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Wydanie Jubileuszowe
Listopad 2011

O D R EDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
Trzymacie w rękach specjalne
wydanie „SZTAMY”, które powstało, by
uczcid obchody 85-lecia Zespołu Szkół
Nr 3. Jubileusz to fantastyczny moment
na przypomnienie historii szkoły oraz
zaprezentowanie naszych osiągnięd.
Z nieukrywaną dumą i radością przedstawiamy Wam wszystko to, co świadczy
o oryginalności oraz wyjątkowości szkoły
Bolesława Barbackiego. Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy – wszyscy
razem od 85 lat tworzymy historię i kontynuujemy wielkie dzieło zapoczątkowane przez naszego patrona.
Fryderyk Chopin powiedział kiedyś: „czas to najlepsza cenzura, a cierpliwośd – najdoskonalszy nauczyciel”. Właśnie czas – 85 lat istnienia szkoły zdecydowanie najlepiej odzwierciedla prawdę
o miejscu, w którym rozwijamy nasze
talenty, uczymy się konsekwencji w dążeniu do celu, poznajemy wspaniałych
ludzi. Przygotowany przez redaktorów
„SZTAMY” zestaw artykułów ma byd wła-

śnie taką „kapsułą czasu”, prezentującą
Wam przeszłośd i teraźniejszośd naszej
szkoły.
Zespół Szkół Nr 3 dawał nam
i wciąż daje od siebie wszystko to, co
ma najlepsze. Uczy nas nie tylko podstawowej wiedzy, ale również tego, by odważnie pokonywad przeszkody i byd
nieustępliwym na każdej drodze, jaką
przyjdzie nam iśd. Przede wszystkim
jednak pokazuje, jak stawad się coraz
lepszymi ludźmi.
„Wdzięcznośd jest cnotą,
w której przejawia się wola pamiętania
o doznanych dobrach” (św. Augustyn
z Hippony). Dlatego całej szkolnej społeczności: Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Pracownikom, Uczniom i Rodzicom
serdecznie dziękujemy za wsparcie,
życzliwośd oraz wspaniały klimat naszej
szkoły.
Życzymy miłej lektury!
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WYWIAD(ÓWKA)

Szkoła z charakterem
Rozmowa z Czesławem Leszkiem Sarotą,
Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu
W 1999 roku objął Pan stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych
im. Bolesława Barbackiego w Nowym
Sączu. Miał Pan wówczas określoną
wizję naszej obecnej szkoły. Co zmieniło się od tego czasu?
W tym samym roku bł. Jan Paweł II
przybył z wizytą do Starego Sącza. Jego
przyjazd wszystkim wierzącym dał wiele sił, pomysłów do dalszego działania
na rzecz drugiego człowieka. Ja stanąłem 1 września 1999 roku przed progiem tej szkoły, by podjąd się wielkiego
wyzwania, przekazanego mojej skromnej osobie przez Panią Barbarę
Dębicką, doświadczonego dyrektora,
pedagoga, polonistę. Nadal realizuję
wyzwania, zmierzające do ciągłego
podnoszenia jakości pracy, ku zadowoleniu zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych podmiotów życia szkoły.
Moją wizją od samego początku była
„SZKOŁA Z CHARAKTEREM”, która musi
posiadad czytelne i proste zasady funkcjonowania. To było i nadal jest pierwsze założenie mojej koncepcji pracy
w dobie ciągle zmieniającej się rzeczywistości oświatowej.
Jakich planów nie udało się do tej pory
zrealizowad?
Raczej wolałbym mówid o planach
i przedsięwzięciach, które zostały zrealizowane.

„W centrum uwagi w
naszej szkole jest
uczeń.”
Wśród wielu należy wskazad na nowe
kierunki kształcenia w VI Liceum Ogólnokształcącym, m.in. klasy dziennikarskie, plastyczne, językowo – ekologiczne, geograficzno – matematyczne humanistyczno – filozoficzne, a od dwóch
lat humanistyczno – prawnicze.

Cieszy fakt, że nadal rekrutujemy uczniów
do Technikum Nr 6 o kierunku technik
technologii odzieży, w którym obecnie
w draż any
je s t
u nij ny
pr oje k t
„Modernizacja kształcenia zawodowego”.

„Nasza misja „Dłoń
sprawną kształcić myśli
twórczej posłuszną” wyraźnie określa cele i kierunki pracy.”
A co do niezrealizowanych planów to
oczywiście w dalszym ciągu brak sali gimnastycznej w naszej szkole.
Od kilku lat konsekwentnie walczy Pan
o tę inwestycję. Czy obecnie są na to jakiekolwiek szanse?
Problem braku sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Nr 3 jest znany wszystkim.
Już moja poprzedniczka czyniła w tym
zakresie starania. Mogę się tylko domyślad,
że brak gruntów pod budowę sali gimnastycznej w bezpośrednim sąsiedztwie ze
szkołą, a byd może bariera środków finansowych są czynnikami hamującymi spełnienie moich marzeo w tym zakresie. Obecny
Jubileusz jest okazją do analizy tego, co
udało się zrobid, a co jeszcze nie zostało
zrealizowane. Wierzę mocno, że wszyscy,
którym zależy na rozwoju szkoły, a szczególnie na rozwoju fizycznym młodzieży
będą nas wspierad w tym przedsięwzięciu.
Warto dodad, że nasza młodzież, mimo
ograniczonych warunków lokalowych,
osiąga wysokie wyniki w różnych dyscyplinach sportowych i w klasyfikacji szkół
miasta Nowego Sącza plasuje się na
wysokim miejscu.

W tym roku nasza szkoła cieszyła się
ogromną popularnością. W klasach
pierwszych mamy ponad 38
uczniów. Co zatem wyróżnia
„szóstkę” spośród innych sądeckich
szkół?
W centrum uwagi w naszej szkole
jest uczeo. Ten zdolny i ten, który ma
kłopoty z nauką. Nasza misja: „Dłoo
sprawną kształcid myśli twórczej posłuszną” wyraźnie określa cele i kierunki pracy. Dbamy o bezpieczeostwo, klimat szkoły i szeroko rozumiany rozwój ucznia. Organizujemy
i uczestniczymy w projektach edukacyjnych, imprezach kulturalnych
i sportowych.

„SZKOŁA Z CHARAKTEREM – to było
i nadal jest pierwsze
założenie
mojej
koncepcji
pracy
szkoły.”
Nasze działania odzwierciedlają ideały patrona Bolesława Barbackiego.
Jednym słowem wychowujemy
i uczymy. Poziom nauczania dostosowujemy do możliwości oraz potrzeb,
tak aby zdolni uczniowie mogli rozwijad swoje zainteresowania, a słabsi
uzupełniad braki i opanowad zakres
wiedzy niezbędny do zdania egzaminu maturalnego czy zawodowego.
Warto wspomnied, że nasza szkoła
ma finalistów i laureatów prestiżowych konkursów. W opinii rodziców
i uczniów nasza szkoła jest przyjazna.
Panuje w niej niemal rodzinna atmosfera.
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Jubileusz jest momentem spojrzenia
w przeszłośd, ale też w przyszłośd. Czy
może Pan zdradzid czytelnikom
„SZTAMY”, jak szkoła będzie wyglądad
za kilka lat?
Sądzę, że nadal będzie zainteresowanie
młodzieży tą szkołą. Zmiany związane
z reformą programową, które od roku
2012 będą sukcesywnie wdrażane na
pewno przyczynią się do poprawy jakości
i efektywności kształcenia. Jesteśmy
otwarci na nowe metody i formy pracy
z uczniami, nowe technologie informacyjne stosowane w procesie kształcenia
oraz przedsięwzięcia na miarę XXI wieku.
No i oczywiście wierzę mocno, że spełnią
się marzenia wybudowania sali gimnastycznej.
W 2012 roku przyjdzie pierwszy rocznik
uc z niów,
r e aliz uj ąc yc h
nową
„PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ”. Czy Czekają nas rewolucyjne zmiany? Co to
oznacza dla naszej szkoły?

