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Szanowni Państwo! 

 Mam ogromny zaszczyt powitać wszystkich Czytelników jako nowy 

redaktor naczelny „SZTAMY”.  Trzymają Państwo w dłoniach jubileuszowe 

wydanie gazety, którą od ponad 14 lat tworzą uczniowie klas dziennikarskich 

naszej szkoły. Richard Bach powiedział kiedyś: „Nauka to dowiadywanie się, co 

już wiesz. Czyn to demonstrowanie, że to wiesz. Nauczanie to przypominanie 

innym, że wiedzą to tak samo jak ty. Wszyscy jesteśmy uczniami, wykonawca-

mi, nauczycielami.” Słowa te w zupełnie innym świetle stawiają SZKOŁĘ. Prze-

cież właśnie w tym miejscu spędzamy kilkadziesiąt godzin tygodniowo, aby 

poszerzyć swoje horyzonty w różnych dziedzinach nauk, spotkać się z przyja-

ciółmi, zebrać ciekawe doświadczenia. Szkoła to nie tylko budynek, który  

z dniem 1 września zapełnia się ludźmi. To miejsce szczególne, które wspomi-

na się później przez wiele lat.     

 Nasza szkoła, chociaż niewielka rozmiarem budynku, jest ogromna 

pod względem niesamowitych i wartościowych ludzi. Przez minione lata, dzie-

ło naszego patrona – Bolesława Barbackiego — kontynuowało wiele wspania-

łych osób: Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły. Wy-

danie jubileuszowe dedykujemy Wam wszystkim i dziękujemy, że JESTEŚCIE.

 Niestety, nie do wszystkich udało nam się dotrzeć i porozmawiać. Nie 

wymieniliśmy w tym wydaniu wielu zasłużonych i wspaniałych dla naszej szko-

ły ludzi. Staraliśmy się wybrać tematy, które pokażą to miejsce w szerokim 

wymiarze – od przeszłości po teraźniejszość. Proszę nam uwierzyć – zamknię-

cie wszystkich wydarzeń tylko w 20 stronach było dla nas wielkim wyzwaniem. 

Przeczytają więc Państwo fascynujący reportaż o Bolesławie Barbackim oraz 

rozmowę z Marią Teresą Maszczak. Patron pojawia się również we wspomnie-

niach niezwykłych uczennic. Współczesny obraz szkoły przedstawiamy w wy-

wiad (ówce) z Dyrektorem Czesławem Leszkiem Sarotą oraz felietonach absol-

wentki i maturzystek. Chcecie wiedzieć jak wygląda codzienność w Zespole 

Szkół nr 3? Przeczytajcie Kalendarz „Szóstki” i zobaczcie Fotoreportaż.  

W imieniu całej Redakcji życzę Państwu miłej lektury! 

 

Redaktor naczelny 

Bartosz Matras 

Zespół redagujący: Bartosz Matras, klasa II LO a; Gabriela Krzak,  klasa II LO a;  Magdalena Polczyk, klasa II LO a; Natalia Drożdż, 
klasa  II LO a; Dominika Brożek, klasa II LO a; Mariola Majda, klasa III LO a; Angelika Kmiecik, klasa III LO a; Ewa Garbowska, ab-
solwentka klasy dziennikarskiej.   

Redaktor naczelny:  
Bartosz Matras, klasa II LO a 
Opracowanie graficzne:  
Natalia Banach, klasa III LO a 

Konsultacja i opieka językowa: Pani Prof. Ewa Biel-Chamioło 

Opiekun redakcji:  
dr Klaudia Jasińska  
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 Współcześni dziennikarze 

nazwali Bolesława Barbackiego 

„wybrańcem wielu muz”. Od jego 

śmierci minęło już 75 lat. Ten niezwy-

kły człowiek, artysta, patriota i spo-

łecznik nadal jednak żyje w pamięci 

Sądeczan. Szkoła, którą założył obcho-

dzi w tym roku 90 lat istnienia.  

 10 października 1891 roku  

w rodzinie Barbackich urodził się ocze-

kiwany syn Bolesław. Leon i Helena  

z Pawłowskich - szanowani nauczyciele 

- od najmłodszych lat rozwijali jego 

talent malarski. Bolek już jako pięciola-

tek stworzył swój pierwszy obrazek 

przedstawiający kosyniera kościusz-

kowskiego biegnącego  

z siekierą na armaty. Dum-

ny ojciec wkładał jego 

wszystkie prace do teczki  

i przechowywał długie lata.  

W związku z przedwczesną 

śmiercią matki i częstymi 

wyjazdami ojca, Bolesław 

musiał zająć się domem. 

Opiekował się rodzeń-

stwem, dbał o ich ubiór, 

dzięki czemu odkrył swój 

talent krawiecki, który  

w późniejszych latach przy-

czynił się do powstania 

sądeckiej „Przemysłówki”. 

 W gimnazjum 

wraz z Romualdem 

Mossoczym, założył 

„Koło Filareckie”  

o charakterze pa-

triotycznym.  

 W 1910 roku Barbacki 

wyjechał na studia do Krakowa. 

Tam rozpoczął naukę malarstwa 

na ASP oraz studia prawnicze na 

UJ. Ten drugi kierunek wybrał mu 

ojciec, gdyż pragnął dla syna do-

statniego życia, jakiego - jak my-

ślał - nie zapewni mu malarstwo. 

Barbacki bardzo szybko zyskał 

sympatię tamtejszego, cieszącego 

się sławą i rozgłosem, rektora 

Teodora Axentowicza. Pomógł 

mu on  w rozwijaniu talentu ryso-

wania portretów. Studia zakoń-

czył ze srebrnym medalem  

i mnóstwem pomysłów na dalszą 

pracę. Niestety, w tym czasie zmarła 

jego najukochańsza siostra Helusia. Po 

jej śmierci Bolesław rzucił się w wir pra-

cy. Do wielu nagród, uzyskanych w cza-

sach studiów, dołączył medal brązowy 

od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 

w Warszawie za „Studium Portretowe”.  

 

Miłość wiecznego kawalera 

 Barbacki do 33 roku życia uwa-

żany był za kawalera, już bez szans na 

małżeństwo. Sytuacja ta zmieniła się, 

gdy w Paryżu poznał Hanię Postawków-

nę, córkę zamożnych ziemian spod Kra-

kowa. Dziewczyna stała się bardzo bliska 

artyście, któremu pomagała w komuni-

REPORTAŻ 

Człowiek kryształowego charakteru 

Autoportret 

Bolesław Barbacki jako dziecko 
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REPORTAŻ 

kowaniu się z Francuzami. W czasie po-

bytu w Paryżu doskonalił swój warsztat 

artystyczny, nie zwracając uwagi na ota-

czające go inne prądy artystyczne, jakimi 

były ekspresjonizm czy impresjonizm. 

Wciąż pozostawał wierny rzeczywistemu 

ukazywaniu świata i ludzi. Długie godzi-

ny spędzał na kopiowaniu dzieł swych 

ulubionych artystów z różnych epok. 

Hania szczerze podziwiała twórczość 

Barbackiego. Ich małżeństwa pragnął 

każdy. Rodzice Hani dawali Bolesławowi 

sugestywne znaki, że chętnie ujrzeliby 

go w rodzinie. Artysta prawdopodobnie 

odwzajemniał uczucia dziewczyny, jed-

nak w kronice rodzinnej wyznał:  

 „O ożenku bezwarunkowo nie 

myślę i myśleć nie chcę. Przetrzymałem 

niejedną próbę, przetrzymam i dalsze. 

(…) nigdzie i w żadnych okolicznościach 

nie znajdziesz szczęścia na świecie, bo go 

nie ma w ogóle! Pewnego rodzaju zado-

wolenie da mi praca w umiłowanym 

zawodzie, czyste sumienie z racji spełnio-

nych obowiązków — a poza tym cieszył 

się będę pomyślnością braci...”  

