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Maria Krystyna Talaga

Szkoła jakich mało. Słownik 
„wybranych” absolwentów 
Gimnazjum i Liceum 
w Wadowicach (1866 – 2016), 
E. Staniek, Stowarzyszenie Absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina 
Wadowity, Kraków 2016

Słownik autorstwa ks. dr. hab. Edwarda Stań-
ka to kolejna publikacja będąca jubileuszowym 
prezentem dla naszej „Matki – Szkoły” z okazji 
150. rocznicy jej powstania.

Słownik ten uchyla rąbek tajemnicy bogac-
twa serc i umysłów jego absolwentów, którzy zo-
stali przez Boga wezwani do służby w Jego Ko-
ściele. Dla wielu jest zaskoczeniem, że pokaźna 
liczba 256 absolwentów naszej Szkoły wybrało 
stan kapłański lub zakonny. Słownik odsłania 
najbliższe środowisko dwu wielkich świętych 
absolwentów – św. Józefa ( Biby) Bilczewskiego 
i św. Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Oni wyrośli 
w Gimnazjum, ale też należeli do środowiska lu-
dzi odpowiedzialnych za wielkie wartości: praw-
dę, wolność, wiarę, Ojczyznę i Kościół.

Słownik jest oparty na różnych opracowaniach, wśród których ważną pozycją 
jest „ Pierwsza wśród równych” Gustawa Studnickiego. Koncentruje się jedno-
cześnie na absolwentach należących do Kościoła katolickiego bowiem dostęp do 
źródeł innych wyznań nie jest łatwy. Publikacja ks. Stańka jest małą tablicą pa-
miątkową Gimnazjum i Liceum w Wadowicach oraz pewnym wezwaniem, aby 
pojawiły się jeszcze przynajmniej cztery inne. W XIX w. najwięcej absolwentów 
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wybierało Wydział Prawa na UJ. Cenne byłoby zestawienie profesorów i uczo-
nych, mających korzenie w naszym Gimnazjum, a jest ich dużo. Ciekawe byłoby 
zestawienie absolwentów wybierających mundur wojskowy. Konieczne jest też 
opracowanie w formie słownika historii absolwentów zainteresowanych twór-
czością artystyczną.

Podczas prac nad przygotowaniem słownika z ks. Stańkiem współpracował ks. 
Marek Kasperkiewicz, Danuta Pędziwiatr-Ciężki, Maria Krystyna Talaga, Marcin 
Wcisło oraz zmarły w 2015 r. o. dr. hab. Honorat Czesław Gil OCD, który opra-
cował część dotyczącą absolwentów i uczniów gimnazjum, którzy wybrali habit 
karmelitański.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa „Petrus”.