W dalszym ciągu będzie trzyletni cykl
kształcenia w liceum i czteroletni
w technikum. Podstawą planowania
procesu kształcenia będzie nowa
„Podstawa programowa”, uwzględniająca cele kształcenia – wymagania ogólne,
treści nauczania – wymagania szczegółowe oraz warunki i sposoby ich realizacji. Ulegną zmianie ramowe plany nauczania przedmiotów, co będzie miało
przełożenie na szkolne plany nauczania
i nieco inną liczbę godzin niektórych
przedmiotów na etapie kształcenia.
Z naszych informacji wynika, że jest
Pan
szanowanym
i
lubianym
dyrektorem. Jaki jest najlepszy sposób
na prowadzenie szkoły – łagodny czy
surowy?
Swoją misję bycia dyrektorem szkoły
pojmuję jako służbę wobec drugiego
człowieka. Zawsze staram się byd ludzki
wobec uczniów, pracowników szkoły
i rodziców. Potrafię słuchad innych,

korzystad z doświadczeo np. kolegów dyrektorów. W kierowaniu
zespołem ludzi bardziej preferuję
połączenie łagodności ze stanowczością
niż
s urow oś cią.
W „tworzeniu szkoły” staram się
przestrzegad zasad demokracji
i szeroko rozumianego partnerstwa
np. w rozwiązywaniu pojawiających
się problemów. Chciałbym nadal
pielęgnowad dobrą atmosferę pracy
szkoły.
Czego można Panu Dyrektorowi
życzyd z okazji jubileuszu 85 – lecia
Zespołu Szkół Nr 3?
Zdrowia, dobrych pomysłów i kierunków działao na rzecz rozwoju
szkoły i budowania pozytywnego
wizerunku w środowisku lokalnym.
Rozmawiała: Joanna Postrożna
klasa II LO a

Od lewej: mgr H. Dominik, mgr Cz. L. Sarota, mgr E. Biel-Chamioło, mgr inż. T. Majerczyk
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S YLWETKA
Kobieta na kraocu świata...
Pani Wicedyrektor Ewa BielChamioło jest absolwentką sądeckiego
I LO. „Bilu” (tak wołali na nią jej rówieśnicy) wyższe wykształcenie polonistyczne zdobyła w Krakowie, na dzisiejszym Uniwersytecie Pedagogicznym.
Pierwsze kroki jako nauczyciel stawiała
w Szkole Podstawowej nr 19 w Nowym
Sączu. Spędziła tam sześd lat. Przygodę
z Zespołem Szkół Nr 3 zawdzięcza poprzedniej Pani Dyrektor naszej szkoły Barbarze Dębickiej. Ucząc syna Pani
Barbary,
dobrze
znanego
„szóstkowiczom” prof. Jerzego Dębic-

kiego, zyskała uznanie i propozycję pracy w naszej szkole. Jej zaangażowanie
i pasję w szkoleniu młodych ludzi docenili również m.in.: Kurator Oświaty i
Prezydent Miasta Nowego Sącza, nagradzając jej liczne osiągnięcia. Zapytana o
największy sukces mówi: ”Osiągnięcia
moich uczniów są moimi osiągnięciami.”
Energię i chęd do działania Pani Dyrektor czerpie z podróży. Najciekawszą
z nich jest … przekroczenie koła podbiegunowego. Szybko można zauważyd, że
nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.
Sądzimy więc, że kolejne 30 lat pracy

z aw od owej będzie równie owocne, a marzenia o
rozbudowie szkoły zostaną
spełnione.

Prof. Ewa Biel-Chamioło

Pseudonim: Drobiażdżek
Pani
Wicedyrektor Halina Dominik
swą edukację rozpoczęła
w
S z k o l e
Podstawowej nr 15
w Nowym
Sączu. Jej
d a l s z e

wykształcenie silnie związane było z profilem humanistycznym (sądeckie I LO, profil
humanistyczny, a także Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - studia magisterskie z filologii polskiej, podyplomowe studia z historii na UJ). Pani Dyrektor — nazywana przez swoich rówieśników w szkole
„Drobiażdżkiem” - przygodę z "Szóstką"
rozpoczęła we wrześniu 2005 roku. Wcześniej współpraca z naszą szkołą była dla
niej tylko odległym marzeniem. Kiedy
obecny pan dyrektor, Czesław Leszek
Sarota, zaproponował jej stanowisko na-

uczyciela, potraktowała to jako prezent od losu lub rodzaj życiowego powołania. Jej zaangażowanie doceniono
dwa lata później – Pani Profesor objęła stanowisko Wicedyrektora w szkole
z „czerwonymi dywanami na korytarzach”. Największym atutem Pani Prof.
H. Dominik w pracy z młodzieżą jest
konsekwencja, a "słabością, która nasila się z wiekiem, zbyt miękkie serce
dla ucznia". Według nas jest to jednak
największa zaleta Pani Wicedyrektor.

Prof. Halina Dominik

Radośd i pasja
Pani Wicedyrektor Teresa
Majerczyk jest absolwentką czteroletniego liceum naszej szkoły.
Dalszą edukację podjęła na Politechnice Radomskiej oraz Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Kiedy po maturze ówczesny
dyrektor, pan Henryk Pazdyk,
zaproponował jej pracę nauczyciela zawodu, przyjęła ją z radością. Dzięki pomocy doświadczonych nauczycieli, między innymi
Pani
Prof.
Barbary
Dębickiej, która wcześniej była jej wychowawczynią, pani Majerczyk

poradziła sobie doskonale z nowymi
obowiązkami. - Praca jest dla mnie
wszystkim, staram się powierzone
mi obowiązki spełniad jak najlepiej mówi Pani Prof. Teresa Majerczyk.
Niewątpliwie, takie podejście do
zawodu oraz dogłębne poznanie
szkoły (z punktu widzenia nauczyciela i ucznia) sprawiło, że nasza
Pani Dyrektor zajmuje się sprawami
technikum już od 29 lat. Jej największym marzeniem związanym
z ZS Nr 3 jest chęd rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz większa liczba młodzieży w technikum.

Prof. Teresa Majerczyk
Maria Buczek, Beata Lompart
klasa III LO a
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WYWIAD JUBILEUSZOWY
Wywiad autoryzowany

Pani Anna Totoo o Bolesławie Barbackim: On jest dla mnie prawdziwą ikoną w historii naszego miasta!