 W 1925 roku wrócił do Polski, 

gdzie przez następnych 10 lat jego nie-

poszlakowana opinia wiecznego kawale-

ra została podtrzymana. W 1935 roku 

Bolesław poznał kolejną Hankę, młodszą 

od niego aż o 24 lata. Hanna Kassube 

marzyła o karierze aktorskiej. Jej droga 

życiowa skrzyżowała się z Towarzy-

stwem Dramatycznym, zatem także  

z samym Barbackim. Pomagał w rozwija-

niu jej talentu, obsadzał w głównych 

rolach, tworzył portrety i choć Hanna 

diametralnie różniła się od Barbackiego 

upodobaniami oraz wiekiem, łączące ich 

uczucie stawało się coraz mocniejsze. 

Niestety miłość ta nie miała szansy na 

spełnienie, gdyż w ich związek zaczęła 

ingerować rodzina. O planowanym ożen-

ku trzeba było zapomnieć. Już w 1938 

roku artysta listownie zerwał zaręczyny  

z Hanną. Nastąpiło to w trakcie 

tworzenia aktu pt. „Ona”. Bar-

backi nie mógł pogodzić się z tą 

sytuacją. „On ją ciągle kochał. 

Zmienił się bardzo, chodził jak 

struty” - wspomina bratanica 

Barbackiego Helena Ślepiako-

wa.   

Artysta i nauczyciel 

 Towarzystwo Drama-

tyczne, które założył w 1919 

roku, szybko zyskało miano 

najlepszego zespołu amator-

skiego w Polsce. Rok później 

Bolesław otrzymał pierwszą posadę 

jako nauczyciel rysunków w gimnazjum 

żeńskim w Nowym Sączu. Tuż po po-

wrocie z Paryża, w 1926 roku, założył 

Szkołę Przemysłową Żeńską Towarzy-

stwa Szkoły Ludowej. Jedna z jego 

uczennic wspomina swego dyrektora 

następująco: „Wszystkie uczennice 

były w nim zakochane! Nazywałyśmy 

go „wujkiem”, „ojczulkiem”, był wiecz-

nie roześmiany, zadbany”. Biednym 

dziewczętom pomagał finansowo, ku-

pował „paczki mikołajowe”, zawsze 

miał czas na rozmowę. Był człowiekiem 

twórczym i aktywnym społecznie. 

Ufundował bibliotekę i planował budo-

wę stadionu w miejscu dzisiejszej tzw. 

Starej Sandecji, gdzie organizowany 

miał być największy zlot gniazd soko-

lich.  

 Barbacki od 1923 roku wyko-

nywał portrety swych modeli w słynnej 

willi „Marya”, przy ul. Jagiellońskiej 60. 

Obrazy Barbackiego cieszyły się wielką 

Bolesław Barbacki z Hanną Kassube 
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popularnością, a ich cena była bardzo 

wysoka. Nawet Ministerstwo Spraw Woj-

skowych zamówiło u niego serię portre-

tów generalskich, której niestety nie uda-

ło mu się ukończyć. Ostatnią olejną pracą 

malarską artysty był portret Niny Szafra-

nówny. Za zarobione pieniądze wspoma-

gał rodzinę oraz dotował działalność spo-

łeczną. Sztukę Barbackiego wysoko cenił 

Wojciech Kossak, który zaproponował mu 

nawet przeniesienie się do większego 

ośrodka artystycznego. Bolesław jednak 

nie chciał zostawić miasta, które bardzo 

kochał. Ten artysta, działacz społeczny, 

reżyser i nauczyciel był też rodzinnym 

archiwistą. W 1939 roku własnoręcznie 

rozpoczął pisanie „Kroniki Rodziny Bar-

backich.” Niestety  doprowadził ją tylko 

do 1925 roku. 

Śmierć za patriotyzm 

 Kiedy wybuchła II wojna świato-

wa znajomi proponowali Barbackiemu 

ucieczkę z Nowego Sącza. „Niemcy są 

wszędzie”- odpowiadał Bolesław. Działał  

w grupie konspiracyjnej, zabezpieczał 

społeczny majątek Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokół”, księgozbiory Towarzy-

stwa Dramatycznego. Wiadomości o słyn-

nym portreciście doszły do szefa sądec-

kiego gestapo Heinricha Hamanna, który 

chciał, aby artysta namalował jego por-

tret. Barbacki odmówił, za co został 

aresztowany. W celi na skrawkach papie-

ru malował portrety więźniów, które póź-

niej trafiły do rodzin zakładników.   

SYLWETKA REPORTAŻ 

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 - Harnego, „Sylwetki Sądeczan - okruchy wspomnień” fragmentów z rodzinnej sagi Barbary z Szymkiewiczów oraz  „O Bolesławie 
Barbackim - „wybrańcu wielu muz” Anny Totoń. 

Studium aktu 

 21 sierpnia 1941 roku Barbacki 

wraz z 46 więźniami został wywieziony do 

pobliskich Biegonic i tam rozstrzelany. 

Jego zwłoki zostały  ekshumowane i po-

chowane we wspólnej mogile Bohaterów 

Ziemi Sądeckiej.  

 

*** 

 Bolesław Barbacki pozostawił po 

sobie około 800 prac sztalugowych oraz 

wziął udział w 44 wystawach. Jako skrajny 

indywidualista unikał idealizowania por-

tretowanych postaci, zawsze podkreślając 

charakter odtwarzanej osoby. Swoim ży-

ciem udowodnił, że zasługuje na miano 

patrioty i wybitnego artysty, bez którego 

historia oraz kultura Nowego Sącza jakże 

byłyby uboższe.  

 Eugeniusz Pawłowski, 

krewny Barbackiego i nauczyciel  

w jego szkole, w ten sposób wspo-

mina artystę:  

 „W pamięci mojej Bole-

sław Barbacki pozostał jako świe-

tlana postać – człowiek kryształo-

wego charakteru i gołębiego serca - 

wielki artysta, godnie reprezentują-

cy polską sztukę, a zarazem skrom-

ny członek rodziny, której był praw-

dziwą chlubą. I takim pozostanie  

w sercach i pamięci wszystkich, 

którzy go znali.”        

 

  Gabriela Krzak,  

klasa II LO a 
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WYWIAD JUBILEUSZOWY 

W tym roku obchodzimy jubileusz 90-

lecia istnienia Zespołu Szkół Nr 3. Miej-

sce to przeszło ogromną metamorfozę – 

od Szkoły Przemysłowej Żeńskiej, przez 

Zespół Szkół Odzieżowych aż do współ-

czesnego Zespołu Szkół nr 3. Czy Pani 

zdaniem Bolesław Barbacki, założyciel  

i patron naszej szkoły, w ten sposób wy-

obrażał sobie jej rozwój? 

Trudno powiedzieć, czy właśnie tak Bar-

backi wyobrażał sobie swoją szkołę. Jed-

nak na podstawie tego, co sam robił - 

jako dyrektor i nauczyciel - myślę, że był-

by szczęśliwy z współczesnego kształtu tej 

placówki. Przede wszystkim zależało mu, 

aby szkoła się rozwijała i uruchamiała 

nowe, artystyczne kierunki. Wiemy, że 

Bolesław Barbacki sam był bardzo uzdol-

niony: ukończył studia prawnicze na Uni-

wersytecie Jagiellońskim oraz malarskie 

na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Interesował się również teatrem oraz 

sportem. Warto pamiętać, że Barbacki 

założył Szkołę Przemysłową Żeńską  

z myślą o ludziach z ubogich rodzin. 

Chciał pomóc najbiedniejszym uczenni-

com, aby zdobyły zawód i w przyszłości 

dostały pracę. Jeśli szkoła kontynuuje tę 

tradycję i pomaga - to z pewnością reali-

zuje postulaty swojego patrona.  

