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 Drodzy Czytelnicy! 

 Witam Wszystkich jako nowa redaktor naczel-

na „Sztamy”. Trzymacie w rękach specjalne wyda-

nie gazety, które powstało z okazji 95-lecia naszej 

szkoły. W tym roku obchodzimy również Rok Bole-

sława Barbackiego— artysty, miłośnika teatru oraz 

wielkiego sądeckiego społecznika. W tym szczegól-

nym momencie chcemy przybliżyć Wam postać na-

szego Patrona. To my: uczniowie, nauczyciele, ro-

dzice oraz pracownicy szkoły kontynuujemy dzieło, 

które zapoczątkował Bolesław Barbacki. George 

Bernard Shaw powiedział: „Życie nie jest świecą, to 

raczej wspaniała pochodnia, którą pozwolono nam 

trzymać przez chwilę, i należy uczynić wszystko, by 

świeciła jak najjaśniej, nim oddamy ją naszym na-

stępcom”. Nasza szkoła już od 95 lat świeci niesa-

mowitym blaskiem. I życzę nam Wszystkim, żeby 

tak było zawsze. 

Zapraszam Was do lektury!☺ 

Słowo do 

czytelnika! 

 

Redaktor naczelna:  

Aleksandra Pustułka 

klasa  III Ap 
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News 

 

Jubileusz naszej  szkoły 

 14 października w Miejskim Ośrodku Kultury w No-

wym Sączu odbyła się akademia z okazji Jubileuszu 95. rocz-

nicy założenia naszej szkoły. Uroczyste obchody rozpoczęły 

się od Mszy św. celebrowanej przez ks. Rafała Gakana. 

Oprawą muzyczną liturgii zajęła się s. Sara razem z uczniami 

klas III.  

 Jubileusz został połączony z obchodami Dnia Edukacji 

Narodowej oraz Ślubowaniem klas I. Uroczystość swoją 

obecnością zaszczycili: Pani Monika Ślepiak, przedstawiciel-

ka rodziny Bolesława Barbackiego, Pani Magdalena Majka, 

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Adam Skwarło, dyrektor sądeckiej delegatury Kuratorium 

Oświaty, Dr Maria Molenda, prezes Stowarzyszenia Nomina Rosae, Pani Alina Marek, dyrektor Pedago-

gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, Pan Wacław Jagielski, artysta malarz oraz dziennikarze 

sądeckich mediów.  

 W części artystycznej swoje talenty wokalne zaprezentowały uczennice i absolwentki naszej szkoły. 

Widownia miała również okazję obejrzeć premierę filmu: "Epizody z życia Bolesława Barbackiego". Orga-

nizacją całego przedsięwzięcia artystycznego zajęli się: prof. Cecylia Borgosz, prof. Violetta Jędruch oraz 

prof. Jerzy Prokopczuk. Tradycją każdej akademii w naszej szkole są pokazy mody przygotowywane przez 

uczennice i uczniów Technikum. W tym roku kreacje zaprojektowane i uszyte przez uczniów inspirowane 

były modą z lat 20. i 30. XX wieku. Nad przebiegiem przygotowań czuwały: prof. Władysława Pasiut, prof. 

Teresa Błaszczyk, prof. Magdalena Cięciwa, prof. Monika Obrzut. Serdecznie dziękujemy wszystkim na-

szym gościom za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świętowania.  

 Nagroda IKAR 

  

 Podczas akademii z okazji Jubileuszu 95 –lecia Zespołu Szkół Nr 3 

 wręczono nominacje do nagrody "IKAR" 22 uczniom VI LO i Techni

 kum Przemysłu Mody. Nagroda „IKAR” przyznawana jest od 1998 

 roku. Otrzymują ją wybitni uczniowie wyróżniający się wysoką 

 średnią ocen, wzorowym zachowaniem,  działalnością na rzecz 

 szkoły i środowiska lokalnego oraz osiągnięciami edukacyjnymi w 

 olimpiadach, konkursach, przedsięwzięciach naukowych lub arty

 stycznych.  

  W tym roku szkolnym "Ikara 2021" otrzymały: Maria Panicz  

 z klasy III Ag oraz Magdalena Kostecka z klasy IV Technikum Prze

 mysłu Mody. Serdecznie gratulujemy!!! :-) 

(RED) 
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Reportaż 

Spadkobiercy ideałów Barbackiego 
 „W pamięci mojej Bolesław Barbacki pozostał jako 

świetlana postać – człowiek kryształowego charakteru  

i gołębiego serca – wielki artysta, godnie reprezentują-

cy polską sztukę a zarazem skromny członek rodziny, 

której był prawdziwą chlubą. I takim pozostanie w ser-

cach oraz pamięci wszystkich, którzy go znali – zazna-

czył w swoich wspomnieniach Eugeniusz Pawłowski, 

serdeczny przyjaciel Bolesława oraz nauczyciel w Szkole 

Przemysłowej Żeńskiej SL w Nowym Sączu. Aktualność 

tych słów potwierdza tegoroczna rocznica – mija 130 lat 

od urodzin Bolesława Barbackiego oraz 80 lat od jego 

śmierci. A ten wielki sądecki artysta nadal inspiruje ko-

lejne pokolenia, które czują się spadkobiercami jego 

myśli i działań społecznych. 

Czerwiec 1910  

Bolesław Barbacki zdał maturę z wyróżnieniem i podjął 

decyzję o kontynuowaniu edukacji na studiach malar-

skich w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dostał się 

do klasy prof. Teodora Axentowicza, w której mógł swo-

bodnie rozwijać talent do malarstwa portretowego.  

W swojej twórczości artystycznej zawsze kierował się 

nakazem absolutnego posłuszeństwa w odtwarzaniu na-

tury i tradycyjnych technik malarskich. Nie pociągały go, 

jak mówił, „idee modnych mesjaszy sztuki”. Wolał poka-

zać brutalną, lecz nie kłamaną brzydotę, aniżeli wyideali-

zowane piękno. Zawsze jednak podkreślał charakter po-

zującego. Dorobek artystyczny malarza to około 800 prac 

sztalugowych.  Znawcy sztuki podkreślali, że miał szansę 

stać się artystą międzynarodowym, ale Barbacki nie 

chciał opuszczać Sądecczyzny. Do końca pozostał wierny 

swoim ideałom. 

 

Kwiecień 2021 

Piotr Droździk, znany sądecki artysta fotografik, laureat 

wielu konkursów fotograficznych, wydał 64 albumy indy-

widualne. W kwietniu 2021 na rynek wydawniczy trafiła 

jego kolejna nowość – album „Bolesław Barbacki” 

- W twórczości Barbackiego odnalazłem siłę i inspirację, 

aby zrobić coś mądrego i pożytecznego  

w trudnych czasach pandemii – mówi Piotr Droździk.  – 

Jak zastanawiam się nad jednym słowem,  

w którym można ująć złożoność osobowości Barbackiego 

to przychodzi mi tylko określenie „superman”. Człowiek 

genialny w wielu dziedzinach. „Fenomenalny facet” ob-

darzony wielkim talentem na różnych szczeblach. 