Nasz „BOLO”
Anna Totoo jest znaną miłośniczką
i badaczką sądeckiej historii, społecznikiem, przewodniczką PTTK. Od lat interesuje się przeszłością naszego miasta.
Z okazji listopadowego jubileuszu Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, została zaproszona na spotkanie
z uczniami, by opowiedzied o niezwykłym patronie naszej szkoły.
W
czerwcowym
numerze
„Sądeczanina”, wydanym w 2009 roku,
został opublikowany Pani artykuł, zawierający fakty z życia Bolesława Barbackiego. Czy posiada Pani informacje,
jeszcze nikomu nieznane, o naszym patronie? Byd może miała Pani z nimi
stycznośd w trakcie pracy nad tekstem?
Dla mnie Bolesław Barbacki jest prawdziwą ikoną, wzorem do naśladowania - od
momentu gdy usłyszałam jego historię,
z ust ludzi, którzy znali go osobiście. Jako
sekretarz Związku Sądeczan zaczęłam
razem z kolegami z zarządu interesowad
się niszczejącymi, zabytkowymi nekropoliami na nowosądeckim cmentarzu. Wiedziałam, że tylko jeden grobowiec na
nim jest projektu Bolesława Barbackiego.
Jest to grobowiec Chryzantyna Uhacza.
Grobowiec był w ruinie, ale wspólnymi
siłami Związku i dzięki pomocy miasta

udało się nam go uratowad. Po opublikowaniu w „Almanachu Sądeckim” artykułu
o Chryzantynie Uhaczu, zadzwoniła do
mnie jego krewna – Janina Śliz-Uhacz. To
od niej i jej rodziny uzyskałam bardzo
dużo informacji na temat Waszego patrona. Okazało się, że brat Chryzantyna Uhacza, a ojciec Janiny, Roman, był najlepszym w młodości przyjacielem Barbackiego. Gdy artysta nie miał jeszcze własnego,
profesjonalnego pomieszczenia do malowania, Roman odstąpił mu najpiękniejszy
pokój we własnym domu. Pomieszczenie
było od strony wschodniej, idealne, dobrze nasłonecznione. Bolesław prosił, by
przyjaciel przyprowadzał mu osoby do
portretowania: staruszków i włóczęgów.

„Dla mnie Bolesław Barbacki jest prawdziwą ikoną, wzorem do naśladowania.”
Szkicując, portretując chciał dokładniej
poznad anatomię człowieka. Po latach
już, jako znany portrecista, odwiedził
przyjaciela Romana i jego rodzinę, którzy
mieszkali na Śląsku i na pożegnanie podarował im swój autoportret. Autoportret
ten, został przez Janinę i jej brata Stanisława (podczas wizyty w naszym mieście)
podarowany dyrektorowi „Sokoła”, panu
Antoniemu Malczakowi, w podziękowaniu za to, że jedna z sal „Sokoła” została
nazwana imieniem malarza.
Jakim człowiekiem i artystą był Bolesław
Barbacki? Miał jakieś charakterystyczne
dla niego cechy?
Mówiło się na niego po prostu „BOLO”.
Był bardzo szczuplutki, mizerniutki. Ciągle
był zabiegany. Oprócz Waszej szkoły
i zakładu przemysłowego, żył także, mocno zaangażowany, teatrem, harcerstwem, „Sokołem”, żył sprawami niepodległej Polski. Bardzo przeżył to, że ze

Roman Uhacz
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Grób Uhacza
względu na wzrok nie przyjęto go do
wojska. Był wspaniałym portrecistą a
także kopistą. Mógł zarobid majątek,
kopiując obrazy w muzeach paryskich,
ale nie zgodził się ich sprzedawad. Przywiózł kopie do kraju i poświęcił się rozwijaniu dalszych swoich umiejętności
malarskich, gdyż jego celem była własna twórczośd w kraju, w Nowym Sączu. Jego nieodłączne atrybuty to kapelusz, płaszcz oraz charakterystyczne
okulary. Głowę miał zawsze pełną pomysłów. Co ciekawe, nikt w nim nie
widział dziwaka. Był sobą. Był bardzo
czuły i opiekuoczy, niezwykle godny.
Od początku miał świadomośd, że musi
opiekowad się swoim młodszym rodzeostwem, zapewnid im byt. Nigdy
nie sprawiał problemów, wręcz przeciwnie, był podporą dla całej rodziny.
Lubił dzieci. Był bardzo towarzyski. W
Teatrze Dramatycznym był aktorem,
reżyserem i scenografem. Trzeba wiedzied, iż człowiek, który świadomie
odmawia okrutnemu szefowi sądeckiego gestapo – Hamannowi - namalowania portretu, jest godzien miana bohatera. Jako zakładnika głównie za to go
zamordowano w Biegonicach, gdyż
Niemcy nie udowodnili mu działalności

początku
1 9 4 1
r o k u
Barbacki
został po
r a z
pierwszy
zaaresztowany.
Kiedy
odmówił
składaAutoportret – B. Barbacki
nia zeznao, portretowania, Hamann osobiście,
w bestialski sposób go potraktował, wybijając mu zęby. Gdy go wypuszczono
z więzienia, rodzina zadbała o uzupełnienie uzębienia co było potem przydatne
podczas ekshumacji zwłok i zidentyfikowaniu malarza.
Jaki stosunek Bolesław Barbacki miał do
naszej szkoły? Czy była ona dla niego
źródłem radości czy może obowiązkiem?
To była jego miłośd! W listach do brata
używał wyrażeo typu: „moja kochana
szkoła”. Chciałabym, żebyście zrozumiały
jedną rzecz – Bolesław Barbacki tworzył
ją od małego pomieszczenia, wręcz
„dziupli”. Powiększał ją, rozwijał, zarabiając na malowaniu portretów znanych
sądeczan i zamożnych ludzi z okolicy.
Pisał: „I znowu mi wpadło malowanie
portretu, mogę dalej rozwijad szkołę”.

Napisał podręcznik do kostiumologii.
Przekazywał w nim dziewczętom wspaniałą wiedzę w tej dziedzinie. Biednym
uczennicom dawał drobne pieniądze na
przykład na fryzjera, gdy uznał, że tak ma
ona uczynid, na lepszy posiłek. Dbał o to,
by nie chodziły głodne. Był nazywany
„tatusiem”, „wujkiem”. Uczennice
z trudnym problemem wolały przyjśd do
niego, niż do rodziców. Na jego lekcjach
każda musiała mied pięknie wypielęgnowane ręce, śliczną fryzurę, wszystko musiało lśnid. Nie chodziło o to, że robiły to
ze strachu. Wręcz przeciwnie, chciały mu
się przypodobad i podziękowad. Za co?
Za to, że gdy którąś bolała głowa, on
umiał ją pocieszyd, gdy jedna z uczennic
nie miała butów na zimę, on znalazł dla
niej ciepłe obuwie. Był wzorem nauczyciela, wychowawcy, przyjaciela w potrzebie. Prawie każdej uczennicy szkicował
podczas lekcji tzw. „główki” i potem podarowywał.
Czy to prawda, że nasz artysta był zakochany w aktorce, prawie dwadzieścia
lat od niego młodszej?
Myślisz o pannie Annie Kassube? Nigdzie
nie przeczytałam o tym, że była ona wykształconą aktorką. Jest jedno archiwalne zdjęcie w Krynicy. Faktem jest, że
żywił do niej głębokie uczucie. Jednak
nikomu się nie zwierzał na ten temat,
przeżywał to sam. Ta kobieta pochodziła
z bogatego ziemiaoskiego rodu. Bardzo

lubiła Bolesława. Przykro mi, że ten
związek się nie powiódł, ale to nie była
ani jej, ani jego wina. To były tak zwane „drobnomieszczaoskie układy”.
Artysta? Cóż on może dad kobiecie?
Może sprawy potoczyłyby się inaczej,
gdyby uczucie Anny było mocniejsze…
Kiedy jego uczucia do niej zostały odrzucone, oddał się innym miłościom:
malarstwu, szkole krawieckiej, aktorstwu, pracy w „Sokole”, harcerstwu,
wszystko dla dobra miasta...
Bolesław Barbacki jest z pewnością
jedną z najważniejszych postaci
w historii Nowego Sącza. Jakie miejsca, według Pani, powinien zwiedzid
młody historyk interesujący się rodzinnym miastem, by pogłębid wiedzę
o jego życiu?
Oczywiście Waszą szkołę, która jest
skarbnicą wiedzy o malarzu. Wy jesteście jego wizytówką. Z pewnością bardzo ciekawe byłyby do przeczytania
pisanego przez niego kroniki, ale są
one niestety poza naszym zasięgiem.
Chciałabym, żeby kiedyś jego rodzina
udostępniła Waszej szkole te ważne
notatki. Jak wiemy, jednym z ważnych
miejsc działalności Barbackiego był
sądecki teatr. Tam również można
poszukad śladów życia Waszego patrona. Jest jego praca odnotowana
w działalności „Sokoła”, w krótkich
notatkach o harcerstwie. Niestety
wiedza o Barbackim wśród mieszkaoców naszego miasta zanika, teraz mało
kto interesuje się życiem tak wspaniałych społeczników rozkochanych
w swym mieście, kraju. Jest to przede
wszystkim ciągły obowiązek uczniów
tej szkoły, którą on kochał i która dzięki niemu powstawała. Tej pamięci
ciągłej o Nim wszystkim uczniom tej
szkoły z całego serca życzę.