W trakcie pracy nad monografią Bole-

sława Barbackiego miała Pani okazję 

spotkać się z jego rodziną, uczennicami  

i znajomymi. Jakim człowiekiem był 

patron naszej szkoły? 

Przede wszystkim był człowiekiem bar-

dzo racjonalnym oraz zdyscyplinowa-

nym. Rozumiał, że szkoła musi łączyć 

teorię i praktykę, rozwój fizyczny z inte-

lektualnym, naukę z zabawą. Był bardzo 

zaangażowany społecznie: został Preze-

sem Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”, rozpoczął budowę stadionu 

obok szkoły. Idee społecznikowskie 

wyniósł z domu – jego rodzice byli 

nauczycielami. Oni również wspierali 

jego zainteresowania malarstwem, 

umożliwiali mu zajęcia z rysunku. Już 

w gimnazjum Bolesław uczęszczał na 

lekcje malarstwa u Antoniego Brosz-

kiewicza. Ciekawostką jest to, że jego 

nauczyciel był pejzażystą, a Barbacki 

rozwijał się przede wszystkim w ma-

lowaniu portretów. Dla swoich uczen-

nic był jak ojciec: opiekował się nimi, 

dawał złotówkę na fryzjera lub jedze-

nie, zawsze miał czas na rozmowę. 

Ciągle chciał coś zmieniać, ulepszać: 

organizował wycieczki, nawet grał  

z uczennicami w „dwa ognie”. Nie-

wątpliwie swoim naturalnym sposo-

bem bycia, poczuciem humoru wzbu-

dzał zaufanie młodych ludzi. 

 Wspomniała Pani, że 

Barbacki specjalizo-

wał się w malowaniu 

portretów… 

Tak, chociaż w szkole 

średniej marzył o ma-

lowaniu wielofigural-

nych scen symbolicz-

nych i historycznych. 

Namalował takie obra-

zy, jak: „Ostatni Rzy-

mianie”, „Powrót Le-

gionów” oraz „Erynie”. 

W Akademii Sztuk 

Pięknych uczył go 

prof. Teodor Axento-

wicz. Głównym celem 

jego studiów stał się 

Barbacki byłby szczęśliwy… 

Rozmowa z Panią Marią Teresą Maszczak, autorką albumu pt.: „Bolesław Barbacki”  
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portret realistyczny. Warto dodać, że 

już po studiach wyjechał do Paryża, aby 

poznać malarstwo nowoczesne. Był 

jednak rozczarowany sztuką awangar-

dową. W jednym z listów zaznaczył: „ja 

tak malować nie chcę i nie będę, raczej 

całkiem malować przestanę.” Paryż 

wiele nauczył Barbackiego, ale nie 

wpłynął na zmianę jego postawy twór-

czej. 

Jak to możliwe, że doceniany artysta 

nagle postanowił założyć szkołę? 

W 1907 roku Barbacki stracił matkę. 

Jego ojciec często podróżował i opiekę 

nad rodzeństwem powierzał Bolkowi. 

Kiedy jego brat Tadek wybierał się na 

studia prawnicze do Krakowa, trzeba 

mu było uszyć całą wyprawę. Bolesław 

ujawnił wtedy zdolności krawieckie – 

sam uszył wszystkie ubrania. Być może 

pod wpływem podpowiedzi ojca  

w 1920 roku objął posadę nauczyciela 

rysunków w gimnazjum. Był bardzo 

lubiany i szanowany za sukcesy peda-

gogiczne. Uważał, że nauczycielowi nie 

wystarczy tylko wiedza – musi to być 

człowiek mający serce dla innych. Dla-

tego postanowił w 1926 roku założyć 

Szkołę Przemysłową Żeńską i był jej 

dyrektorem do 1937 roku. 

W Pani książce możemy znaleźć liczne 

wspomnienia uczennic Barbackiego. 

Jakim był nauczycielem i dyrektorem? 

Ciekawe jest to, że w czasie moich po-

szukiwań historycznych nigdy nie spo-

tkałam człowieka, który by źle mówił  

o Barbackim. Wszyscy podkreślali, że 

był niezwykłym człowiekiem. Podobno 

miał bardzo interesujące wykłady. Był 

bardzo tolerancyjny – w szkole mogły 

uczyć się dziewczynki różnego wyzna-

nia czy narodowości. Bardzo szanował 

również zatrudnionych przez 

siebie  nauczycieli. Nie hospito-

wał ich lekcji – uważał, że wy-

starczy posłuchać opinii uczen-

nic na temat pedagogów. Dla 

absolwentek szkoły założył Wy-

twórnię Przemysłową TSL. Zrobił 

to z własnych funduszy oraz 

pieniędzy szkoły. Znalazło tam 

zatrudnienie 15 osób.  

Bolesław Barbacki założył rów-

nież Towarzystwo Dramatyczne 

w Nowym Sączu… 

Tak, teatr był kolejną pasją Bol-

ka. Przygotowywał repertuar, 

grał na scenie, robił dekoracje, 

charakteryzację, reżyserował 

spektakle… Znana jest anegdota, 

że przed jedną z prób przebrał 

się za żebraka, usiadł przed wej-

ściem dla aktorów i nadstawił kapelusz. 

Nawet koledzy go nie poznali. Lubił żar-

tować, ale potrafił być również bardzo 

stanowczy. Towarzystwo istniało 21 lat. 

Sama pasja nigdy nie wystarczy. Trzeba 

połączyć ją z umiejętnościami organiza-

cyjnymi, wytrwałością i ciężką pracą. 

Barbacki potrafił również znaleźć wielkie 

talenty. Zwrócił od razu uwagę na Danu-

tę Szaflarską, którą zaangażował do tea-

tru jako nastolatkę i zachęcał do podję-

cia studiów aktorskich. Warto dodać, że 

Wasza szkoła wspaniale kontynuuje tea-

tralne zamiłowania Barbackiego. Pięć lat 

temu miałam okazję uczestniczyć w Jubi-

leuszu szkoły i byłam zachwycona wystę-

pem teatralnym Waszych uczniów. Gdy-

by Barbacki to zobaczył, z pewnością 

byłby szczęśliwy. 

Bolesław Barbacki zginął rozstrzelany 

przez hitlerowców w Biegonicach  

w 1941 roku. Od śmierci naszego patro-

na minęło już wiele lat. Dla najmłodsze-

go pokolenia to czasy bardzo odległe. 

Na co, Pani zdaniem, powinno się szcze-

gólnie zwracać uwagę podczas lekcji 

poświęconych pamięci patrona. 

Warto zwrócić uwagę na pojęcie patrio-

tyzmu. Barbacki urodził się w zniewolo-

nej Polsce. Od dziecka jego pojęcie pa-

triotyzmu łączyło się z nadzieją na odzy-

skanie wolności. Bolek założył nawet 

tajne stowarzyszenie pod nazwą „Koło 

Filareckie”. Kiedy wybuchła I wojna świa-

towa nie mógł w niej wziąć udziału ze 

względów zdrowotnych. Postanowił jed-

nak działać w inny sposób: pomagał 

biednym, organizował akcje i spektakle 

charytatywne. Barbacki był naprawdę 

niezwykłym człowiekiem. Marzy mi się, 

aby powróciła galeria obrazów Barbac-

kiego w Willi Marya. 

Dziękujemy za rozmowę 

(RED) 

WYWIAD JUBILEUSZOWY 
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Ewa Harsdorf (1910-1999) 

Artystka, malarka, uprawiała malarstwo sztalugowe, grafikę, scenografię, 

realizowała polichromie. Od 1920 roku mieszkała w Nowym Sączu. Lekcje 

rysunku pobierała u Bolesława Barbackiego. Tak wspominała zajęcia: 

„Rok uczyłam się w gimnazjum prowadzonym przez ss. Urszulanki w Tar-

nowie, gdzie mogłam rysować wszystko, co mi przyszło na myśl i obojęt-

nie, w jaki sposób.  Byłam zawsze wyróżniania za bogactwo pomysłów.  