Kwiecień 1918  

Bolesław  Barbacki na równi z malarstwem ukochał sztu-

kę aktorską. 6 kwietnia 1918 roku razem z grupą przyja-

ciół i pasjonatów teatru założył Towarzystwo Dramatycz-

ne w Nowym Sączu. Był duszą zespołu, przygotowywał 

repertuar, grał na scenie, reżyserował, robił dekoracje  

i charakteryzację, uczył młodych adeptów kunsztu aktor-

skiego. Jako reżyser był surowy oraz wymagający, zapro-

wadzał bezwzględną dyscyplinę. Od pracowników wyma-

gał zupełnego skupienia podczas spektakli. Miał wielki 

dar do odkrywania wielkich talentów. Bardzo wcześnie 

zwrócił uwagę na Danutę Szaflarską, którą zaangażował 

w teatrze jako małą dziewczynkę. Opiekował się nią jak 

własnym dzieckiem, a także interesował jej studiami ak-

torskimi. Co roku organizował kursy dramatyczne dla 

przyszłych aktorów Towarzystwa. 
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 Sierpień 2019  

Dr Maria Molenda, historyk, kostiumolog, założycielka 

Fundacji Nomina Rosae, pomysłodawczyni i autorka sce-

nariusza do filmu „Portret Polaka”, fabularyzowanego 

dokumentu o Bolesławie Barbackim od wielu lat intere-

suje się biografią oraz twórczością wybitnego malarza.  

W sierpniu 2019 roku odbyła się prapremiera filmu, któ-

ry zebrał znakomite recenzje i cieszył się wielką popular-

nością wśród widzów. 

- Bolesław Barbacki może być wspaniałą inspiracją dla 

współczesnych – podkreśla dr Maria Molenda. - Malarze, 

fotograficy mogą szukać podobnych palet barw. Dla ak-

torów znakomitą motywacją może być jego zapał i kon-

sekwencja. Barbacki był człowiekiem, który kochał 

wszystko, co go otaczało, ale też bardzo z tego powodu 

cierpiał. Miał poczucie, że choć on daje światu wszystko, 

to ten świat, który go otacza, nie daje mu od siebie wiele 

w zamian. 

Październik 1926 

Barbacki pochodził z rodziny nowosądeckich nauczycieli. 

Być może atmosfera rodzinnego domu oraz surowe wy-

chowanie w duchu odpowiedzialności za drugiego czło-

wieka mocno ukształtowały charakter Bolesława, który w 

1920 roku objął posadę nauczyciela. Z myślą o wykształ-

ceniu zawodowym ubogich dziewcząt zaangażował się w 

powstanie trzyletniej krawieckiej Szkoły Przemysłowej 

Żeńskiej Towarzystwa Szkoły Ludowej w Nowym Sączu. 

Do 1937 roku pełnił w niej obowiązki dyrektora. Bole-

sław swoją dobrocią, szczerością i życzliwością ośmielał 

zarówno uczennice, jak i nauczycieli. Dla adeptek był jak 

ojciec, wychowywał, ale też uczył zaradności życiowej. 

Zawsze interesował się położeniem materialnym pod-

opiecznych. Wzbudzał ogromne zaufanie wśród młodzie-

ży. 

Maj 2021 

Czesław Leszek Sarota, obecny dyrektor Zespołu Szkół  

Nr 3, czyli „Szkoły Odkrywców Talentów” do dzisiaj prze-

chowuje kroniki, zapiski, dokumenty i pamiątki, które 

pozostały po Bolesławie Barbackim. W tym roku placów-

ka będzie obchodzi uroczystość 95. lat istnienia. Chociaż 

budynek uległ rozbudowie, a struktura poszerzyła się  

o VI Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Przemysłu 

Mody, grono pedagogiczne nadal realizuje misję Barbac-

kiego. 

- Ukłonem w kierunku artystycznego talentu naszego 

Patrona było utworzenie w 1999 roku klas plastycznych, 

w których uzdolnieni młodzi ludzie mogą rozwijać swoje 

pasje – mówi Czesława Leszek Sarota. – Uczniowie oraz 

absolwenci podkreślają niezwykłą atmosferę, która to-

warzyszy nauce w naszej szkole. Warto zaznaczyć, że 

chociaż współczesna edukacja przebiega w zupełnie inny 

sposób niż w czasach Barbackiego to wartości, które 

przekazujemy podopiecznym pozostały niezmienne. Wie-

lu z nas jest po prostu spadkobiercami ideałów Barbac-

kiego. Dziś, tak jak dawniej, nasza szkoła jest „wspólnym, 

wielkim domem”. 

 

 

 

Aleksandra Pustułka 

klasa III Ap 

Źródła: M. T. Maszczak, Barbacki, Kraków 1990.  

Rozmowy dziennikarskie z dr M. Molendą, P. Droździkiem i Cz. L. Sarotą zostały 

zarejestrowane w maju 2021 roku. 
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„Bolo” – wybraniec wielu muz 
W 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszcza, że w 

ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezento-

wana przez niego postawa patriotyczna, miłość do „małej ojczyzny” oraz talent w wielu dziedzinach ar-

tystycznych zapewniły mu tytuł „wybrańca wielu muz” wśród współczesnych Sądeczan.  

Od jego śmierci minęło osiemdziesiąt lat.  

Bohater Facebooka 

 

Z zaciekawieniem scrolluję posty na Facebooku  

oraz Instagramie moich sądeckich znajomych. Tutaj plaża  

i palmy… a tam górskie szczyty, grupowe zdjęcia w ma-

seczkach, prośba o pomoc finansową na zrzutce, ktoś 

nagrał nową piosenkę, inny – wstawił urzekający obraz… 

Zamyślam się na chwilę: czy Bolesław Barbacki, gdyby żył 

w XXI wieku, miałby swoją stronę na Facebooku? Jak wy-

glądałaby wówczas jego kariera artystyczna? Czy w dobie 

globalizacji  i multiplikacji mediów byłby sławny jak Bank-

sy, który sprzedał swój obraz za 14 milionów funtów? 

Ostatecznie stał się już bohaterem fabularyzowanego 

dokumentu „Portret Polaka” Barbary Szewczyk i Marii 

Molendy. Przeglądam obrazy artysty na Facebooku Mu-

zeum Okręgowego w Nowym Sączu. Zdecydowana linia, 

harmonia barw i światła, wreszcie trudna do uchwycenia 

tajemniczość… 

Początek 

 

Bolesław  urodził się 10 października 1891 roku. 

Syn Leona i Heleny już od najmłodszych lat wykazywał 

zainteresowanie rysunkiem. Podczas nauki w nowosą-

deckim Gimnazjum pobierał dodatkowe lekcje u malarza 

Antoniego Broszkiewicza. Swoją działalność na rzecz do-

bra ojczyzny rozpoczął w wieku 15 lat, kiedy razem z Ro-

mualdem Mossoczym założył Koło Filareckie.  Miało ono 

rozpowszechniać wśród młodzieży wartości patriotyczne. 

W tym czasie powstały też jego pierwsze obrazy olejne – 

„Ostatni Rzymianie”, „Powrót Legionów” i „Erynie”, któ-

re tematyką nawiązywały do tradycji powstań narodo-

wych. Aby zdobyć wykształcenie Barbacki w 1910 roku 

wyjechał do Krakowa. Tam rozpoczął naukę malarstwa 

na Akademii Sztuk Pięknych oraz studia prawnicze na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierunek ten wybrał za na-

mową ojca, który uważał, że malarstwo nie zapewni mu 

dogodnego życia. 