Rozmawiały:
Agnieszka Małecka, Beata Lompart,
Magdalena Piszczek i Barbara Soboo
klasa III LO a
Od lewej: M. Piszczek, B. Soboń, p. A. Totoń, dyr. Cz. L. Sarota, A. Małecka, B. Lompart
Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum Pani Anny Totoo.
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R EPORTAŻ
Wiecznie roześmiany buntownik
W domu Leona Barbackiego i Heleny z Pawłowskich, przy Ulicy Kunegundy, 10 października 1891 roku
przychodzi na świat ich syn, Bolesław. Nikt wówczas nie przypuszczał, że za kilkanaście lat stanie się
jednym z najwybitniejszych polskich portrecistów.
Chłopiec już od najmłodszych lat fascynuje się rysunkiem. Pierwsze szkice
tworzy jako pięciolatek. W rodzinnej
kronice tak pisze o swoich pierwszych
pracach, wykonywanych wraz z bratem, Romkiem: „Rywalizowaliśmy ze
sobą. Moją pierwszą popisową pracą
był kosynier kościuszkowski biegnący
z siekierą na armaty i przeskakujący
z góry na górę. Ojciec cieszył się rozwojem naszych zdolności i dla porównania, chował te rysunki, zaopatrując
każdy w imię autora i datę wykonania”. W 1902 r. Bolesław rozpoczyna
naukę w sądeckim gimnazjum, gdzie
pobiera dodatkowe lekcje rysunków
u malarza Antoniego Broszkiewicza.
W 1906 roku wraz z Romualdem Mossoczym zakłada Koło Filaretów, mające
na celu umacnianie patriotyzmu i stawianie opozycji wobec zaborcy. W tym
okresie powstają jego pierwsze obrazy
olejne na płótnie, których tematyka
nawiązuje do tradycji powstao narodowych – „Ostatni Rzymianie”, „Powrót
Legionów”, „Erynie”. W latach 1910 –
1914 i 1915-1916 studiuje równolegle
prawo na Uniwersytecie Jagiellooskim
oraz malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie co roku otrzymuje pierwszą nagrodę w klasie, przyznawaną przez Teodora Axentowicza.

„Ojciec pragnął, aby syn miał zapewniony chleb w innym zawodzie i nie liczył
na
malowanie”
–
odnotowano
w „Almanachu Muszyny” z 2002 roku.
Jednak życie napisało inny scenariusz…

Nie znajdziesz szczęścia na świecie
Tuż po ukooczeniu studiów, młody Barbacki wyjeżdża wraz z ojcem i rodziną
do Tyrolu, gdzie maluje portrety przebywającym tam Polakom. Rzucony
w wir pracy, nadal tęskni za ukochanym
miastem i 9 czerwca 1915 roku wraca
do kraju. Jednak los nie jest dla niego
łaskawy... Wkrótce umiera jego najukochaosza siostra, Helusia, której śmierd
staje się ogromnym ciosem dla młodego artysty. Wówczas postanawia oddad
się bezgranicznie malarstwu i już
w 1916 organizuje, z pomocą krakowskiego malarza Eugeniusza Grosa,
pierwszą publiczną wystawę w nowosądeckim oddziale Czerwonego Krzyża.
Entuzjazm i uznanie, z jakim spotyka się
Barbacki, ostatecznie przekonują go do
rezygnacji z zawodu prawnika. W tym
okresie prowadzi także ożywioną działalnośd oświatową i kulturalną w swoim
rodzinnym mieście. W 1918 roku organizuje stałe Towarzystwo Dramatyczne
w Nowym Sączu, w którym pracuje jako
aktor, reżyser, scenograf i instruktor. W
1920 r. Barbacki rozpoczyna pracę jako
nauczyciel rysunku w gimnazjum żeoskim. Jednak od października 1924 r. do
czerwca roku 1925 przebywa w Paryżu,
gdzie zajmuje się głównie studiowaniem dzieł klasycznego malarstwa
w Luwrze. Sądecki malarz nie może
jednak znaleźd dla siebie miejsca;
wpada
w
przygnębienie. Ratunkiem od przytłaczającej go
zewsząd
pustki okazuje się córka
zamożnych
ziemian spod
Krakowa –
młodziutka
Hania
Po-

Dom, w którym urodził się Bolesław Barbacki
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„Ona” 1938
stawkówna. Zupełnie niezwiązana ze
światem sztuki, staje się opiekunką
malarza, który nie potrafi posługiwad
się językiem francuskim, nawet
w elementarnym stopniu. Pomimo
licznych głosów nakłaniających go do
związania się z prawie o dwierd wieku młodszą panną, Barbacki preferuje życie w pojedynkę. Sam pisze:
„Nigdzie i w żadnych okolicznościach
nie znajdziesz szczęścia na świecie,
bo go nie ma w ogóle!”

Portret u „Bola”
W 1925 roku wraca do kraju i rozpoczyna wzmożoną działalnośd. Wkrótce zakłada krawiecką Szkołę Przemysłową Żeoską Towarzystwa Szkoły
Ludowej w Nowym Sączu. Jedna
z uczennic tak wspomina swojego
profesora:
„Wszystkie
byłyśmy
w nim zakochane! Nazywałyśmy go
„wujkiem”, „ojczulkiem”, był wiecznie roześmiany i zadbany. Zdolnym,
a biednym dziewczętom często wsuwał pieniądze, kupował paczki mikołajowe… jak można nie kochad takiego dyrektora, który w 1929 roku
zakłada dla absolwentek szkoły Wytwórnię Przemysłową TSL, w której
młode dziewczęta znajdują pracę.”

Ukochany przez młode panny nauczyciel, w latach 30. jest już niemal
nadwornym portrecistą. Do dobrego
tonu należy wówczas zamówid portret
u „Bola”, który maluje całe rodziny.
Robi się o nim coraz głośniej nie tylko
w Polsce, lecz na całym świecie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleca
Bolesławowi namalowanie serii portretów generalskich, z których zdążył
ukooczyd jedynie cztery. Artysta nie
nadąża z wykonywaniem zamówieo,
realizuje coraz to śmielsze pomysły,
wobec tego życie prywatne odkłada na
potem.

Miłośd w purytaoskim mieście
W 1935 roku spotyka na swojej drodze
kolejną kobietę. Barbacki pomaga
wówczas 21-letniej Hance Kassube
zaistnied na scenie teatralnej. Młoda
aktorka debiutuje na deskach Towarzystwa Dramatycznego rolą młynarki.
Malarz, zafascynowany jej talentem,
wychodzi z kolejną propozycją. W jednym z listów żali się swemu przyjacielowi, że „w tym purytaoskim mieście nie
ma mowy o tym, by jakaś niewiasta
odważyła mi się pozowad”. Dzięki odwadze młodej Kassube, w 1938 roku
powstaje akt „Ona”. Sympatia do rudowłosej modelki zaczyna przeradzad się
w poważne uczucie. Barbacki zmienia
dotychczasowe nastawienie co do
ożenku i jesienią 1938 roku wraz ze

swą wybranką dają na zapowiedzi. Jego
miłośd do młodszej o 20 lat panny zaczyna przeszkadzad przyjaciołom artysty. Za ich wielokrotnymi namowami
i pouczeniami, dotyczącymi niestosowności tego związku, Barbacki decyduje
się na rozstanie z Hanką. „Stryj nie
mógł darowad sobie tego zerwania.
Ciągle ją kochał; był załamany” –
wspomina Helena Ślepiakowa.