W domu robiłam ilustracje do bajek pisanych przez moją siostrę. Ale ryso-

wałam w perspektywie płaskiej, rzędowej, nie mając jeszcze rozbudzonej 

wyobraźni przestrzennej. Nagle tutaj zetknęłam się z perspektywą zbież-

ną, której prof. Barbacki już wcześniej uczył pozostałe koleżanki. (…) Do 

dziennika wpisał mi dwóję i już nie pytał, więc miałam ją na pierwszy 

okres. Byłam tym tak boleśnie dotknięta, że znienawidziłam rysunki. (…) 

Dopiero w połowie roku szkolnego zaczęła mi się w głowie otwierać 

„klepka” wyobraźni przestrzennej. Na półrocze miałam już dostateczny 

(…) Już w szóstej klasie gimnazjalnej byłam zdecydowana iść na studia 

plastyczne, ale moja mama postanowiła zasięgnąć opinii u prof. Barbac-

kiego. Jego pochlebne zdanie przechyliło szalę na moją korzyść.” 

SYLWETKA 

WSPOMNIENIA 

Uczennice Bolesława Barbackiego 

Zofia Rysiówna (1920-2003)     

Dzieciństwo i młodość spędziła w Nowym Sączu. Po maturze zo-

stała przyjęta do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w War-

szawie. Tak wspominała naszego patrona w jednym z ostatnich 

wywiadów: „W 1928 roku na scenie sądeckiego Sokoła (…) jako  

8-letnia dziewczynka recytowałam wierszyk. Zachwycony dekla-

macją Barbacki (...) powiedział: Ty masz talent. Chodziłam w na-

stępnych latach do "Sokoła" jako widz, oczarowana jego bajeczny-

mi scenografiami. W gimnazjum Barbacki uczył nas rysunków  

i wystawił szkolne przedstawienie "Wesela" Wyspiańskiego. Nie 

opuściłam żadnej z prób, więc grałam różne role, bo znałam tekst 

na pamięć, a w premierze przypadła mi Maryna. Pod koniec nauki 

dostałam propozycję gry w prawdziwym teatrze i Barbacki lojalnie 

zwrócił się o zgodę do dyrektora Zielińskiego. Usłyszał odmowę:  

- Najpierw matura, potem teatr. Zastąpiła mnie w tej roli nie kto 

inny tylko Danuta Szaflarska, bo była starsza ode mnie i już po 

egzaminach. (…) Bolek to najjaśniejsze słońce na sądeckim niebie. 

To był złoty człowiek, powiernik, mąż zaufania, samarytanin, 

owładnięty wręcz nadludzką miłością do ludzi, której urzeczywistnieniem była stworzona przez niego Szkoła Przemysłowa dla 

dziewcząt przecież niezamożnych, samotnych, a dzięki niemu zdobywających fach.” 
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Eugenia Romańska 

Urodziła się w 1916 roku. Jej historia rozpoczyna się w 1929 roku, 

kiedy to szukała szkoły, gdzie mogłaby się dalej kształcić. W 1930 

roku została przyjęta do Żeńskiej Szkoły Przemysłowej TSL założonej 

przez Bolesława Barbackiego. Szkołę wspomina bardzo ciepło i miło, 

ponieważ dzięki niej nauczyła się wielu praktycznych umiejętności. 

Znajomość języków obcych przydała się jej w późniejszym życiu.  

W 1938 roku podjęła pracę w Spółdzielni PSS „Społem”, gdzie przez 

lata pracowała w zespole chałupniczym. Dyrektora szkoły wspomina 

jako człowieka niezwykle bezpośredniego, ludzkiego, a także pomoc-

nego, przyjacielskiego. Dziewczynom, które chciały się dalej eduko-

wać, znajdował pracę. Przyszłym młodym pannom, będącymi jego 

byłymi wychowankami, malował portrety. Był bardzo pomocnym 

człowiekiem, przez co był nie tylko szanowany, ale także lubiany  

w szkole. Pani Eugenia określiła Barbackiego jako człowieka przywią-

zanego do ojczyzny, wiernego jej zasadom i odważnego. Eugenia 

Romańska w roku 2016 skończyła 100 lat. 

SYLWETKA 

WSPOMNIENIA 

W opracowaniu wykorzystano wywiady Jerzego Leśniaka oraz fragmenty albumu „Bolesław Barbacki” Marii Teresy Maszczak. 

Danuta Szaflarska 

Urodziła się 6 lutego 1915 roku w Kosarzyskach. Od 10 roku życia miesz-

kała w Nowym Sączu. Jak sama wspomina, przeprowadzka nie była dla 

niej niczym miłym: „Kazali mi tutaj nosić buty - wspomina. - A dotąd od 

wiosny do jesieni biegałam po łąkach boso. Tam czułam się wolna  

i szczęśliwa.” Danuta Szaflarska jest absolwentką Państwowego Instytutu 

Sztuki Teatralnej. Pierwsze kroki na scenie stawiała jednak w Towarzy-

stwie Dramatycznym w Nowym Sączu pod okiem Bolesława Barbackiego. 

Przekonał się o jej talencie, gdy wyrecytowała... pacierz. „Pewnego dnia 

wbrew zwyczajowi, że pacierz przed lekcjami odmawia wspólnie cała kla-

sa, poprosił mnie, żebym odmówiła go sama. Potem powiedział, żebym 

zgłosiła się na próby w prowadzonym przez niego teatrze amatorskim.  

I tak debiutowałam - pierwszą moją rolą był epizod w "Horsztyńskim" 

Słowackiego, grałam tam małego chłopczyka. Potem wystąpiłam  

w "Weselu" Wyspiańskiego. To był teatr amatorski, ale na bardzo wyso-

kim poziomie. Bardzo mi miło, że taki teatr w Nowym Sączu istnieje po 

dziś dzień i mogę go wesprzeć” - wspomina Danuta Szaflarska. 

 

           Magdalena Polczyk  

klasa II LO a 
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ABSOLWENCI O SZKOLE 

Naparstki i Gryzinitki 

Zespół Szkół nr 3 jest miejscem otwartym dla wszystkich absolwentów. Wielu z nich, już po latach, odwiedza szkolne  

mury, spotyka się z nauczycielami, opowiada swoje życiowe historie. Niektórzy absolwenci wracają jednak do szkoły jako… 

nauczyciele. Pani Wicedyrektor Teresa Majerczyk, Pani Kierownik Szkolenia Praktycznego Anna Studzińska oraz Panie: Anna 

Momot, Natalia Nieć-Sarota oraz Ewelina Święs postanowiły opowiedzieć redaktorce „SZTAMY” jak wyglądała szkoła w 

czasach, gdy były jeszcze uczennicami. 

Pani Wicedyrektor Teresa Majerczyk: 

 „Naukę w naszej szkole rozpo-

częłam w 1978 roku. W tym czasie moż-

na było wybrać liceum zawodowe lub 

zasadniczą szkołę zawodową. Byłam 

drugim rocznikiem, który kształcił się w 

zawodzie krawiec konfekcyjno-

usługowy. Moja klasa łącznie liczyła 40 

dziewcząt. Bardzo się lubiłyśmy i szano-

wałyśmy. Do mojej klasy uczęszczała 

również Pani Prof. Władysława Pasiut. 

Naszą wychowawczynią była Pani Prof. 