 

 

Przełom w życiu młodego portrecisty 

Po rozpoczęciu I wojny światowej Bolesław wraz 

z ojcem i rodziną wyjechał do Tyrolu, gdzie malował al-

pejskie pejzaże oraz portrety miejscowej inteligencji. Jed-

nak tęsknota za ojczyzną spowodowała, że w czerwcu 

1915 roku postanowił wrócić do Nowego Sącza. Niestety,  

rok później doświadczył osobistej tragedii - umarła jego 

siostra Helena. Był to dla młodego malarza ogromny 

cios. Bolesław postanowił wtedy całkowicie oddać się 

nauce.  

 W 1916 r. skończył studia prawnicze i od tego cza-

su bezgranicznie poświęcił się malarstwu. Tego samego 

roku w jego życiu miał miejsce wielki przełom – wraz  

z pomocą krakowskiego malarza Eugeniusza Grosa zorga-

nizowano pierwszą publiczną wystawę jego prac w no-

wosądeckim oddziale Czerwonego Krzyża. Entuzjazm  

i uznanie, z jakim spotkał się Barbacki, ostatecznie prze-

konały go do porzucenia zawodu prawnika. 

 

Różne role Bolesława 

 

W 1918 roku z inicjatywy Barbackiego powstało 

stałe Towarzystwo Dramatyczne w Nowym Sączu, w któ-

rym pracował jako scenograf, reżyser, aktor i instruktor. 

Dwa lata później Bolesław rozpoczął pracę jako nauczy-

ciel rysunku w żeńskim gimnazjum. Następnie od 1924 r. 

do 1925 r. przebywał we Francji, gdzie studiował dzieła 

klasycznego malarstwa w Luwrze. W tym czasie poznał 

również córkę zamożnych ziemian spod Krakowa – Han-

nę Postawkównę. Kobieta pomagała mu w komunikowa-

niu się z Francuzami, a z upływem czasu stała się dla nie-

go bardzo bliską osoba. Mimo licznych głosów nakłania-

jących Bolesława do małżeństwa z kobietą, mężczyzna 

wybrał życie w pojedynkę i wyznał: „O ożenku bezwarun-

kowo nie myślę i myśleć nie chcę. Przetrzymałem niejed-

ną próbę, przetrzymam i dalsze. (…) nigdzie i w żadnych 

okolicznościach nie znajdziesz szczęścia na świecie, bo go 

nie ma w ogóle!”. 
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Nauczyciel z powołania 

Po powrocie do Polski w 1926 roku Barbacki za-

łożył krawiecką Szkołę Przemysłową Żeńską Towarzystwa 

Szkoły Ludowej w Nowym Sączu. Celem tej placówki było 

kształcenie zawodowe dziewcząt z ubogich rodzin. Na-

stępnie w 1929 r. założył też Wytwórnię Przemysłową 

Towarzystwa Szkoły Ludowej, w której miejsce pracy 

znalazło wiele absolwentek. Bolesław często udzielał po-

mocy finansowej swoim uczennicom i zawsze miał czas 

na rozmowę, dlatego cieszył się wśród nich bardzo dobrą 

sławą. W roku 1932 został mianowany prezesem Towa-

rzystwa Gimnastycznego Sokół. Fascynacja  sportem 

przerodziła się w projekt budowy stadionu. W tym celu 

zakupiono część parceli przy ul. Morawskiego. Jednak 

plany zostały przerwane przez wybuch II wojny świato-

wej.  

Odwaga i honor 

Po wybuchu II wojny światowej Barbacki pozo-

stał w kraju. Był działaczem konspiracyjnym, zajmował 

się zabezpieczaniem biblioteki znajdującej się w „Sokole” 

oraz wyposażenia teatralnego należącego do Towarzy-

stwa Dramatycznego. Często był namawiany przez znajo-

mych do ucieczki z miasta, jednak nigdy się na to nie zde-

cydował. Niestety wieści o słynnym portreciście szybko 

dotarły do Heinricha Hamanna - szefa sądeckiego gesta-

po, który zażądał od artysty namalowania swojego por-

tretu. Bolesław nie zgodził się na to i dlatego w 1941 ro-

ku został aresztowany. Swoje ostatnie dzieła wykonał w 

celi, gdzie namalował około 30 portretów więźniów. 21 

sierpnia 1941 roku Bolesław Barbacki wraz z 45 polskimi 

więźniami został wywieziony do Biegonic i rozstrzelany 

przez hitlerowców. 

Patron  

 

Przez ostatnie tygodnie czytałam prace historycz-

ne na temat Bolesława Barbackiego, oglądałam albumy  

z malarstwem, poznałam jego interesujące życie.  Czy 

dzisiaj byłby bohaterem Facebooka i Instagrama? Nie 

sądzę. Zabrakłoby mu na to czasu. Z dokumentów, zapi-

sów historycznych i rozmów z Sądeczanami wyłania się 

obraz człowieka uczciwego, szlachetnego oraz oddanego 

„ukochanej, małej ojczyźnie”. Ten skromny, spokojny, 

społecznik o wielkim talencie i pasji życia, zrezygnował ze 

światowej kariery, ponieważ tak bardzo pokochał Nowy 

Sącz. Taki był „Bolo”. 

Patron mojej szkoły. 

Tekst powstał na podstawie: albumu „Bolesław Barbacki” 

Marii Teresy Maszczak, książki „Chryzantyn Uhacz i Roman 

Uhacz—przyjaciele Bolesława Barbackiego” Anny Totoń 

oraz artykułów: „Wybraniec wielu muz” Jerzego Leśniaka, 

„Poczciwy Bol i demoniczna Hanka” Marka Lubasia - Har-

nego, „Sylwetki Sądeczan - okruchy wspomnień” fragmen-

tów z rodzinnej sagi Barbary z Szymkiewiczów oraz „O 

Bolesławie Barbackim - „wybrańcu wielu muz” Anny To-

toń. 

Magdalena Galica 

klasa II A 
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Requiescat In Pace 
Dnia 10 października 1891 roku w Nowym Sączu na świat przyszedł Bolesław Barbacki, syn Leona 

i Heleny z Pawłowskich. Rodzice byli szanowanymi nauczycielami i dbali o jego zainteresowania już od 

najmłodszych lat. 10 października 2020 roku siedzę w ławce w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbac-

kiego w Nowym Sączu. Dopiero dostałam się do I klasy Liceum Ogólnokształcącego i niewiele wiem na 

temat mojego Patrona.  

