniami scenicznymi nieco starszej młodzieży 

akademickiej. Po latach Halina Królikiewicz‑Kwiatkowska  – już jako pedagog – 

oceniła występy wadowickiego Koła Dramatycznego:

Z perspektywy upływających lat mogę 

stwierdzić, że spektakle miały naprawdę 

niezły poziom, i to pod każdym względem181.

Warto w tym rozdziale zauważyć, że 

koła teatralne zawiązywały się także przy 

organizacjach kościelnych, przede wszyst‑

kim sodalicjach i młodzieżowych sekcjach 

Akcji Katolickiej. Należy tu wspomnieć 

głównie przedstawienia realizowane 

przez Katolickie Stowarzyszenia Młodzie‑

ży, nad którymi opiekę roztaczał ksiądz wi‑

kary Klemens Świżek. Przebywał on w Wa‑

dowicach w latach 1933-38 i dzięki jego 

staraniom zostało założone Koło Teatralne przy Domu Katolickim. Niewiele 

informacji z działalności Koła przetrwało do dzisiaj. Sam ksiądz Świżek opisał, 

że na scenie Domu Katolickiego, została zorganizowana największa impreza 

kulturalna młodzieży jaka odbyła się pod auspicjami Akcji Katolickiej, do której 

aktorzy rekrutowali się z dwóch stowarzyszeń kościelnych: Katolickiego Sto‑

warzyszenia Młodzieży Męskiej i „Odrodzenia”. Wystawili oni sześciokrotnie 

Misterium Męki Pańskiej, w Wielkim Poście 1936 r.:

Przedstawienia odbywały się w Domu Katolickim, Romek [Brańka] przygo‑

towywał kolejne dekoracje. Do Misterium Męki Pańskiej w sposób zaskakujący. 

Miał specjalną zdolność uchwycenia perspektywy scenicznej. Do tego przed‑

stawienia kostiumy, stroje i pancerze dla rzymskich żołnierzy, opracowała 

i przygotowała fachowo Maryla Babińska, wspólnie z koleżankami. W przed‑

stawieniu brało udział około 60 osób i chór kościelny. (…) Misterium grano sześć 

razy. (…) Księża Pallotyni z Kopca i Ojcowie Karmelici gratulując nam, nie mogli 

wyjść z podziwu, że młodzież zdolna jest do osiągnięcia tak imponujących suk‑

cesów. Przez pewien czas społeczeństwo wadowickie oddychało i żyło treścią 

tego niepowtarzalnego wydarzenia jakie zgotowała im młodzież. Znaczny do‑

chód z przedstawienia przeznaczono na rozwój działalności kulturalnej182.

W pamięci księdza Klemensa Świżka zapisał się także Wenancjusz, dramat 

religijny Maurusa Carnota, mówiący o prześladowaniach chrześcijan w cza‑

sach cesarza Decjusza:

Jego [Romana Brańki] dekoracje teatralne do przedstawień młodzieżowych 

budziły zachwyt. W sztuce religijnej Wenancjusz wystawionej w sali „Soko‑

ła”, po otwarciu kurtyny przez całą salę przebiegł szmer zachwytu, wyrażony 

w jednym westchnieniu „ach jakie to piękne”183.

Każda premiera amatorskich teatrów była wydarzeniem w życiu kultural‑

nym niewielkich Wadowic. Zespoły teatralne odwiedzały również sąsiednie 

miasteczka – Andrychów, Kęty, Kalwarię Zebrzydowską. Z zarobionych fun‑

duszy i w nagrodę za włożony trud młodzi aktorzy wyjeżdżali do Krakowa do 

19. Scena z przedstawie-
nia Misterium Męki 
Pańskiej wystawionej 
w Domu Katolickim 
w 1936 r. 
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„prawdziwych” teatrów184. Zatem 

w słowach: „miasto żyło teatrem” nie 

ma przesady. Tak dorośli, jak i mło‑

dzież, podchodzili do sprawy teatru 

bardzo poważnie i z wielkim zaan‑

gażowaniem. Trudno się zatem dzi‑

wić, że stosunek Wojtyły seniora do 

teatralnych poczynań jego syna był 

przychylny. Ojciec nie próbował się 

przeciwstawiać, kiedy syn wybierał 

studia wyższe pod kątem swojego 

młodzieńczego zafascynowania ar‑

tystycznego. Jan Paweł II wspomina‑

jąc tamte czasy przyznał: „Nigdy [oj‑

ciec] nie stawał na przeszkodzie mo‑

jemu zainteresowaniu teatrem”185. 