Barbara Dębicka, późniejsza dyrektor 

Zespołu Szkół nr 3. W szkole bardzo 

aktywnie działały: samorząd szkolny, 

chór, harcerstwo, wolontariat. Obowią-

zywał nas jednolity strój: ciemne chała-

ty do bioder i buty tzw. „juniorki”. Pa-

miętam, że w klasie maturalnej nie mia-

łyśmy studniówki ze względu na wpro-

wadzenie stanu wojennego. W tym 

okresie można było odczuć atmosferę 

niepokoju. Matura miała również od-

mienny kształt od obecnej. Zdawałam 

język polski i matematykę w formie 

pisemnej. Egzamin trwał aż pięć godzin. 

Pracę na stanowisku nauczyciela rozpo-

częłam w latach 80. XX wieku. To były 

bardzo trudne czasy PRL-u. Wspomi-

nam je jednak miło i do tej pory „żyję” 

szkołą, tak jakby to był mój drugi dom.” 

Pani Prof. Anna Momot i Pani Prof. 

Anna Studzińska: 

 „W naszej szkole już wtedy 

panowała miła i rodzinna atmosfera. 

Uczniowie traktowali nauczycieli z wiel-

kim szacunkiem. Można było wybrać 

liceum zawodowe, technikum odzieżo-

we albo zasadniczą szkołę zawodową. 

Historii uczył Pan Prof. Władysław Krzy-

żak – pamiętamy go jako bardzo wyma-

gającego nauczyciela. Geografii uczyła 

Pani Prof. Elżbieta Czech-Klima. Miała 

wtedy zupełnie inną fryzurę – długie włosy 

splecione w warkocz. W szkole obowiązy-

wała zmiana obuwia oraz „mundurki”. 

Szyły je nam koleżanki. Warsztaty szkolne 

były nie tylko na parterze, ale również  

w salach: 8,9,10. Już wtedy organizowano 

Festiwal „Guzik z pętelką”, odbywały się 

pokazy mody i inne ciekawe inicjatywy 

szkolne. Na uczennice naszej szkoły mó-

wiono „Naparstki” lub „Gryzinitki”. 

Pani Prof. Natalia Nieć - Sarota i Pani 

Prof. Ewelina Święs: 

 „Przyjemnie wspominamy czasy 

spędzone w liceum. Nauczyciele od zaw-

sze byli przyjaźnie  nastawieni do uczniów. 

W miarę możliwości motywowali swoich 

podopiecznych  do nauki, chociaż krnąbr-

ność uczniów w niektórych przypadkach 

nie pozwalała osiągnąć oczekiwanych 

rezultatów. Tradycją szkoły od zawsze 

była wigilia klasowa, wspólne dzielenie się 

opłatkiem, składanie życzeń, kolędowanie. 

Równie ważne były także  pielgrzymki do 

Częstochowy, Festi-

wal „Guzik z pętel-

ką”, warsztaty  

i różne prelekcje. 

Nauczyciele z zaan-

gażowaniem przy-

gotowywali podo-

piecznych do olim-

piad i konkursów 

naukowych. Ucznio-

wie brali udział  

w akcjach charyta-

tywnych, należeli do 

wolontariatu Sur-

sum Corda. Niektó-

re zajęcia musiały 

być prowadzone w Liceum Akademic-

kim, znajdującym się obok naszej 

szkoły. Prowadzono je tam, ze wzglę-

du na nadmiar uczniów w klasach, 

które liczyły średnio 36-38 osób. Tak 

jak teraz obowiązywała dwuzmiano-

wość. Szatnia szkolna mieściła się w 

obecnej sali numer 7. Aktualnie bra-

kuje jej uczniom. Co uległo zmianie? 

Przybyła sala numer 04. Co ciekawe, 

organizowano dyżury na korytarzach. 

Uczniowie wyznaczeni na dany dzień, 

pełnili swoje obowiązki, do których 

należało przede wszystkim: pomoc 

nauczycielom, przynoszenie kredy, 

dzwonienie dzwonkiem itp.  Podsu-

mowując całe trzy lata: gdybyśmy 

miały ponownie możliwość wyboru 

liceum, tak jak przed laty, udałyby-

śmy się do Zespołu Szkół nr 3. 

 

Natalia Drożdż  

klasa II LO a 
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W tym roku Zespół Szkół Nr 3 obchodzi 

90. rocznicę istnienia. Tak szczególny 

jubileusz jest zwykle okazją do podsu-

mowania dotychczasowych przedsię-

wzięć oraz wyznaczenia nowych celów. 

Jakie działania, Pana zdaniem, stanowią 

największy sukces naszej szkoły? 

Jako dyrektor byłem organizatorem 75-

lecia, 80. i 85-lecia a obecnie 90. rocznicy  

założenia naszej szkoły. Każdy jubileusz 

zamykał pewien etap historii, którą zapo-

czątkował oczywiście nasz patron Bole-

sław Barbacki. Za wielki sukces szkoły 

uważam stworzenie atmosfery pracy, 

która sprzyja wzajemnemu zrozumieniu  

i efektywności. Udało nam się również 

poprawić warunki: odnowiliśmy sale lek-

cyjne, korytarze, wymieniliśmy instalację 

elektryczną. Największym naszym wspól-

nym sukcesem jest jednak mocno zapisa-

na historia naszej szkoły oraz jej osiągnię-

cia na mapie oświatowej Sądecczyzny. 

Nasi uczniowie odnoszą spektakularne 

sukcesy w projektach edukacyjnych, kon-

kursach, olimpiadach i zawodach.  

W ubiegłym roku młodzież została nagro-

dzona za projekty: „Mieć wyobraźnię 

miłosierdzia”, „Włącz się! Młodzi i Me-

dia”, „Włącz myślenie – postaw na przed-

siębiorczość”. Co roku mamy laureatki  

i finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-

dzy i Umiejętności z Zakresu Projektowa-

nia i Wytwarzania Odzieży. Dziennikarze 

odebrali II nagrodę w Ogólnopolskim 

Konkursie Radiowym oraz I nagrodę  

w Małopolskim Konkursie na Najlepszego 

Młodego Dziennikarza. Dostaliśmy się do 

finału Ogólnopolskiego Konkursu Filmo-

wego „Zabytkomania”. Wygraliśmy kon-

kurs na ekspozycję z okazji 35-lecia 

„Solidarności”. Nagrodą był wyjazd dla 

uczniów do Gdańska i uczestniczenie w 

uroczystościach rocznicowych. To tylko 

WYWIAD(ÓWKA) 

zaledwie kilka najważniejszych sukce-

sów uczniów – nie starczy miejsca, aby 

wymienić wszystkie. 

Mądrzy ludzie powtarzają: twórz do-

bre przyczyny w teraźniejszości  

– a wkrótce zobaczysz ich skutki  

w przyszłości. Jakie cele będą Pań-

stwo realizować w najbliższych la-

tach? 

Nasze działania podporządkowane są 

nadrzędnemu celowi, który został opi-

sany w misji: „Dłoń sprawną kształcić 

myśli twórczej posłuszną”. W najbliż-

szych latach będziemy koncentrować 

się na utrzymaniu dobrego poziomu 

nauczania w liceum jak i w technikum. 

Chcemy również odnowić kształcenie 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej. 

Zwrócę również uwagę na indywiduali-

zację procesu kształcenia. W szkole 

będziemy realizować innowacje peda-

gogiczne. W tym roku uruchomiliśmy 

nowe klasy: dziennikarsko-filmową, 

plastyczno-fotograficzną, biologiczno-

chemiczną z edukacją medyczną, lin-

gwistyczną, psychologiczno-językową. 

Proponujemy również nowość w tech-

nikum: specjalność technika przemysłu 

mody.  

Wspomniał Pan Dyrektor o nowych 

profilach. Czym różni się nauczanie  

w tych klasach od procesu edukacyj-

nego w innych szkołach? 

Po pierwsze organizujemy warsztaty, 

które prowadzone są autentycznie  

i fachowo przez wykwalifikowaną ka-

drę pedagogiczną wspieraną specjali-

stami z różnych dziedzin zawodowych. 