Buntownik z wyboru
Wybuch II wojny światowej przerywa
dotychczasową działalnośd artysty.
Mimo próśb przyjaciół, Barbacki nie
chce opuścid miasta, nie zamierza się
także ukrywad. Twierdzi bowiem, że
„Niemcy są wszędzie”. U zaufanych
ludzi, rozlokowuje dobra „Sokoła”,
którego był prezesem od 1932 roku.
W 1949 roku Barbacki wstępuje do
Związku Walki Zbrojnej, jednak wkrótce zostaje aresztowany. Dzięki pomocy
życzliwych mu osób zostaje zwolniony
po tygodniu więzienia. Nadal jednak
nie ma zamiaru się chronid i intensywnie pracuje. Wieśd o sławie portrecisty
dochodzi do szefa sądeckiego gestapo,
Henricha Hamanna, który prosi go
o namalowanie swego portretu. Bolesław, jako oddany patriota, odmawia,
za co zostaje uwięziony po raz drugi
2 lipca 1941 roku. Ostatnie dni swojego
życia spędza w celi, malując „główki”
współwięźniów. Dzięki odwadze spo-

wiednika, Jana Wernera, który przemyca rysowane na skrawkach papierów
portrety, trafiają one do rodzin zakładników. Rankiem 21 sierpnia 1941 roku
Bolesław Barbacki wraz z 46 współwięźniami zostaje wywieziony do pobliskich Biegonic i tam rozstrzelany przez
hitlerowców.
***
Malarstwo Barbackiego kojarzy się
obecnie z olejnymi portretami, które
dominują w jego twórczości. W obrazach wiernie oddawał cechy portretowanej osoby. Unikał idealizowania,
odrzucał awangardowe prądy. Był artystą pracowitym, jego dorobek malarski
to około 800 prac sztalugowych, które
prezentował na 44 wystawach. Do
2002 roku w willi „Marya” przy ulicy
Jagiellooskiej 60, w której tworzył Bolesław Barbacki, znajdowała się galeria
obrazów malarza, gdzie wspomniany
wcześniej akt „Ona” zajmował naczelne miejsce.
Magdalena Piszczek
klasa III LO a
Tekst powstał na podstawie artykułów:
„Wybraniec wielu muz” Jerzego Leśniaka (Dziennik Polski 17 sierpnia
2001) oraz „Poczciwy Bol i demoniczna Hanka” Marka Lubaś-Harnego.

Bolesław w otoczeniu uczennic
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„Pamiętam jak…”
Rozmowa z Alicją i Kingą Nawrot – matką i córką, które uczęszczały do szkoły Bolesława Barbackiego.
Jak zaczęła się Wasza przygoda ze szkołą Bolesława Barbackiego?
Alicja Nawrot: Początkowo chciałam
uczęszczad do szkoły gastronomicznej,
ale mojemu tacie ten pomysł nie za bardzo się spodobał. Wtedy właśnie trafiłam
do „odzieżówki”, którą skooczyłam
w 1977 r. Dziś nie żałuję swojej decyzji,
to były dobre lata.
Kinga Nawrot: Ja chodziłam do klasy
humanistycznej, zaczęłam szkołę w roku
2000, a skooczyłam w 2004. Byłam drugim rocznikiem liceum, które powstało
u Barbackiego w 1998r. i ostatnim zdającym tzw. „starą maturę”. Trafiłam tu
przypadkowo: pewnego dnia czekałam
na autobus na przystanku, znajdującym
s ię
daw nie j
pod
budy nk ie m
„odzieżówki”. Korzystając z chwili wolnego czasu wstąpiłam do szkoły; był to
okres rekrutacji, a ja właśnie kooczyłam
ośmioletnią wtedy szkołę podstawową.
„Szóstka” bardzo mi się spodobała, złożyłam podanie i tak zostałam jedną
z uczennic.
Zaczęła Pani chodzid do naszej szkoły
w 1974 roku. Jak wtedy wyglądał jej
budynek?
AN: Cóż, było bardzo ciasno. Ale klas też
nie było aż tak dużo, może sześd oddziałów w każdym roczniku. Jak zaczęłam
chodzid do szkoły, to mieliśmy parter,
pierwsze piętro i niewielkie poddasze,
które, kiedy skooczyłam edukację, zostało zburzone i na jego miejscu dobudowano piętro drugie.

Alicja Nawrot podczas pokazu mody
na szkolnym korytarzu.
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KN: Ja z kolei pamiętam, że nie mieliśmy
sali gimnastycznej i na lekcje WF chodziliśmy na „START”. Podczas wielu lekcji byliśmy podzieleni na grupy, ale drugie piętro
już istniało, więc było trochę więcej miejsca.
W naszej szkole mamy obecnie bardzo
ciekawe tradycje, takie jak: Dzieo Elegancji, Dyżur Gospodarza Szkoły i górskie rajdy. Czy w dawnych czasach nauczyciele
proponowali Wam również dodatkowe
sposoby rozwijania talentów i zainteresowao?
KN: Pamiętam doskonale odbywający się
raz do roku szkolny festiwal „Guzik z pętelką” i to jak pomagałam przy przygotowywaniu strojów. Młodzież z naszej szkoły
była zawsze bardzo uzdolniona. Pamiętam
też szkolne rajdy, wycieczki na krynickie
lodowisko i to, że na tablicy przy wejściu
wisiał „szczęśliwy numerek”.
AN: Do moich ulubionych tradycji należały
odbywające się zwykle na szkolnym korytarzu pokazy mody, organizowane przez klasy zawodowe. Bardzo mile wspominam
szczególnie jeden z nich, na którym mój
projekt, będący pracą dyplomową, uzyskał
największe uznanie i zdobył pierwsze miejsce.
Na naszych szkolnych korytarzach widoczna jest przewaga liczebna dziewcząt. Jestem bardzo ciekawa, czy w czasach kiedy
Wy chodziłyście do naszej szkoły, też była
ona tak bardzo zdominowana przez płed
piękną?
AN: Za moich czasów w szkole w ogóle nie
było chłopców, ale już w klasie Kingi było,
o ile dobrze pamiętam trzech. To dobrze,
że teraz coraz większa ilośd mężczyzn decyduje się wybrad tę szkołę, bo wprowadza
to pewną równowagę i na pewno jest weselej.
Jak wspominacie swoje przygotowania do
studniówki i Wasz bal maturalny?
KN: Moja studniówka trwała wyjątkowo
długo, od godziny 19 do 7 rano dnia następnego. Zorganizowaliśmy imprezę
wspólnie z równoległą klasą, to był udany
wieczór.
AN: Mój bal maturalny, podobnie jak studniówki pozostałych klas, odbywał się
w budynku szkolnym. Bawiliśmy się na
korytarzu, a mimo to zabawa była przednia. Mój ojciec był wojskowym, więc
w prezencie do taoca przygrywała nam
całkowicie za darmo wojskowa orkiestra.