Bolesław od wczesnego dzieciństwa bardzo inte-

resował się rysunkiem. W wieku 5 lat jego ulubioną zaba-

wą było szkicowanie ołówkiem na papierze. W rodzinnej 

kronice pisał następująco o swoich pierwszych pracach, 

które wykonywał wraz z bratem, Romkiem: 

„Rywalizowaliśmy ze sobą. Moją pierwszą popisową pra-

cą był kosynier kościuszkowski biegnący z siekierą na ar-

maty 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 wykona-

nia”. W 1902 roku, gdy uczęszczał do gimnazjum w No-

wym Sączu rozpoczął nadprogramowe lekcje rysunku u 

malarza Antoniego Broszkiewicza. Następnie w wieku 15 

lat wraz ze swoim kolegą Romualdem Mossoczym założył 

Koło Filareckie. Koło to gromadziło uczniów gimnazjum, 

a celem spotkań było przyswajanie rówieśnikom warto-

ści patriotycznych. W tym okresie powstawały jego 

pierwsze obrazy olejne na płótnie. Obrazy nawiązywały 

do tradycyjnych powstań narodowych. W latach 1910 – 

1914 i 1915-1916 studiował  równolegle prawo na Uni-

wersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo w krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, gdzie co roku otrzymywał  

pierwszą nagrodę w klasie, przyznawaną przez Teodora 

Axentowicza. Ojciec pragnął, aby syn miał zapewniony 

chleb w innym zawodzie i nie liczył na malowanie. Życie 

postanowiło jednak napisać zupełnie inny scenariusz... 

 

Aktorskie żarty 

 

Spacer po sądeckich Alejach Wolności wydaje się 

być przyjemnym oderwaniem się od pandemicznej rze-

czywistości. Patrzę na współczesny gmach Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Wiem, że Barbacki od-

dał się całkowicie malarstwu i już w 1916 r. zorganizował 

pierwszą publiczną wystawę w nowosądeckim oddziale 

Czerwonego Krzyża. Wkrótce uznanie, z jakim się spo-

tkał,  przekonało  go do rezygnacji z zawodu prawnika. W 

tym samym czasie prowadził  także działalność oświato-

wą i kulturalną w swoim rodzinnym mieście. W 1918 ro-

ku zorganizował  stałe Towarzystwo Dramatyczne w No-

wym Sączu, w którym 

pracował,  jako aktor, 

reżyser, scenograf  

i instruktor. Wymagają-

cy, ale zawsze życzliwy 

i serdeczny lubił aktor-

skie żarty. Przebierał 

się za włóczęgę i nie-

rozpoznany przez kole-

gów zbierał wśród 

nich… wolne datki do 

kapelusza. 
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Reportaż  

Artysta – dyrektorem szkoły? 

Z ciekawością przemierzam szkolne korytarze i zaglą-

dam do sal znajdujących się w piwnicach, a potem na 

pierwszym piętrze. Każdy zakamarek nosi w sobie 

tajemnicę z przeszłości Bolesława. W gabinecie obec-

nego dyrektora Pana Czesława Saroty oglądam stare 

kroniki i zdjęcia. Pożołkłe i wyblakłe ze starości karty 

zapisane są równym, precyzyjnym i zdyscyplinowa-

nym pismem dyrektora Barbackiego. Ten utalentowa-

ny artysta malarz założył krawiecką Szkołę Przemysło-

wą Żeńską  Towarzystwa Szkoły Ludowej w Nowym 

Sączu. Maria Teresa Maszczak, autorka albumu 

„Bolesław Barbacki”, odnotowała w jego biografii 

uwagę, że wszystkie uczennice z uśmie-

chem  wspominały swojego profesora. Dziewczęta 

mawiały, że były w nim wręcz zakochane, a nawet 

nazywały go wujkiem. Wspominały również, że wspie-

rał finansowo ubogie uczennice. W gabinecie unosi 

się charakterystyczny zapach starych i magicznych 

woluminów, który oddala mnie od teraźniejszości  

i przenosi w lata trzydzieste poprzedniego wieku… 

 

Miłość jest tęsknotą 

W 1935 roku Bolesław spotkał na swojej drodze 

piękną i niezwykłą kobietę - 21-letnią Hankę Kassube. 

Artysta  pomógł rozwinąć jej talent teatralny i sprawił, że 

zaczęła realizować swoje marzenia. Młoda aktorka de-

biutowała na deskach Towarzystwa Dramatycznego jako 

młynarka. Barbacki, zafascynowany urodą i talentem 

Hanki zaproponował jej pozowanie do aktu. Obserwuję z 

daleka obraz „Ona” namalowany w 1938 roku. Rudowło-

sa, tajemnicza piękność odważnie patrzy mi w oczy. Czy 

rozmawiała z Bolesławem w trakcie pozowania? A może 

nieśmiały Barbacki milczał, zawstydzony i jednocześnie 

urzeczony wdziękiem dziewczyny? Tyle pytań, a tak nie-

wiele odpowiedzi. Jeszcze w tym samym roku para po-

stanowiła się pobrać. Jego miłość do młodszej o 20 lat 

panny nie spotkała się z aprobatą przyjaciół Bolesława. 

Wkrótce potem zakochani podjęli decyzję  

o rozstaniu. 

Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk 

Wybuch II wojny światowej przerwał  działalność 

artysty. Mimo wielkich próśb przyjaciół, Barbacki nie 

chciał  opuścić  miasta oraz nie zamierzał także się ukry-

wać. Informacja o wybitnym artyście szybko dotarła do 

szefa sądeckiego gestapo, Henricha Hamanna, który za-

żądał namalowania swego portretu. Bolesław, jako odda-

ny ojczyźnie patriota, odmówił Hamannowi. Został za to 

uwięziony 2 lipca 1941 roku. Podczas swoich ostatnich 

dni, spędzonych w zamknięciu, malował ,,główki” więź-

niów. Bolesław Barbacki został wywieziony do Biegonic 

wraz z innymi więźniami. Tego samego dnia 21 sierpnia 

1941 roku został rozstrzelany przez hitlerowców. 

Na Starym Cmentarzu przy grobie Bolesława Bar-

backiego zapalam symboliczny znicz. Patrzę w ciepły, 

iskrzący się płomień świecy i myślę o bohaterze mojego 

reportażu. Jeszcze rok temu niewiele mówiło mi jego 

nazwisko. Dzisiaj czuję jego obecność w dźwięku dzwon-

ka na przerwę, w pracowni plastycznej, w której stoją 

sztalugi, w gabinecie dyrekcji, kiedy przechodzę obok 

Willi „Marya” i Kościółka na Starym Cmentarzu. Nagle 

zerwał się porywisty wiatr, który gwałtownie zgasił pło-

mień. Requiescat In Pace. 

Bibliografia: 

M. T. Maszczak, Bolesław Barbacki, Krajowa Agnencja Wydawni-

cza, Kraków 1990. 

J. Leśniak, Wybraniec wielu muz, [w:] Dziennik Polski, 17 sierpnia 

Alicja Jurkowska 
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Sonda dziennikarska 

Z okazji Roku Bolesława Barbackiego oraz Jubileuszu 95. rocznicy założenia naszej szkoły przy-

gotowaliśmy sondę dziennikarską. Naszym rozmówcom zadaliśmy jedno pytanie:  

Jakie idee Bolesława Barbackiego realizujesz na co dzień? 