Odmienne zdanie miały natomiast 

dwie starsze ciocie Karola Wojtyły:

Obie te panie w sposób bardzo 

delikatny, a zarazem zdecydowany 

i nie pozostawiający żadnych wąt‑

pliwości, wyrażały dezaprobatę dla 

teatralnych zapędów Karola186.

Wojtyła senior wbrew nastawie‑

niu części rodziny, sam w tych przed‑

stawieniach pomagał młodzieży, służył dobrą radą, miał dar konferansjerski, lu‑

bił opowiadać, słuchało się go z zapartym tchem187. To zrozumienie dla fascynacji 

teatrem jego syna, nie zmieniło się także po przyjeździe do Krakowa. Wraz z nim 

uczestniczył w sobotnich wieczorach przy ulicy Długiej, siedział i słuchał, pod‑

czas gdy Karol i Mieczysław Kotlarczyk zajęci byli omawianiem literatury i tzw. 

„obsadzaniem”188. Dał temu wyraz młody Wojtyła w liście z października 1939 r.:

Vita cracoviensis (…) A dla nas zawsze składało się z wieczorów na Długiej, 

z rozmów kulturalnych, z marzeń i tęsknot. Przetęskniło się wieczory aż do pół‑

nocy nieraz – i poza nią189.

„Obsadzanie” postaci z literatury dobrze tłumaczy cytat: 

Miałem zamiłowania aktorskie, sceniczne. Nieraz więc myślałem sobie, któ‑

re postacie chciałbym zagrać190.

Warto zauważyć, że większość sztuk wystawianych w Wadowicach, było 

powtarzanych przez różne grupy teatralne. Być może, robili to na specjalne ży‑

czenie publiczności lub ze względów praktycznych, wykorzystywali już przy‑

gotowane kostiumy czy dekoracje. Braki w dokumentacji sprawiają, że powta‑

rzające się sztuki czasami jest trudno jednoznacznie przypisać jednemu zespo‑

łowi. Ci sami aktorzy udzielali się w kilku grupach teatralnych, wzajemnie się 

uzupełniając, czy służąc radą i nabytym doświadczeniem. Na starych fotogra‑

fiach często w tych samych strojach (np. w sztuce Leona Mazura Ułani księcia 

Józefa) występują aktorzy Jagiellonki i aktorzy szkolnego Koła Dramatycznego 

z obu gimnazjów z czasów Wojtyły. Ze zgodnej opinii wadowiczan wynika, że:

Nestorem w dziedzinie działalności teatralnej (…) był ojciec dra Mieczysława 

Kotlarczyka, Stefan Kotlarczyk. Na tej niwie istniało w Wadowicach coś takie‑

go, co bardzo trudno nazwać, coś w rodzaju poczucia koleżeńskiej więzi mię‑

dzypokoleniowej w tym światku trup teatralnych. Zabierając się do wystawie‑

nia sztuki, niejednokrotnie sięgano po aktorów z innej macierzyście trupy191.

W programach artystycznych wadowickich zespołów zdecydowanie domi‑

nował repertuar polskich dramaturgów. Przedstawienia odbywały się zazwy‑

czaj w najbardziej reprezentacyjnej sali Wadowic, z największą zarazem sceną 

– w gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Spektakle prezentowano 

również na mniejszej scenie w Czytelni Mieszczańskiej przy ul. Krakowskiej, w „Ja‑

giellonce”, mającej swą siedzibę przy ulicy Mydlarskiej oraz na scenie w Kinie Wy‑

sogląda. W zależności od pogody widowiska odbywały się także w parku wado‑

wickim lub na placu koło Bursy gimnazjalnej. Od 1935 r. Wadowice wzbogaciły się 

o Dom Katolicki z dużą sceną i piękną salą widowiskową:

I nic w tym dziwnego, że prawem rozpędu historycznego, kiedy w latach 

30. budowano Dom Katolicki, i ten został wyposażony w salę ze sceną, całym 

zapleczem, jak szatnie, garderoby, kabina dla operatorów filmowych etc.192

Sztuka nie była tylko rozrywką, w przekonaniu wadowiczan była elemen‑

tem programu budowania tożsamości narodowej:

Amatorska działalność teatralna w pokoleniu naszych ojców łączyła się 

nieodparcie z działalnością niepodległościową. Stąd w Wadowicach, tym ów‑

cześnie małym miasteczku, liczącym 6,5-7 tys. mieszkańców, było kilka lokali 

wyposażonych w sceny193.