A jak wspominacie samą maturę?
KN: Hmm… przede wszystkim bardzo
szybko upłynął czas podczas części humanistycznej egzaminu. Byliśmy rozdzieleni po salach w około dziesięcioosobowych grupkach, więc nie było
nawet mowy o ściąganiu i kombinowaniu. Podczas części pisemnej nie odczuwałam większego stresu, jednak kiedy
zdawałam maturę ustną, to przyznam,
że bardzo się denerwowałam.
Dziś nasi maturzyści mogą liczyd na
ogromną pomoc nauczycieli. Jak było
z wami?
KN: Cały rok mieliśmy dodatkowe, bezpłatne zajęcia. Nawet w wolne dni musieliśmy przychodzid do szkoły, żeby
powtarzad materiał. Pamiętam też, że
w soboty rano mieliśmy lekcje z matematyki. Przerabialiśmy dużo zadao,
w szkole non stop robiliśmy dwiczenia
i testy. To był ciężki okres.
Czy miałyście swoich ulubionych
nauczycieli?
KN: Bardzo lubiłam swoją nauczycielkę
od biologii, Panią Prof. Grażynę Bastę,
którą serdecznie pozdrawiam. Mile
wspominam też Panią Prof. Krystynę
Czarnik, która z tego, co wiem nie pracuje już w „6”. Jednak moją ulubioną
nauczycielką była pani od języka francuskiego. Byliśmy z nią na wycieczce
w Paryżu, dużo zwiedzaliśmy i świetnie
wspominam tamte dni.
AN: Ja z kolei bardzo lubiłam swoją
nauczycielkę od języka rosyjskiego,
Panią Prof. Hirsch, którą do dnia dzisiejszego zdarza mi się czasem widywad. Zresztą wszyscy nauczyciele byli
nie tylko dobrymi pedagogami, ale też
wspaniałymi ludźmi.
A czego życzyłybyście naszej szkole
i uczniom z okazji 85. rocznicy założenia jej przez Bolesława Barbackiego?
AN: Przede wszystkim wielu sukcesów,
świetnie zdanych matur, tak wspaniałego grona pedagogicznego, jakie istniało w niej do tej pory.
KN: I żeby istniała jeszcze przynajmniej
przez następne 85 lat.

Rozmawiała: Barbara Soboo
klasa III LO a
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Szkolna retrospekcja
Jak każdy z nas – uczniów –
na co dzieo nie myślę wiele o szkole. A przynajmniej staram się nie
myśled. Wszyscy dobrze wiemy, że
jest ona wielką i znakomicie prosperującą fabryką stresu, nerwów
oraz przeszkód do pokonania. Tak
myślałam do pewnego momentu.
Kilka tygodni temu moja mama, jednym banalnym zdaniem: „Niewiele
się zmieniło od czasów, kiedy ja byłam w tej szkole” całkowicie odmieniła mój sposób postrzegania szkolnych problemów. Nigdy wcześniej
nie zastanawiałam się, kto mógł
spacerowad tymi samymi korytarzami w odległej przeszłości.
Moja mama do szkoły poszła
rok wcześniej, niż powinna, ze
względu na małą ilośd uczniów
w tym roczniku.

„ O c zy wiśc ie n asz a
szkoła nieuchronnie
wpadła w ręce postępu,
zmieniło się jej wyposażenie oraz dekoracja
sal.”
Z tego, co mówi, bardzo jej się podobało… ale edukacja na wsi to inna
bajka. Do wychowawczyni zwracasz
się per „ciociu”, na lekcjach swobodnie rozmawiasz, rówieśników
jest zaledwie garstka i znacie się jak
„łyse konie”. Nagle taki dzieciak
w wieku 14 lat staje przed poważnym wyzwaniem – wyborem szkoły
średniej. Pisze egzaminy wstępne.
Po zdanych egzaminach wchodzi
w zupełnie inny świat. W klasie
z osób sześciu, robi się czterdzieści
o nieznajomych twarzach. Każdy
z
n as
d oś w i a d cz a
strachu
„pierwszaka” w indywidualny sposób. Początki zawsze są trudne...
Nie wiem, jak wielu ludzi by
się ze mną zgodziło, ale myślę, że
niezwykłym plusem „Barbackiego”
jest panująca w nim atmosfera. Ze
wspomnieo mojej mamy wiem, że
to ciepło tkwi w „Barbackim” już
bardzo, bardzo długo.

P onadto
w iększ oś d
uczniów i absolwentów
podkreśla, że szkoła
zapewnia poczucie bezpieczeostwa oraz promuje indywidualizm.

„Niezwykłym
p l u s e m
„Barbackiego”
jest panująca
w nim atmosfera.”
Oczywiście Zespół Szkół
Nr 3, jak każda placówka edukacyjna XXI wieku, nieuchronnie wpadł
w ręce postępu, zmieniło się jego wyposażenie oraz dekoracja sal.
W klasach można teraz
znaleźd tablice multimeMartyna Kubsik, fot. Archiwum domowe
dialne, komputery, sprzęt
do odtwarzania płyt CD
i DVD. Dwadzieścia lat wcześniej nie camy pamięcią do młodych lat
przy każdej możliwej okazji,
było to możliwe.
Wsłuchana w opowieści mamy widząc na ulicy starego przyjao „jej-mojej” szkole zastanawiam się ciela czy mijając mury byłej
czy ja również, po wielu latach, będę szkoły. Nie trudno zauważyd,
wspominad tylko te najmilsze momen- że wracając pamięcią do
ty? Czy równie serdecznie będę wy- „Barbackiego” w rozmowie
mieniad moich nauczycieli? Mama z jakimkolwiek absolwentem,
twarzy
z a u w aż a my
szczególną pamięcią darzy Panią Dy- n a
uśmiech.
Zwłaszcza
u mojej
rektor Teresę Majerczyk.
mamy. Jestem pewna, że nawet po dwudziestu latach mogłaby się czud w tej szkole tak
samo przyjemnie, jak kiedyś.

„Edukacja na wsi to inna
bajka. Do wychowawczyni zwracasz się per
„ciociu”, na lekcjach
swobodnie
rozm awiasz…”

Nie szczędzi ciepłych słów, wspominając jej osobę, podejście do uczniów
i charakter.
Paradoks – kiedy jesteśmy
uczniami, staramy się nie myśled
o szkole… Kiedy osiągamy dojrzałośd,
nie możemy o szkole zapomnied. Wra-