Katarzyna Damasiewicz, klasa 2 A VI LO: 

Ideami Patrona szkoły, które realizuję każdego dnia są 

miłość i szacunek do drugiego człowieka. Codziennie z 

rodziną staramy się spędzać razem przynajmniej godzinę 

przy grach planszowych albo na wspólnych sensach fil-

mowych, co na pewno nas do siebie zbliża i czujemy ze 

sobą większą więź. Naszą miłość okazujemy sobie rów-

nież poprzez gesty. Kolejnym z ideałów Barbackiego, któ-

ry realizuję jest aktywne życie społeczne. Od 5 lat jestem 

w Drużynie Harcerskiej. Często organizujemy różne akcje 

i zbiórki, które mogą pomóc wielu potrzebującym lu-

dziom, a przy tym dumnie prezentuję przywiązanie do 

wartości, takich jak: patriotyzm, miłość do Sądecczyzny, 

niesienie pomocy potrzebującym, działanie na rzecz dru-

giego człowieka. 

Nina Kotarba, klasa 3Eg VI LO: 

W moim życiu na co dzień pojawia się bardzo wiele ide-

ałów naszego Patrona Bolesława Barbackiego. „Miłość 

do rodziny” jest dla mnie ogromnie ważna, ponieważ to 

w niej się kreuję i rozwijam. To ona mnie najbardziej 

wspiera i mobilizuje. „Ciężka praca” to kolejne z moich 

działań na co dzień. Dzięki niej rozwijam się, spełniam 

marzenia oraz cele. Do swojej codzienności mogę także 

zaliczyć aktywne życie społeczne, jak i podążanie za swo-

imi pasjami, rozwijanie swoich zainteresowań. Na co 

dzień wiele się u mnie dzieje, mam grono swoich odbior-

ców na social mediach przez co mogę się z nimi komuni-

kować. Rozwijam swoje zainteresowania i pasje poprzez 

właśnie słuchaczy - to oni dają mi wielką motywację, by 

osiągać coś więcej. 

Oliwia Nakielska, klasa IV Technikum Przemysłu Mody 

Życiowe wartości są ponadczasowe i nie ulegają zmia-

nie.  Podobnie jak w czasach Bolesława Barbackiego, tak 

dzisiaj, aby osiągnąć życiowe cele trzeba podążać za 

swoją pasją oraz ciężko pracować. Inspirując się arty-

stycznym dorobkiem Barbackiego oraz jego talentem i 

pasją, każdego dnia realizuję swoje zainteresowania. 

Uwielbiam projektować ubrania i organizować pokazy 

mody. Ufam, że moje zainteresowania i pasja, poparte 

systematyczną pracą, doprowadzą mnie do realizacji 

życiowych marzeń. Chyba niewidzialnym znakiem podą-

żania przeze mnie za ideałami Barbackiego jest to, że 

urodziłam się w tym samym dniu i w tym samym miesią-

cu, co on. 

Pani prof. Teresa Majerczyk, Wicedyrektor Zespołu 
Szkół nr 3  
Bolesław Barbacki jest inspiratorem moich działań, które 
wypełniam pracując w szkole już od 40 lat. Takimi myśla-
mi przewodnimi, które realizuję w codziennej pracy jest 
na przykład sumienne wykonywanie powierzonych mi 
obowiązków. Najwyższą wartością w moim życiu jest 
rodzina, a zaraz po niej moi uczniowie i szkoła. Podobnie 
jak Barbacki traktuję swoją pracę nie jako obowiązek, 
lecz służbę drugiemu człowiekowi. Nasz patron bardzo 
dbał o swoje uczennice, opiekował się nimi jak ojciec. 
Jego sposób edukacji jest mi bliski – jako nauczyciel zaw-
sze oddaję całe serce swoim uczniom. 
Dr inż. Anna Studzińska, Kierownik Kształcenia Prak-
tycznego Technikum Przemysłu Mody 
Bolesław Barbacki jest dla nas pod każdym względem 
wielkim autorytetem, człowiekiem wielu talentów. Jego 
wszechstronna działalność jest naszą wskazówką do pra-
cy z młodzieżą. Dlatego też staramy się wspierać ich w 
rozwoju zainteresowań na różnych płaszczyznach, 
uwrażliwiać na piękno oraz wzajemną pomoc. Podążając 
ścieżką naszego Patrona, jako praktyka z duszą artysty, 
który założył szkołę dla dziewcząt uczących się krawiec-
twa,  staramy się kształtować u uczniów kompetencje 
zawodowe, tak aby praca była jednocześnie ich pa-
sją.  Dla przykładu w ramach nauki w zawodzie technik 
przemysłu mody, uczniowie projektują własne kolekcje 
odzieży, następnie je wykonują, a potem prezentują 
podczas pokazów mody, czyli łączą wszystkie idee Bar-
backiego - wizję artystyczną, pracowitość oraz przedsię-
biorczość. 
Pani Prof. Cecylia Borgosz, nauczyciel języka rosyjskie-

go, opiekun Samorządu Szkolnego i Koła Teatralnego  

w naszej szkole. 

Idee naszego patrona Bolesława Barbackiego są mi bar-

dzo bliskie. Realizuję je na co dzień poprzez motywowa-

nie młodych ludzi do różnych działań artystycznych. Ra-

zem z prof. Jerzym Prokopczukiem opiekujemy się szkol-

ną grupą teatralną i podobnie jak Barbacki przygotowu-

jemy scenariusze, choreografię oraz reżyserujemy spek-

takle lub filmy. Ponadto zawsze, kiedy rozmawiam z 

uczniami o Patronie szkoły, podkreślam wartości patrio-

tyczne, jakimi kierował się w swoim życiu. Powinniśmy 

pamiętać o historii, o przeszłości i na tej przeszłości bu-

dować teraźniejszość oraz przyszłość. Bolesław Barbacki 

był społecznikiem, działał na rzecz społeczności lokalnej. 

Podobnie rozumiem 

moją pracę -  podej-

muję wiele działań 

społecznych razem z 

uczniami.  

Rozmowy i opracowanie: 
Alicja Jurkowska, 

klasa II A 
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Felieton 

Kim ty jesteś Bolek? 
Gdy po raz pierwszy przekroczyłam próg szkoły 

Barbackiego o jego osobie wiedziałam niewiele. Ot, był 

wybitnym malarzem i został zamordowany. Tyle.  

Jednak spędzenie trzech lat wśród murów szkoły, 

którą sam Bolesław Barbacki powołał do życia, pozwoliło 

mi spojrzeć głębiej na tę Postać. Zobaczyć człowieka i go 

zrozumieć. Moje zainteresowanie nim rozpoczęło się od 

wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o patronie. 