Eugeniusz Mróz, który przeprowadził się do Wadowic z Limanowej w 1935 r. 

był zdumiony niespotykanym w jego stronach zaangażowaniem mieszkańców 

w życie artystyczne:

Zdumiewa dysproporcja pomiędzy nikłym rozwojem gospodarczym a buj‑

nym życiem kulturalnym Wadowic. Istniały amatorskie Kółka Dramatyczne 

przy Czytelni Mieszczańskiej oraz przy miejscowej parafii – mające własną sce‑

nę w Domu Katolickim. Trzecią scenę miało nasze gimnazjum, którą kierował 

polonista – Kazimierz Foryś194.

Reasumując, można powiedzieć, że w międzywojniu w Wadowicach twór‑

czość artystyczna przeżywała swój „złoty okres”195. Na taką opinię zapracowało 

20. Karol Wojtyła 
w tytułowej roli 
Zygmunta Augusta 
i Kazimiera Żakówna 
w roli Barbary 
Radziwiłłówny. 
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wiele energicznie działających chórów, orkiestr i zespołów teatralnych. Aktyw‑

ność kulturalna omówionych organizacji była oparta na ruchu amatorskim, 

który nie otrzymywał dotacji, więc starał się uzyskiwać fundusze ze sprzedaży 

biletów, a te głównie przeznaczane były na kontynuację działalności. Stowa‑

rzyszenia typu kulturalnego skupiały w swych szeregach przedstawicieli wła‑

ściwie wszystkich grup społecznych, zawodowych i wiekowych, bez względu 

na przynależność religijną, polityczną czy pochodzenie. Występowali zarów‑

no młodzi, jak i dorośli, tak inteligenci jak i rzemieślnicy, rolnicy i robotnicy. 

Działalność artystyczna spotykała się z wielkim uznaniem odbiorców, świad‑

cząc o dużym zapotrzebowaniu miasta na kulturę. Ku wielkiemu zadowole‑

niu mieszkańców zapraszano do Wadowic z odczytami wybitne osobistości, 

budowano nowe sceny teatralne, a w niedzielne popołudnia wadowiczanie 

gromadzili się w parku, gdzie w muszli koncertowej występowały orkiestry: 

salonowa, kameralna lub dęta196. Społeczeństwo Wadowic nie pozostało rów‑

nież obojętne na kino, nazywane na początku XX w. „teatrem elektrycznym 

czyli kinematografem”. Już w sierpniu 1907 r. przy okazji okręgowej wystawy 

przemysłowo-rolniczej zaprezentowano w Wadowicach po raz pierwszy film. 

Na kolejny trzeba było poczekać do 14 lipca 1915 r., a Kino Wysogląda – zwane 

również teatrem świetlnym – oficjalnie zostało otwarte dopiero 18 stycznia 

1916 r. Jan Doroziński w swoich Dziennikach odnotował:

18.01.1916. [Wtorek] Wysogląd otworzył kino w Wadowicach.

30.01.1916. [Niedziela] Wadowice zachwycają się kinem – mało im potrzeba.

31.01.1916. [Poniedziałek] W kino w Wadowicach – przedstawienie próbne! 

Za dużo prozaicznego zajęcia! Drogie zabawki.

4.04.1917. [Środa] „Matyl” w kinie – z państwem Beerami.

3.07.1917. [Wtorek] W kinie loża (6 koron). „Ostatnie dni Pompei”. Przepiękny 

film!

19.08.1917. [Niedziela] „Kleopatra” w kinie: najpiękniejszy film jaki widzia‑

łem.

27.11.1917. [Wtorek] Po ładnym dniu – wieczorem wicher okrutny – ledwie‑

śmy się z kina do domu dostali („Panika” – głupie)197.

Do repertuaru ocalonego od zapomnienia należałoby dodać „Damę kame‑

liową” z Gretą Garbo, o której mówi Halina Kwiatkowska i film „Dziś wieczór 

lub nigdy” z Glorią Swanson wspominany przez Jerzego Klugera:

Idziemy z koleżankami do kina na niedozwoloną „Damę Kameliową” z Gretą 

Garbo. Wykupujemy lożę na pierwszym piętrze i kucamy przez cały seans, bo 

co chwilę film się rwie i na sali zapalają światło198. 

Ujrzenie Glorii Swanson w „Dziś wieczór lub nigdy” zapewniło chłopcom 

więcej ekscytacji, niż mogliby się spodziewać. (…) Jurek kiedyś omal nie wyle‑

ciał ze szkoły, (…) gdy pewnego wieczoru jego nauczyciel łaciny przyłapał go 

w kinie z kolegą i fryzjerkami z salonu piękności199.
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Rady Pedagogicznej (z dnia 15.04.1937), s. 208.
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