Martyna Kubsik
klasa III LO A
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W SPOMNIENIE ABSOLWENTKI
„School ranking”- czyli okiem absolwentki...
Budzik! Jak ja nie cierpię tego dźwięku plikowanych równao reakcji, po czym czas na
o piątej rano! No dobrze niech będzie. łacinę. To właśnie tutaj mamy okazję dowieWstaję. Prysznic, jakieś śniadanie, a podzied się, że od ostatniej lekcji popadliśmy
tem truchtem na lekcje…
w stan „odmóżdżenia”, bo jak można nie
Przekraczam próg budynku na ul. Moumied przetłumaczyd fragmentu tekstu Cycerawskiego 2 i biegnę po schodach na górę,
rona?! Przejdźmy do filozofii z Prof. Jerzym
gdzie mają się odbyd zajęcia. Witam się
Dębickim, który zasypuje nas pojęciami w styz wszystkimi i cieszę na widok uśmiechnięlu: imperatyw kategoryczny, dialektyka czy
tych twarzy. Siadam standardowo w piątej
idealizm. Po niezwykłych rozważaniach
ławce pod ścianą. Rozmawiam gorączkowo
„miłośnika Zofii” czas na lekcję geografii z Prof.
z rówieśnikami o czekających nas sprawElżbietą Czech-Klimą, popularnie zwaną Sherdzianach i kartkówkach. To ciekawe, że
lockiem Holmesem, ze względu na swoją dopierwsze ławki są zawsze najbardziej zeciekliwośd i sposób chodzenia w trakcie podastresowane, a biedna Ola codziennie przed
wania notatek. Warto chyba też dodad, że nasz
każdą lekcją odwraca głowę i z przerażony„Detektyw”, już wchodząc do klasy, podaje
mi oczyma pyta: „Myślicie, że zrobi nam
z góry całą formułkę, dyktując jednocześnie
wpadówkę?”
temat i kolejne punkty, a także podpunkty.
Nagle dobiega nas głos: „Moi mili paoI co teraz? No tak „moje asocjacje oscylują
stwo, już was nie słyszę!” Nie można zapowokół trywialnie pejoratywnego stwierdzenia”,
mnied tych słów, które mają szansę na
iż nastała godzina języka polskiego, ale czy to
przejście do historii. Podobno w klasach
aby na pewno nasz ojczysty język? Kto używa
ekologicznych, które spędzały z naszą ukotak wyrafinowanego słownictwa? Oczywiście
chaną Panią Prof. Joanną Olesiak znacznie
nikt inny jak Prof. Klaudia Gargula. No tak,
więcej czasu niż my (jej podopieczni), przed
musimy poszerzad znajomośd rodzimej mowy,
rozpoczęciem lekcji zakładano się jakiego
a także wnikliwie analizowad strukturę rozmazdania użyje Pani Chemik na dzieo dobry.
itych słowników. „Na pamięd Miśki, na paCiekawe, co było nagrodą dla zwycięzcy?
międ! No i oczywiście na jutro „Potop”. Po
Chemia
mija w
atmosferze
niezwy-

językowych „wygibasach” czas na dziennikarstwo, ponownie z panią Klaudią, która z eseju
zawsze miała „tylko cztery i pół” na studiach.
Gdyby tak większośd studentów miała to czte-

skom-

Kiedy słyszymy popularne już w VI LO słowo „Ciiiiszaaa” o niskim dźwięku, to wiadomo,
że

czas

na

przysposobienie

obronne

z Prof. Januszem Gądkiem, który uczy nas, jak
posługiwad się bronią palną i sprawdza nasze
Agnieszka Jurek Fot. Archiwum domowe
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uzdolnienia muzyczne w zakresie hymnu narodowego.

w-fu z niezwykle zwinną Prof. Danutą Górszczyk, która potrafi zmiażdżyd saltami na drążku. Niejeden marzy o takiej kondycji nawet
w nastoletnim wieku.
Po tak wyczerpującym dniu udaję się do
domu, aby i tam zgłębid tajniki zadanej nam
wiedzy i by następnego dnia usłyszed... Budzik! Wstaję, prysznic, śniadanie, a potem
truchtem, ale już nie na Morawskiego, tylko
gdzie indziej. Tam gdzie nie ma już tych
uśmiechniętych twarzy i przedsprawdzianowego stresu. Łezka się kręci na wspomnienie
tamtych czasów, wojny o „wolnośd trampkową”, opuszczania ukradkiem klasy z lekcji
przysposobienia obronnego po pozostawieniu na drzwiach kartki z napisem: „jesteśmy
w salonie Pegouta”, zajęd przerywanych audycją radia S.O.S Trójki, czy chodby lekcji
z naszymi ukochanymi i niezmiernie oryginalnymi belframi. Nie oszukujmy się chciałoby
się wrócid. Chod na chwilę…
Agnieszka Jurek
Absolwentka VI LO
Agnieszka Jurek jest absolwentką klasy
dziennikarskiej VI LO. Ukooczyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie - specjalizacja: amerykanistyka, polityka i problemy globalne. Obecnie mieszka
w Hiszpanii, gdzie studiuje kierunek: nauki
polityczne i administrację w Universidad

ry i pół, świat byłby piękniejszy.

k l e

Na zakooczenie dnia trochę ruchu. Lekcja

Complutense de Madrid. W 2007 roku odbyła staż w RMF FM w Krakowie. Rok później
podjęła praktykę na stanowisku asystentki
w biurze poselskim w Madrycie. Obecnie
pracuje w dziale edytorskim wydawnictwa
Cambridge University Press w Madrycie .

W SPOMNIENIE ABSOLWENTKI
Piąta rano… dzwoni budzik
skim. Pozostałe licea w Nowym
„Jeszcze 10 minut, przecież

Sączu posiadały w swojej ofercie

zdążę…”. Babcia pyta: „Wstałaś?”.

edukacyjnej

„Tak, wstałam” – odpowiadam spod

humanistyczny. Dziennikarstwo,

ciepłej kołderki.

filozofia czy chociażby język ła-

Niestety babcia stoi już nade mną:

cioski to przedmioty, które do

„Autobus nie będzie czekał. Następny

dzisiaj budzą podziw każdego,

masz za godzinę. Wstawaj wresz-

kto słyszy, że już w liceum mo-

cie!!!”

głam obcowad z tymi dziedzina-

wyłącznie

profil

mi nauki. Co prawda wspomnie-

„Szóstka
mnie

przyciągnęła

proponowanym

profilem

dziennikar-

skim. Pozostałe licea
w Nowym Sączu posiadały w swojej ofercie
edukacyjnej

wyłącznie

profil humanistyczny.”
Mruczę tylko pod nosem: „Przecież już
stoję”… Nie spóźnid się na pierwszą
lekcję to dopiero było wyzwanie. Autobus odjeżdżał kilka minut po szóstej. Po czterdziestominutowej podróży miałam tylko kilkadziesiąt, a może
kilkaset (ekhm… no tak, kobiety prze-

nie dwóch godzin chemii tygodniowo w klasie maturalnej
wciąż wywołuje u mnie szybsze
bicie serca. Nauka ta nie była dla
mnie barierą nie do pokonania. Paulina Klimek, fot. Archiwum domowe
Co więcej, zawsze fascynowała
dzone przez zawodowych dziennikamnie logika przedmiotów ścisłych. Mimo
to, każda minuta spędzona na przyswaja-

rzy: Wojciecha Molendowicza, Annę

niu przebiegu reakcji chemicznych przy-

Piętkę, Małgorzatę Grybel czy Jacka

prawiała mnie o ból głowy. Szczególnie

Szczepanika – to tylko niektóre z do-

w obliczu zbliżającego się nieuchronnie

świadczeo wyniesionych z VI LO.

egzaminu dojrzałości.

„Wspomnienie dwóch go-

„Szóstka”. Zajęcia zaczynałam o 7:10.
Tak było w pierwszej i trzeciej klasie.
Drugoklasistów obejmowała popołudniowa zmiana.
„Szóstka” przyciągnęła mnie
proponowanym profilem dziennikar-

Absolwentka VI LO

dzin chemii tygodniowo
w klasie maturalnej wciąż
wywołuje u mnie szybsze
bicie serca.”

cież mają z tym problem) metrów na
ul. Morawskiego, gdzie mieści się tzw.