Przygotowując się do niego zauważyłam bardzo ciekawą 

korelację, o której wcześniej nie miałam pojęcia i na któ-

rą zapewne nie zwróciłabym uwagi. Mianowicie każdy 

profil, jaki znajduje się w ofercie, zarówno w VI Liceum 

czy Technikum w Zespole Szkół nr 3, został podporządko-

wany konkretnemu zainteresowaniu i pasji, jaką odzna-

czał się sam Barbacki. Przyjrzyjmy się temu. Klasy dzien-

nikarsko-filmowe upamiętniają zaangażowanie patrona 

w teatr. Był on bowiem współorganizatorem teatru ama-

torskiego działającego przy Towarzystwie Gimnastycz-

nym „Sokół” pod nazwą Towarzystwo Dramatyczne. Peł-

nił tam funkcję ,,człowieka orkiestry”, ponieważ był za-

równo scenarzystą, reżyserem oraz aktorem. Krąży na-

wet taka historia o tym, jak w przebraniu żebraka, odpo-

czywając przed spektaklem nieopodal drzwi „Sokoła”, 

uzbierał do kapelusza pokaźną sumę pieniędzy głównie 

od nieświadomych jego przebrania kolegów z Towarzy-

stwa! Z kolei wszyscy obdarzeni talentem malarskim 

przypominają, że Barbacki znany był ze swojego nieby-

wałego kunsztu artystycznego. Zamówienie obrazu 

u ,,Bolka” było w dawnym Nowym Sączy wyrazem dobre-

go smaku. Bolesław może i nie był psychologiem, ale stu-

diował filozofię i ukończył prawo, a właśnie elementy 

nauk prawnych znajdują się w programie klas psycholo-

giczno-językowych. Oczywiście nie można nie wspo-

mnieć, że bardzo żywym podtrzymywaniem myśli Bar-

backiego przez szkołę jest Technikum Przemysłu Mody 

oraz krawiectwo. Z tym właśnie zamysłem powstała ta 

szkoła. Bolesław stworzył ją dla dziewcząt i uczył je kra-

wiectwa, dając im tym samym możliwość zatrudnienia  

i godziwego zarobku. 

Jak widzicie mimo upływu lat i zmian 

jakie przyniosły te lata duch Barbackiego  

w murach Zespołu Szkół nr 3 jest wciąż ży-

wy i obecny. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy 

z tego kim tak naprawdę jest ich Patron, a to właśnie 

jego postać nadaje 

ton całej szkole. 

Czy teraz, w kolej-

ną okrągłą roczni-

cę, nie wypadałoby 

zatrzymać się chwi-

lę na korytarzu pod 

obrazami Barbac-

kiego i zastanowić 

się, kim w ogóle był 

ten człowiek?   

Wstępując do wspólnoty Zespołu Szkół Nr 3 mu-

simy zrozumieć, że przyjmujemy na swoje barki odpo-

wiedzialność, jaką jest zrozumienie misji szkoły i pozna-

nie Patrona, którego myśl jest przez tę placówkę konty-

nuowana oraz pielęgnowana. Bez tej świadomości 

nie tworzymy wspólnoty, lecz zwykłą zbie-

raninę osób, znajdującą się w tym samym 

czasie w jednym budynku. W tym przypadku to 

osoba Barbackiego ma być tym, co niewidzialnie złączy 

nauczycieli, uczniów i cały personel. Naśladowanie patro-

nów jest trudne i to nie droga dla każdego. Bolesław Bar-

backi był człowiekiem renesansu, a tacy ludzie to skarb. 

Nie nakładajmy więc na siebie brzemienia i nie próbujmy 

być w każdym calu tacy jak nasz patron. Szanujmy jego 

postać, pamiętajmy o nim, chciejmy go poznać i rozwijaj-

my jego zainteresowania, które, skoro jesteście w Zespo-

le Szkół nr 3, są również waszymi zainteresowaniami.  

 Brzmi to może patetycznie, ale to najprostsze co 

możemy zrobić, a jednocześnie istotne. W końcu gdyby 

patroni nie nakładali na szkoły pewnych zobowiązań, to 

po co byśmy ich w ogóle wybierali? Przecież wystarczyły-

by same numery, aby rozpoznać konkretne placówki… a 

jednak tak nie jest. 

Gabriela Wolińska 

absolwentka klasy dziennikarsko-

filmowej VI LO 

Gabriela Wolińska - studentka pierwszego roku 

relacji międzykulturowych na Uniwersytecie Ja-

giellońskim. Redaktorka naczelna SZTAMY w la-

tach 2019-2021. Uczestniczka Młodzieżowej Aka-

demii Dziennikarskiej działającej przy Pałacu Mło-

dzieży w Nowym Sączu. Obecnie dziennikarka 

Dobrego Tygodnika Sądeckiego. 
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Wywiad(ówka) 

„Trzeba wiedzieć, z czego się wyrasta...” 
Rozmowa Panem Dyrektorem Czesławem Sarotą 

W tym roku Zespół Szkół nr 3 obchodzi Jubileusz 95 

–lecia istnienia. Jako dyrektor szkoły był Pan orga-

nizatorem wielu uroczystości z okazji 75-lecia, 80., 

85. i 90-lecia naszej placówki edukacyjnej. Czy jubi-

leusz w dobie pandemii różnił się od poprzednich? 

Tak, i to bardzo. Przede wszystkim nie było tak wielu 

działań jubileuszowych jak to miało miejsce w po-

przednich latach. Zabrakło wielu gości, których bar-

dzo chcieliśmy zaprosić, ale nie mogliśmy tego zro-

bić ze względu na czas pandemii. Nie towarzyszyli 

nam na tej uroczystości nasi kochani nauczyciele 

emeryci ze względu na coraz większą ilość zakażeń 

COVID-19.  

Bolesław Barbacki stawiał sobie różne cele: arty-

styczne, społeczne, obywatelskie i patriotyczne. 

Czy Pana zdaniem nasza szkoła realizuje nadal mi-

sję Patrona szkoły? 

Tak. Misją naszej szkoły jest ,,Dłoń sprawną kształ-

cić, myśli twórczej posłuszną.” Od wielu lat jesteśmy 

wierni tej idei i prowadzimy aktywną działalność 

edukacyjną na rzecz młodzieży. Barbacki kochał lu-

dzi, był społecznikiem, który z pasją realizował się w 

wielu różnych obszarach. Nasza społeczność stawia 

sobie bardzo podobne cele. Za wielki sukces szkoły 

uważam stworzenie atmosfery pracy, która sprzyja 

wzajemnemu zrozumieniu i efektywności. Najwięk-

szym naszym wspólnym sukcesem jest jednak moc-

no zapisana historia naszej szkoły oraz jej osiągnię-

cia na mapie oświatowej Sądecczyzny. Nasi ucznio-

wie odnoszą spektakularne sukcesy w projektach 

edukacyjnych, konkursach, olimpiadach i zawodach. 

Które cechy Bolesława Barbackiego ceni Pan naj-

bardziej?  

Umiłowanie Ojczyzny, sztuki artystyczno – teatralnej 

i drugiego człowieka, któremu zawsze warto poma-

gać. Podczas uroczystości sierpniowych w dniu 

śmierci Bolesława Barbackiego przed uroczystą 

Mszą św., w sądeckiej Bazylice na Górze Tabor bi-

skup pomocniczy Stanisław Salaterski zadał nam py-

tanie: „Jakim katolikiem był Bolesław Barbacki”? 

Uważam, że był dobrym katolikiem – kochał Czło-

wieka i jego piękno, które przelewał na płótna malu-

jąc portrety, a przez to kochał Boga, stosując w życiu 

wartości ewangeliczne. 

Zawsze podkreślał Pan w wywiadach, że zarządza 

„szkołą z charakterem”. Czy to określenie uległo 

zmianie, czy nadal tak Pan uważa po ponad dwu-

dziestu latach pracy na stanowisku dyrektora Ze-

społu Szkół Nr 3?  

Tak, nasza szkoła jest niepowtarzalna na mapie 

oświaty sądeckiej i małopolskiej, a nawet i Polski.  