Młodzi ludzie mają więc szansę uczest-

niczyć w zajęciach prowadzonych przez 

profesjonalnych projektantów, styli-

stów mody, blogerów, dziennikarzy, 

filmowców, fotografików, psycholo-

gów czy native speakerów. Po drugie, 

każdy pedagog podejmuje pracę za-

równo ze zdolnym uczniem jak rów-

nież i tym, który napotyka trudności 

oraz wymaga uzupełnienia wiedzy. Po 

trzecie: tworzymy klimat sprzyjający 

rozwijaniu uczniowskich pasji i umie-

jętności. Zespół Szkół nr 3 to kuźnia 

talentów muzycznych, plastycznych, 

fotograficznych, filmowych i dzienni-

karskich. 

Pan Dyrektor podkreślał dawniej, że 

zarządza „szkołą z charakterem”... 

Tworzymy szkołę małą i bezpieczną,  

w której takie wartości jak: przyjaźń, 

dobro, służba na rzecz słabszego nie 

są reklamowym sloganem. Jako dy-

rektor na pierwszym miejscu zawsze 

stawiam dobro ucznia. Zdecydowanie 

przeciwdziałam jakimkolwiek przeja-

wom agresji, dzięki czemu w naszej 

szkole panuje serdeczna i spokojna 

atmosfera.  

Od kilku lat odnosimy wielkie sukce-

sy w technikum. Mamy laureatki 

zawodów centralnych olimpiady, 

uczennice uczestniczą w Fashion 

Week, przy różnych okazjach organi-

zowane są pokazy mody. Co jest Pa-

na zdaniem największą siłą techni-

kum? 

Ogromna charyzma, zaangażowanie 

nauczycieli, którzy przekazują wiedzę  

i umiejętności z pasją oraz zamiłowa-

niem. Zawsze podkreślałem, że nau-

czyciel nie może być jedynie wyko-

nawcą, realizującym odgórnie opraco-

wany program, ale musi być również 

osobą kreatywną, wspomagającą roz-

wój każdego młodego człowieka. 

Ogromną siłą technikum są również 

Wartości nie są reklamowym sloganem 

Rozmowa z Dyrektorem szkoły Czesławem Leszkiem Sarotą 
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dionu obok naszej szkoły. 

Czego możemy życzyć Dyrekcji, nau-

czycielom oraz uczniom z okazji tak 

wspaniałego jubileuszu? 

Pogody ducha na każdy dzień oraz 

otwartego umysłu i serca dla młodzie-

ży, która przekracza próg naszej szkoły. 

 

 

 

Magdalena Polczyk, 

Bartosz Matras 

klasa II LO a 

uzdolnienia twórcze, manualne, projek-

towe dziewcząt oraz bogata wiedza 

teoretyczna, która przekłada się na tak 

wysokie wyniki.   

Ma Pan wieloletnie doświadczenie  

w pracy z młodzieżą. Czy uczniowie 

naszej szkoły zmienili się na przestrze-

ni tych lat? 

Każdy etap w historii naszej szkoły 

przynosił pewne zmiany w kulturze 

ubioru, sferze zainteresowań, osiągnięć 

edukacyjnych. Jest to naturalny bieg 

historii wymuszony zmianami współ-

czesnego świata. Mamy jednak szczę-

ście, ponieważ naszą szkołę wybierają 

wspaniali młodzi ludzie, pasjonaci, pełni 

wiary i optymizmu. Od lat organizujemy 

dla nich inicjatywy artystyczne: Dyżur 

Gospodarza Szkoły, Przegląd Twórczości 

Własnej „Co mi w duszy gra”, Festiwal 

„Guzik z pętelką”. Co roku uczniowie 

prezentują się w nich inaczej, ale zawsze 

na bardzo wysokim poziomie.  

Czy zdradzi nam Pan swoje marzenia 

związane ze szkołą? 

Moim marzeniem od objęcia funkcji dy-

rektora szkoły jest pozyskanie gruntów 

na budowę sali gimnastycznej. Marzył też 

o tym przecież Bolesław Barbacki, który 

nawet rozpoczął pracę nad budową sta-

SYLWETKA 

Przedsiębiorczy idealista 

 

Pan Dyrektor Czesław Leszek Sarota kieruje Zespołem 

Szkół nr 3 od 1999 roku. Z wykształcenia jest nauczycielem 

techniki i informatyki. Swoje doświadczenie zawodowe 

zdobywał najpierw jako nauczyciel w Szkole Podstawowej 

w Gródku nad Dunajcem, a następnie wicedyrektor w Szko-

le Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Znajomi Pana Dy-

rektora podkreślają, że jest przedsiębiorczym idealistą, 

człowiekiem kreatywnym, życzliwym i bardzo otwartym na 

innowacyjne rozwiązania. Właśnie z jego inicjatywy w na-

szej szkole powstały nowe profile klas: dziennikarsko-

filmowy, plastyczno-fotograficzny, biologiczno-chemiczny  

z edukacją medyczną, psychologiczno-językowy, prawniczy 

i lingwistyczny. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany 

przez przełożonych. Otrzymał nagrody Prezydenta Miasta 

Nowego Sącza, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Mini-

stra Edukacji Narodowej. Został również odznaczony Meda-

lem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym oraz Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. Redakcja „SZTAMY” dowiedziała się, że Pan Dyrektor w wolnych chwilach najchętniej czyta książki 

i… rozwija swój talent kulinarny. Jego największym marzeniem jest wybudowanie sali gimnastycznej dla naszej 

szkoły.  
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Pani Kierownik Anna Studzińska jest nauczycielką przedmiotów zawodo-

wych, podstaw przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie. Ukoń-

czyła Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie. Obecnie podjęła studia doktoranckie na Poli-

technice Łódzkiej. Z naszą szkołą związana jest już od wielu lat – najpierw 

jako uczennica, a następnie nauczycielka i Kierownik Szkolenia Praktycz-

nego. Z jej inicjatywy Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach objęła na-

szą szkołę patronatem. Pani Studzińska w wolnych chwilach lubi chodzić 

po górach, do teatru i obserwuje na bieżąco świat mody. Jej pasją są da-

lekie podróże. W społeczności szkolnej podkreśla się jej empatię, życzli-

wość, systematyczność i umiejętności organizatorskie. Pani Profesor an-

gażuje się w ciekawe projekty edukacyjne: „Krok w przedsiębiorczość”, 

„Diament”, „Włącz myślenie – postaw na przedsiębiorczość”, 

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego”.  Za swoje osiągnięcia dydak-

tyczno-wychowawcze otrzymała liczne Nagrody Dyrektora i Medal Komi-

sji Edukacji Narodowej. Jej największym marzeniem związanym z rozwo-

jem naszej szkoły jest podjęcie współpracy z placówkami zagranicznymi.  

(RED) 

Pasjonatka podróży, teatru i mody 

Pani Wicedyrektor Teresa Majerczyk jest absolwentką Politechniki Ra-

domskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad 30 lat 

związana jest z naszą szkołą – najpierw jako uczennica, później nauczyciel-

ka, a obecnie - Pani Wicedyrektor. Zawsze powtarza, że praca jest dla niej 

wszystkim, a swoje obowiązki stara się wypełniać jak najlepiej. Jej zaanga-

żowanie zostało docenione przez przełożonych, którzy wielokrotnie nomi-

nowali ją do nagród Prezydenta Miasta. Została wyróżniona Medalem Ko-

misji Edukacji Narodowej oraz Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 

kilku lat cieszy się również wspaniałymi sukcesami swoich uczennic – lau-

reatek oraz finalistek Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projekto-

wania i Wytwarzania Odzieży. Pani Prof. Teresa Majerczyk uważana jest za 

osobę godną zaufania, życzliwą, altruistyczną, zawsze świetnie zorganizo-

waną. W wolnych chwilach – chociaż ma ich niewiele – lubi czytać książki 

oraz oglądać ulubione seriale. Jej największym marzeniem jest rozwój 

szkolnictwa zawodowego oraz dalsze sukcesy uczennic technikum. 