Paulina Klimek

Paulina Klimek jest absolwentką klasy dziennikarskiej VI LO w Nowym
Sączu. W czerwcu br. ukooczyła studia magisterskie na Uniwersytecie
Warszawskim na kierunku europe-

Co jeszcze zapamiętałam ze szkolnych

istyka. W 2009 r. – studia licencjackie

lat? Wyjazdowe warsztaty dziennikarskie

na kierunku stosunki międzynarodo-

w Skrudzinie i Krakowie, pierwsze próby

we, specjalnośd: integracja europej-

pisania tekstów informacyjnych oraz

ska. Od 2008 r. pracuje w Biurze Pra-

publicystycznych, tajniki tworzenia ser-

sowym Klubu Parlamentarnego Plat-

wisów informacyjnych, zajęcia prowa-

forma Obywatelska w Warszawie.
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W SPOMNIENIE ABSOLWENTKI

Wymarzona „odzieżówka”
To nie była moja wymarzona
szkoła. Zresztą, mój gimnazjalny wybór szkoły średniej nie miał nic
wspólnego z tym szablonowym myśleniem: „wybierz najlepsze liceum”.
Tak właściwie nie było dla mnie
szkoły. Poszłam do VI LO jedynie ze
względu na opinie o dobrej polonistce i historyczce. Miałam przecież po
liceum iśd na filologię polską,
a wcześniej, by się tam w ogóle dostad, zdad rozszerzoną maturę –
właśnie z polskiego i historii.
Pierwszy tydzieo mnie przeraził. Zapierająca dech lekcja historii, na której, jak wówczas miałam
wrażenie, zastygło powietrze. Długotrwały proces rozsadzania przed
błyskawiczną kartkówką z chemii.
Strach przed „pałką” z matematyki.
Przerażenie przed każdą lekcją angielskiego… Lista na „nie” była bardzo długa. W dodatku jeszcze ten
schematyczny, ciągle powtarzający
się dialog:
- Gdzie chodzisz do szkoły?
- Do VI.
- Gdzie? Gdzie to jest?
- Na Morawskiego.
- Aaa, odzieżówka!
Nic tylko zmienid szkołę.
Je dnak
z ostałam.
„Odzieżówka” z tygodnia na tydzieo,
z miesiąca na miesiąc coraz bardziej

Ilona Klimek fot. Archiwum domowe
S TR . 14

zaczynała mi się podobad. Dostrzegłam w koocu specyficzny klimat i
ciepłą atmosferę (w jakiej jeszcze
innej szkole w Nowym Sączu są
dywany na korytarzach?), pojawili
się
pierwsi
przyjaciele,
a i nauczyciele zdecydowanie zyskali przy bliższym poznaniu…
***
Jest 1 października. Za dwa
dni rozpoczynają się zajęcia. Rok
akademicki rusza pełną parą już
w poniedziałek. Jestem studentką
MISH na Uniwersytecie Jagiellooskim. Wymarzyłam to sobie w drugiej klasie liceum, po olimpijskich
doświadczeniach. Nie sądziłam, że
się uda. Przecież jeszcze na początku drugiej klasy szczytem moich marzeo była filologia polska.
A jednak... Udało się i to
w dużej mierze właśnie dzięki
„odzieżówce”. Mojej wymarzonej
szkole. Teraz z pełną odpowiedzialnością mogę tak powiedzied
o VI Liceum.
Ws paniali
nauczycie le ,
którzy zachęcili mnie do udziału
w olimpiadach oraz Ci, którzy pomagali w inny sposób – po prostu
przymykając oko na pewne moje
niedociągnięcia z innych przedmiotów ;-) Rodzinna atmosfera
stworzona przez Dyrektorstwo.
Klasa, z którą nie
sposób było się nudzid. Nie powiem,
żebym w tym momencie
do tego
wróciła, bo teraz
chciałabym
raczej
zobaczyd, jak to będzie na studiach.
Jednak jestem przekonana, że jeszcze
za tym wszystkim
zatęsknię…
***
Może trzy lata
temu nie wybrałam
n a j l e p s z e j
(oczywiście, jak dla
mnie, tylko rankingowo) szkoły w Nowym Sączu. Wyłamałam się i na początku ciężko było

mi się odnaleźd. Wszystkich przecież
zastanawiał fakt, dlaczego „dobra
uczennica” nie idzie do I lub II Liceum.
Jednak niczego nie żałuję.
Poszłam do „odzieżówki” i wiem, że
to był dobry wybór. Chod minęło
niewiele czasu, to już teraz miło
wspominam te trzy lata liceum.
Wszystkie małe trudności i problemy, które się wtedy pojawiły wydają
się byd teraz tylko błahostkami.
W tej chwili obracam je w żarty lub
szkolne anegdotki.
„Szóstce” niewątpliwie zawdzięczam wiele. Przede wszystkim
wspaniałych przyjaciół oraz wyjątkowych nauczycieli (tutaj ukłon zwłaszcza w stronę Pani prof. Klaudii
Garguli), dzięki którym teraz siedzę
przed komputerem i układam mój
plan studiów międzywydziałowych.
Gdybym teraz postawiła w tym miejscu dziewczynę sprzed trzech lat,
pewnie zdecydowałaby się ona jedynie
na
filologię
polską.
„Odzieżówka” jednak mnie zmieniła.
Nauczyła, że czasem warto spróbowad zrobid coś więcej. Że trzeba się
odważyd i wyjśd życiu naprzeciw. Bo
warto.
Naprawdę miło wspominam
te trzy lata. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Pozdrowienia ze słonecznego Krakowa :)
Ilona Klimek
Absolwentka VI LO
Ilona Klimek jest absolwentką klasy dziennikarskiej VI LO.
W II klasie została finalistką zawodów
centralnych XL Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego w Warszawie. Zajęła
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim „Płynąd pod prąd”. Wydała
amatorsko tomik poezji „Zwierciadło
duszy”. W 2011 roku została laureatką
zawodów centralnych Olimpiady Filozoficznej. Za swoje artystyczne osiągnięcia
otrzymała nagrodę im. Dra Jerzego Masiora 2010. Została również laureatką
szkolnej nagrody „IKAR”. Obecnie jest
studentką I roku Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellooskiego
w Krakowie.

F OTOREPORTAŻ Z ŻYCIA SZKOŁY

„Szóstka” na szóstkę
Zajęcia zaczynają się o godzinie 7.10.
Wszyscy pilnie się uczą - nawet o tak
wczesnej porze!

Uczniowie klas plastycznych muszą mied przestrzeo
w trakcie tworzenia swoich oryginalnych dzieł. Dlatego
uczestniczą w plenerach malarskich…

Młodzi redaktorzy z klas dziennikarskich
rozwijają swoje umiejętności prowadzenia programów telewizyjnych. Z pewnością znajdziemy wśród nich przyszłe
gwiazdy TV :)

Uczniowie klas ekologiczno-językowych podczas
warsztatów znajdują się bardzo blisko natury… Wszyscy podziwiamy ich odwagę :)

W tym samym czasie uczniowie i uczennice naszego Technikum poznają zasady
projektowania i szycia tak pięknych kreacji. Rezultaty ich pracy możemy podziwiad podczas corocznych pokazów mody.
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Uczniowie klas matematyczno-geograficznych
to miłośnicy gór. Zwykle wybierają ambitne
i trudne szlaki. Brawo za odwagę i kondycję :)

Tradycją szkoły jest „Dyżur Gospodarza”. Tym
razem uczniowie zorganizowali Dzieo francuski.
W jeden dzieo przenieśliśmy się do Paryża bez
żadnych biletów. Wszystkim chyba podobała się
ta wycieczka. Na zdjęciu widad Pana Dyrektora
i Panią Wicedyrektor w towarzystwie Coco Chanel, Napoleona oraz Małego Księcia.

Podobnie jak romantyczni artyści uważamy, że
podróże pozwalają nam lepiej poznad samych
siebie. Dlatego organizujemy ciekawe tematyczne wycieczki – do Londynu (na zdjęciu), Paryża,
Pragi i Wiednia.

A kiedy już jesteśmy wyczerpani rozwijaniem
zdolności intelektualnych, nasi nauczyciele pozwalają nam na nowo „odkryd w sobie dziecięcą
radośd” podczas szkolnych rajdów.

Chcecie nas lepiej poznad? Zapraszamy Was do naszego
Liceum i Technikum.
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Patrycja Wojtarowicz
klasa II LO a