Po pierwsze: tworzymy społeczność małą, ale bez-

pieczną. W codziennej pracy staramy się zawsze kie-

rować wartościami, takimi jak: szacunek do drugie-

go człowieka, przyjaźń, dobro, uczciwość. Jako dy-

rektor na pierwszym miejscu zawsze stawiam dobro 

ucznia. Nasz „charakter” widać jednak w momen-

tach granicznych – zawsze przeciwstawiamy się 

wszelkim przejawom agresji i nie pozwalamy na 

krzywdę człowieka.  

Nasza szkoła obchodzi jubileusz w szczególnym 

czasie: 10 października 1891 roku urodził się Bole-

sław Barbacki, 16 października 1978 roku Karol 

Wojtyła został wybrany na papieża, 12 września 

2021 roku odbyła się beatyfikacja Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego. Czy ten szczególny moment wy-

maga podjęcia przez nas nowych wyzwań, jako pla-

cówki edukacyjnej? 
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Wywiad(ówka) 

Niewątpliwie każdy Jubileusz szkoły skłania do 

refleksji i wymaga podjęcia nowych wyzwań. 

Działalność wszystkich wymienionych Autory-

tetów stanowi i będzie stanowić dla nas inspi-

rację  do dalszej pracy edukacyjnej. W najbliż-

szych latach będziemy koncentrować się na 

utrzymaniu dobrego poziomu nauczania w VI 

Liceum jak i w Technikum Przemysłu Mody.  

W szkole mamy zamiar realizować innowacje 

pedagogiczne, projekty i programy, które po-

mogą naszym uczniom odnaleźć się na rynku 

pracy. Istotnym obszarem naszych działań są 

profilaktyka i wychowanie zgodne z wartościa-

mi, o których nauczali zarówno Święty Jan Pa-

weł II, jak i Bł. Stefan Wyszyński. 

Ma Pan bogate doświadczenie edukacyjne: 

blisko 30 lat pracuje z młodzieżą jako nauczy-

ciel, wychowawca i dyrektor. Czy uczniowie 

naszej szkoły zmienili się na przestrzeni tych 

lat? 

Tak i to bardzo. Zmiany te są naturalną konse-

kwencją przemian kulturowych, społecznych, 

gospodarczych czy ekonomicznych naszego 

kraju.  

Mamy jednak dużo szczęścia, ponieważ naszą szko-

łę wybierają uczniowie kreatywni, pełni pasji i ra-

dości, chętnie podejmujący nowe wyzwania eduka-

cyjne. Dzięki nim oraz wspaniałej kadrze pedago-

gicznej nasza szkoła otrzymała zaszczytny tytuł 

„Szkoły Odkrywców Talentów”.  

Czy zdradzi nam Pan swoje marzenia związane  

z naszą szkołą? 

Historia naszej szkoły to nie jest zamknięty roz-

dział, lecz żywy czas. Czas, który paradoksalnie nie 

przemija, ale jest nieustannie aktualizowany, za-

pewnia przyszłość oraz tworzy ją. I tak niech nadal 

będzie. Mam wiele marzeń związanych ze szkołą  

i mam nadzieję, że wszystkie się spełnią. 

Czego można życzyć z okazji 95. rocznicy założenia 

szkoły Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, 

Uczniom, Absolwentom i Rodzicom, czyli całej 

społeczności Zespołu Szkół nr 3? 

Kolejnych wielu dobrych lat w kształceniu młodych 

ludzi. „Trzeba wiedzieć, z czego się wyrasta...” – ta 

myśl Henryka Grynberga towarzyszy obchodom 95 

– lecia istnienia naszej szkoły. Życzę wszystkim, aby 

nigdy nie zapominali, skąd wywodzą się ich korze-

nie edukacji. 

Agnieszka Szkaradek 

klasa III Ap 
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Felieton 

„Człowiek renesansu” 
 Bolesław Barbacki urodził się 10 października 

1891 roku w Nowym Sączu. W swoim pięćdziesię-

cioletnim życiu dał się poznać jako „człowiek rene-

sansu”. Prawdziwy humanista, co wcale nie oznacza, 

że miał problemy z matematyką, lecz był pedago-

giem, działaczem społecznym, aktorem, reżyserem, 

malarzem portrecistą i najważniejsze był współzało-

życielem trzyletniej szkoły krawieckiej w Nowym 

Sączu. W latach 1926-1937 pełnił w niej funkcję dy-

rektora. Placówka ta miała na celu dać możliwość  

i szansę młodym dziewczynom z niższych warstw 

społecznych na wykształcenie oraz zdobycie zawo-

du.  

 Pamiętam jedną z pierwszych lekcji wiedzy  

o kulturze z profesorem Jerzym Prokopczukiem, któ-

ry zabrał moją klasę na wycieczkę. Pokazał nam wte-

dy, w którym domu mieszkał Barbacki oraz słynną 

willę „Marya”. Eklektyczny budynek z początku XIX 

wieku, gdzie malarz zajmował frontowe pokoje, a 

największy z nich służył mu jako pracownia. Pan Pro-

fesor opowiadał nam wtedy o pracach „Bolka”, tak 

nazywano Barbackiego, między innymi o monumen-

talnym przedsięwzięciu namalowania pocztu gene-

rałów polskich oraz o jego ostatnim portrecie Niny 

Szafranówny.  

 Wszystkie plany Bolesława przerwała wojna. 

21 sierpnia 1941 roku został rozstrzelany przez hitle-

rowców w Biegonicach, ale nawet będąc w niewoli 

wykonywał portrety swoich współtowarzyszy. Do 

końca pozostał wierny swojej miłości do sztuki i po-

kazania światu nie wyidealizowanego portretu czło-

wieka, a najbardziej harmonijnego, naturalnego  

w połączeniu z otaczającym go tłem. 

Jednak spuścizna po Barbackim nigdy nie zo-

stała zapomniana. Jego pamięć została uhonorowa-

na w 2021 roku. Jest wielką inspiracją i wzorem dla 

wielu artystów w XXI wieku. W Nowym Sączu na 

ulicy Wąskiej, artysta Mgr Mors stworzył wspaniałe 

portrety na wzór tych, które Barbacki kiedyś nama-

lował. Podobno jeszcze to nie koniec. Zachęcam do 

zwiedzania tego miejsca. 

Małgorzata Peciak 

absolwentka klasy dziennikarskiej 

VI LO 

 

Małgorzata Elżbieta Peciak - w latach 

2014-2017 uczęszczała do klasy 

dziennikarskiej VI LO. Z wykształcenia 

jest technikiem masażystą, obecnie 

studiuje fizjoterapię. Jej pasją jest pi-

sarstwo. Uwielbia pracować z ludźmi. 
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Komentarz 

Szacunek w szkolnych murach 
 Rok 2021 upamiętniający 

wielkiego artystę Bolesława Bar-

backiego może stać się okazją do 

refleksji na temat edukacji w la-

tach 20. XX wieku oraz w latach 

20. XXI wieku.  

 Jak zmieniła się polska szko-

ła od czasów Barbackiego? Zesta-

wienie zdjęć z przeszłości i czasów 

współczesnych najlepiej zobrazuje 

zmiany techniczne, ekonomiczne  

i kulturowe. Przychodzi mi jednak 

na myśl jedna zasadnicza różnica: 

sposób postrzegania nauczycieli 

przez uczniów. W dzisiejszych cza-

sach uczniowie chcą, aby nauczy-

ciele ich szanowali, zapominając 

czasem, że sami powinni darzyć 

szacunkiem swoich nauczycieli. 