 

Życzliwa altruistka 

SYLWETKA 
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masz? O nie, Garbowska, tak nie bę-

dzie! Nawet moja cierpliwość kiedyś się 

kończy, ty zginiesz jak ciotka w Cze-

chach, muszę koniecznie porozmawiać  

z twoimi… Nie można było siadać na 

parapetach. Jasne, że wszyscy siadali, 

ale to było surowo zabronione. Dlacze-

go? Ta wiedza pozostanie tajemną pew-

nie aż do końca naszego marnego żywo-

48  schodów 

FELIETON 

 Poniedziałek, godzina 6.50. 

Przy wejściu pan woźny zadaje grzeczne 

pytanie: „A buciki przebrane?!” Czując 

się jak przestępca, jednoznacznie odpo-

wiadam mu: TAK! Dobra, jeden kłopot  

z głowy. Walcząc z siłą ciążenia próbuję 

krok za krokiem wejść po schodach na 

drugie piętro. Jeden, dwa, trzy, cztery … 

czterdzieści osiem (tyle właśnie scho-

dów jest w naszej szkole).  Uff! Niepew-

nym krokiem podążam do sali nr 20, 

gdzie słychać: „ I am, you are, he is…”  

I niczym grom z jasnego nieba uderza 

we mnie bolesna prawda o moim braku 

przygotowania na dzisiejszą kartkówkę. 

Po zajęciu 

miejsca słyszę 

radosny dzwo-

nek. Zawsze 

zadowolona 

Pani Profesor 

od angielskie-

go jest dzisiaj 

w jeszcze lep-

szym humorze 

niż wczoraj.  

Być może jest 

to zasługa 

dzisiejszego 

testu. Po roz-

daniu kartek 

zajmuje swoje 

honorowe 

miejsce przy biurku i z zaciekawieniem 

obserwuje sytuację. Każdy z uczniów, 

niepewny swojej wiedzy, szuka wyba-

wienia w kartce sąsiada z ławki. Minuta 

za minutą… I tak mijają lekcje. Pierwsza 

za drugą, druga za trzecią, trzecia za 

czwartą ... Jest!!! 14.00  

 Pospiesznym krokiem, niczym 

Akop Szostak, próbuję siłą taktyki  

i mięśni przebić się przez zatłoczone 

schody. Czując na twarzy plecak innego 

ucznia, a na karku oddech Krzyśka  

z równoległej klasy, wybijam się z tego 

tłumu intelektualistów i pędzę w stro-

nę wyjścia. 

 Kolejne dni spędzone na nauce  

w szkole mijają mi równie owocnie. Wielki-

mi krokami nadchodzi koniec semestru, 

wszelkie moje plany i pragnienia odchodzą 

na drugi plan. Nauka staje się dla mnie 

jedynym ratunkiem, a szkoła okazuje się 

być jedyną pomocą. Czysta karta w dzien-

niku jest niczym – tabula rasa, co oznacza 

dla mnie nowe życie. Zmobilizowana, 

wchłaniam wiedzę niczym sucha gąbka 

wodę. Po żmudnych miesiącach pracy, 

okazuje się, że mój czas w szkole dobiega 

końca. Chociaż  w moim przypadku każdy 

dzień rozpoczynał się od narzekania i ma-

rudzenia, wiem  że będzie mi tego brako-

wało. Po długich rozmyślaniach dochodzę 

do wniosku, że czas poświęcony nauce 

mija o wiele szybciej niż ten, który poświę-

camy na „nicnierobieniu”. Uświadamiasz 

sobie, że teraz zaczyna się PRAWDZIWE 

dorosłe życie, w którym podjęcie pewnych 

decyzji będzie ważniejsze niż kartkówka  

z języka angielskiego, a  wybawienia nie 

znajdziesz w kartce kolegi z ławki. Wiesz, 

że ten rozdział Twojego życia dobiega koń-

ca, a przed Tobą... kolejne czterdzieści 

osiem schodów do pokonania.         

 

  Angelika Kmiecik, 

Mariola Majda 

 klasa III LO a       

Garbowska, ty wiecznie to samo! Co, 

autobus uciekł, budzik nie zadzwonił, 

sznurowadła się rozwiązały, UFO przy-

frunęło? Pewnie, jeszcze powiedz, że ty 

nie wiesz, bo cię nie było ostatnio, a jeśli 

byłaś to i tak nie wiesz, bo do czego ci 

się to w życiu przyda? Siadaj wreszcie  

i nie chlap tym parasolem. Buty oczywi-

ście nieprzebrane, identyfikatora też nie 

ta, podobnie jak powody, dla których no-

szenie identyfikatorów miało nam zapew-

nić dobrobyt i zbawienie duszy, wyjście 

poza teren szkoły skazywało na wieczne 

potępienie, a wyprawa do sklepiku na 

krótkiej przerwie była jak bilet w jedną 

stronę do Mordoru. Byliśmy wszyscy mło-

dzi, rumiani i nienajedzeni. My – efekty 

uboczne ewolucji, ze smartfonem w jed-

FELIETON 

Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie! 
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FELIETON 

nej ręce i pilotem do telewizora w drugiej. 

Postanowiliśmy coś i wpakowaliśmy się  

w ten szóstkowy miszmasz kolorowych wło-

sów, dywanów i luster, kaktusów na scho-

dach i kolejek na oknach, guzików i pętelek, 

podawania dalej i niepoddawania się nigdy. 

Niećwiczący, ściemniający siadali, niektórym 

było przykro, inni mieli kropki, kreski – co 

tam chcieli, ale wszyscy zawsze pamiętali, że 

audycje w trakcie chemii, to dar niebios dla 

dusz znękanych. Na drugim piętrze wisiały 

plakaty, na pierwszym rozdawali ciasto, a na 

parterze ochrzan za buty. Na szkolne rajdy 

biegło się z wywieszonym jęzorem, na „Guzik 

z pętelką” z błyszczącymi oczami, tak jak na 

wf na Wólki, tylko trochę szybciej. A co w 

tym było najpiękniejsze? 

W S Z Y S T K O. 

Mogliśmy życie brać garściami, zachłannie  

i codziennie lepiej, nawet gdy się czasem 

zapomniało przynieść mapę na historię  

u prof. Balickiej i „np.” jakoś magicznie się 

skończyło; kiedy w drodze na wagary spoty-

kało się nagle prof. Dębickiego i kiedy blady 

strach padał na szczęśliwych wybrańców,  

u których zastępstwo trafiało się komuś  

z Dyrekcji. Żyjemy w takich czasach, że łama-

nie przepisów mało kogo już bawi czy 

fascynuje. Znudziliśmy się światem na 

tyle, że nawet psucie go nie wydaje się 

zbyt kuszące. Potem powiemy sobie, że 

mieliśmy 18 lat i poszliśmy spać. Mieli-

śmy 18 lat i nie patrzyliśmy, gdy płonął 

Rzym. Mieliśmy 18 lat i baliśmy się, że 

nie zdążymy.  

 I nagle wszystko się skończyło. 

Ostrza się stępiły, lampy stłukły, atra-

ment w piórach wysechł sam z siebie, 

kalendarz zmienił się nie do poznania, 

tak jak marzenia i wielkie idee, z których 

teraz pozostało jedynie kilka wypisanych 

naprędce długopisów, posiwiałych po-

mysłów i upapranych rezygnacją, tęsk-

nych spojrzeń na te lata, co minęły za 

szybko. Bo kiedyś pisaliśmy wiersze, ale 

potem doszliśmy do wniosku, że nie 

wszystko w życiu musi się rymować. Bo 

kiedyś chcieliśmy więcej, a teraz chcemy 

tylko trochę. 