Pewnie jakaś grupa uczniów zada 

pytanie: za co? Odpowiedź może 

być szeroka: za wysiłek jaki wkła-

dają, abyśmy zapamiętali wiado-

mości, które w późniejszym życiu 

będą nam potrzebne. Za pasję 

przekazywania wiedzy. Za wspar-

cie i wiarę, że możemy osiągnąć 

jeszcze więcej.  

 Współcześni młodzi ludzie 

zamiast się starać, zrzucają odpo-

wiedzialność za swoje niepowo-

dzenia na nauczycieli, chcąc aby 

przystosowali cały system naucza-

nia do indywidualnych oczekiwań 

uczniów. Wzajemny szacunek jest 

wartością ponadczasową, która 

stanowi podstawę edukacji. Nie 

powinniśmy więc myśleć o sza-

cunku dla profesorów, jak o czymś 

co istniało tylko w „dawnej szkole 

XX wieku”. Szacunek do dru-

giego człowieka – ucznia do 

nauczyciela oraz nauczyciela 

do ucznia stanowi najważ-

niejszy fundament szkoły. 

 Myślę, że to była jedna z idei 

Bolesława Barbackiego, którą po-

winniśmy realizować w szkole XXI 

wieku. 

Gabriela Karwala,  

klasa III Ap 

Album Bolesława Barbackiego 
 We wrześniu w Piwnicznej –Zdroju odwiedzi-

łam III Sądeckie Targi Książki. Było tam wystawio-

nych wiele ciekawych publikacji wydawniczych.  

Swoją ofertę prezentowali wystawcy i autorzy z róż-

nych stron Polski. Nie zabrakło również atrakcji dla 

najmłodszych, którym rodzice mogli kupić wyjątko-

we opowiadania i bajki. Moją uwagę, jako uczennicy 

„szkoły Barbackiego”, zwrócił w szczególności album 

„Bolesław Barbacki”. Jest to publikacja wydana 

przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Sądec-

ką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W albumie 

znajdziemy wiele pięknych obrazów malarza sfoto-

grafowanych przez Piotra Droździka. Są też ciekawe 

teksty dotyczące Bolesława Barbackiego, z których 

możemy poznać jego historię. Album polecam 

wszystkim, nie tylko miłośnikom malarstwa. 

Aleksandra Pustułka,  

klasa III Ap 
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W poszukiwaniu straconego identyfikatora  
 Niebieski, z koślawym rysunkiem maszyny do 
pisania, z poplamioną Bóg wie czym smyczą, ślada-
mi długopisów, flamastrów, naklejek i dumnym 
napisem: Ewa Garbowska klasa II A. 

 Znaleziony na dnie szuflady w rodzinnym do-
mu, lata po skończeniu szkoły, jakoś tak miło łasko-
cze po sercu. Niebieska smycz nie drażni już tak jak 
przed laty, ale to pewnie dlatego, że już nie muszę 
się bać, że zgubię, zapomnę, zostawię w domu i jak 
nic wlepią mi uwagę. 

 Dziś nosiłabym go dumnie. Ba, dziś dumnie 
poszłabym na matematykę! Zamieniłabym pity, po-
datki i inne kaeresy na biologię, historię i wuef na 
Wólkach. Laptopa na kajecik. Samochód do pracy na 
autobus do szkoły. Facebooka na „Złote myśli”! 

 Obecnie noszę inny identyfikator. Dziś definiu-
je nas inna klasa niż ta w liceum. Inny obrazek – już 
nie maszyna do pisania, a smycz już w ogóle nie 
upaćkana zakreślaczami i brokatowymi długopisami 
pożyczonymi od koleżanki z ławki obok. Bo doro-
słość okazała się odporna na kolorowe markery, na 
wzniosłe idee, na świat malowany akwarelą i szyty 
jedwabną nicią. 

Ok, boomer 

 Ale wiecie, miło mieć taką puchatą kulkę 
wspomnień, do której można się przytulić w gorsze 
dni. Bo w „Szóstce” wszystko spinało się na guzik  
(z pętelką!), albo przynajmniej na porządną fastrygę 
(w końcu odzieżówka!). Uczono nas nie tylko sinusa 
i cosinusa, nibynóżek i szczękoczułek, onomatopei  
oraz epifor, ale również tego ile ludzi jest w ludziach 
i jak to zrobić, żeby w nas było jak najwięcej. Zawsze 
miałam wrażenie, że komuś tam na nas zależy i dla 
nastoletniego, nieopierzonego ananasa ta pewność 
była ważniejsza niż wszystko inne. 

 Dzisiaj, w rzeczywistości, która z dnia na dzień 
zdaje się dawać nam coraz mniej wyboru, coraz ści-
ślej chce nas zamknąć w sztywne ramy, kiedy prze-
cież my tak chcielibyśmy ułożyć wszystko po swoje-
mu, widzę wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, ja-
kie to wszystko było ważne. Jasne, to nie jest tak, że 
szkoła średnia zdefiniuje całe wasze życie. Ale cza-
sem wystarczy impuls, zasiane ziarno, żeby odnaleźć 
w sobie niezgodę na taki stan rzeczy. Żeby ten na-
stoletni bunt wzniecić teraz, kiedy jest o co – gdy 
drutem kolczastym granice otaczają się w imię war-
tości, a rodziny w imię „ideologii”. 

 Kiedy nie masz prawa decydować o tym, co 
najtwojsze na świecie i gdy nie możesz być, kim 
chcesz i z kim chcesz, bo świat nie jest gotowy na 
tyle kolorów, ile masz do zaoferowania. Kiedy zdo-
bywamy dostęp do niezliczonej ilości informacji, ale 
nawet nie potrafimy wybrać tej prawdziwej. Kiedy 
grzęźniemy w odmętach absurdu, hejtu, teorii i spi-
sków, bo przegraliśmy z algorytmami. 

Nie musisz 

 Nie musisz nosić glanów, farbować włosów, 
zawalać matmy. Prędzej czy później dorośniesz (nie 
da się inaczej, próbowałam, true story), prawdopo-
dobnie zajmiesz stanowisko o długiej i skompliko-
wanej angielskiej nazwie, może nawet znajdziesz 
kogoś, kto jesienią odda ci trochę pieczołowicie ma-
gazynowanego ciepełka i nie da zmarznąć na wie-
trze. Życiowe puzzle zaczną się układać jeden za 
drugim, ale ty, licealisto z drugiej A, nie daj sobie 
zapomnieć o niezgodzie na świat w dwóch barwach. 

 Życzę wszystkim uczniom, żeby wynieśli  
z „Szóstki” to dobrze zasiane ziarno. 

A identyfikator? Zabieram ze sobą. Wieszam nad 
biurkiem, trochę się gapię, trochę z nim gadam (jak 
nikt nie słyszy). Będzie mi naprawdę sporo przypo-
minać. 

Ewa Garbowska 

absolwentka klasy dziennikarsko-

filmowej VI LO 

Ewa Garbowska – absolwentka Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego i Collegium Civitas, obecnie  pracuje jako 

Copywriterka, Content Manager w agencji reklamo-

wej w Warszawie. 