 I wtedy jak grom z jasnego nie-

ba spada na mnie myśl, że ta szkoła nie 

miała nikogo z nas zrobić. Ta szkoła nam 

dała WYBÓR. Byliśmy zmielonym mię-

sem o długim pysku, bezkształtnym  

i bezbarwnym, takim co to się lepi do 

rąk, gdzie mu wygodniej. Byliśmy mazią 

zieloną, nieopierzoną i z obdartymi kola-

nami, o kręgosłupie chwiejnym jak fortu-

na i nogach nieskorych do biegu. Nie 

mieliśmy niczego, a chcieliśmy wszyst-

kiego, byliśmy nijacy jak zawsze i za-

chłanni jak nigdy. Szóstka była maszynką 

do przeobrażenia nas w kogoś, kim sami 

nigdy nie odważylibyśmy się stać. Dosta-

liśmy od tej szkoły wszystko, co miała  

w sobie najlepszego, każdy jeden dzień 

był wyzwaniem, którego podjęcie harto-

wało nas jak stal, kiedy świat zawodził na 

drodze z dziurami po kolana i wszystko 

się waliło na łeb, na szyję. 

 Dostaliśmy nauczycieli, z któ-

rych żaden nie utkwił nigdy w martwym 

punkcie; takich, których mało co mo-

gło zatrzymać, bo liczył się każdy nasz 

kolejny krok do przodu. „Szóstce” 

zależało na nas, na tym jakimi będzie-

my ludźmi, czy nasz kręgosłup wytrzy-

ma, kiedy zaatakuje go dwudziesto-

pierwszowieczna choroba zwana świa-

tem. 

 Przekonuje się o tym dopiero 

później, kiedy się patrzy na wszystko  

z perspektywy kogoś, kto został zdany 

na samego siebie, bo inaczej się nie 

dało. Kogoś, kto zdał sobie sprawę, że 

definicja czasu, to po prostu seria nie-

wykorzystanych chwil, które nigdy nie 

wrócą. „Nic dwa razy się nie zdarza  

i nie zdarzy”!  

 Skończyliśmy różnie i nigdy 

nie obarczę samej siebie konstatacją, 

że każdy z nas wpada w różowy za-

chwyt myśląc o trzech latach zmagań  

z nauczycielami, rówieśnikami i sa-

mym sobą. Na świecie podobno nie-

wiele jest pewnych rzeczy, a znaleźć 

takich choć kilka, to błogosławień-

stwo. Ja jestem jednak pewna, że ni-

gdy nie powiemy sobie, że mieliśmy 

18 lat i poszliśmy spać, że przegapili-

śmy płomień i że się baliśmy. Nigdy 

nie powiemy sobie, że te zielone ścia-

ny niczego nam nie dały, nie nauczyły, 

jak być dobrym człowiekiem, nie po-

kazały, jak wiele można mieć, kiedy się 

wszystko odda innym. 

 Obyśmy nigdy nie musieli 

przepraszać za spóźnienie samych 

siebie. Spóźnić się na matematykę  

u prof. Migacz, to grzech 

(ABSOLUTNIE) wybaczalny, ale spóźnić 

się na życie – to zawieść świat, co gor-

sza, swój własny. 

 
Ewa Garbowska, 

absolwentka klasy dziennikarskiej, 
studentka I roku edytorstwa na  

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
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K(ROK) PO K(ROKU)... 

Wrzesień 

 W tym miesiącu życie szkolne 

zaczyna się „rozkręcać”. Nadajemy 

pierwszą audycję SOS Trójki, czyli Szkol-

nego Otwartego Studio Zespołu Szkół 

nr 3 oraz serwis informacyjny Samorzą-

du Uczniowskiego. Planowany jest Dy-

żur Gospodarza Szkoły, który oznacza, 

że każda klasa w jednym miesiącu przy-

gotowuje oprawę artystyczną z okre-

ślonej okazji. Zaczyna też działać tzw. 

„szczęśliwy numerek”, czyli losowanie 

jednej cyfry, która oznacza numer  

w dzienniku. Właściciel wylosowanego 

numeru może uniknąć odpowiedzi ust-

nej. Ogłaszany jest również harmono-

gram Dni Elegancji. W jednym, określo-

nym dniu uczniowie mogą przyjść do 

szkoły ubrani w strój galowy. 

„Eleganccy” zostają zwolnieni z odpo-

wiedzi ustnej. Młodzi redaktorzy orga-

nizują pierwsze spotkanie: redakcji szkol-

nej gazety „SZTAMA” oraz Uczniowskiej 

Telewizji Internetowej. 

Październik 

 Październik rozpoczyna się zwy-

kle poszukiwaniem młodych talentów 

podczas przeglądu „Co mi w duszy gra”. 

Organizacją imprezy zajmują się Panie 

Profesor ze szkolnej biblioteki. Wszystkie 

klasy bardzo chętnie uczestniczą  

w Rajdzie Szkolnym. Co roku wybieramy 

inne miejsce: Przehybę, Niemcową czy 

Halę Łabowską. Uczniowie klas  

I składają ślubowanie połączone  

z Dniem Nauczyciela. Uroczysta akade-

mia w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Nowym Sączu jest znakomitą okazją do 

wręczenia Nagrody IKAR. Prestiżową 

statuetkę otrzymuje uczeń, który  

w poprzednim roku szkolnym miał naj-

wyższe osiągnięcia edukacyjne.  Ma-

turzyści wyjeżdżają do Częstochowy 

na Pielgrzymkę, aby prosić o błogo-

sławieństwo na cały rok szkolny. Ucz-

niowie uzdolnieni sportowo zdoby-

wają wysokie miejsca w Licealiadzie 

oraz w Turnieju Tenisa Stołowego. A 

młodzież z klas psychologicznych 

Kalendarz „szóstki” 
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K(ROK) PO K(ROKU)... 

poświęca czas przede wszystkim na po-

prawienie ocen, ponieważ kończy się  

I semestr. Naukowa atmosfera łączy się 

z … zabawą na balach maturalnych oraz 

finałem konkursu „Sądeckie Młode Ta-

lenty”.  

Luty 

 Chociaż uczniowie odpoczywa-

ją w trakcie ferii zimowych, szkoła zwy-

kle jest otwarta, ponieważ włącza się  

w akcję „Bezpieczne ferie”. Zaintereso-

wani mogą zdobyć ciekawe umiejętno-

ści: haftu komputerowego, techniki de-

coupage, filcowania czy przestrzennego 

projektowania odzieży. A sportowcy 

mają okazję zmierzyć się w Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej. Po feriach młodzi 

ludzie startują w konkursie wiedzy  

o Bolesławie Barbackim oraz szkolnych 

eliminacjach Konkursu Recytatorskiego. 

Finaliści zawodów okręgowych Olimpia-

dy Literatury i Języka Polskiego w Krako-

wie uczestniczą w dwóch etapach: pi-

semnym i ustnym. 

Marzec 

 W tym miesiącu zwykle uczest-

niczymy w Giełdzie Szkół Ponadgimna-

zjalnych oraz Targach Uczelni Wyższych. 

Utalentowani młodzi ludzie mogą zapre-

zentować się przed szeroką publiczno-

ścią na Festiwalu Talentów „Guzik z pę-

telką”. Uczniowie mogą wybrać nastę-

pujące kategorie: plakat, show, kabaret, 

taniec, piosenkę, teatr.  

 W marcu odbywają się również 

spotkania z ciekawymi ludźmi, wyciecz-

ki, warsztaty, konkursy i zawody sporto-

we. Uczennice technikum mogą wziąć 

udział w konkursie na „Najlepszego Pro-

jektanta Mody”. A pasjonaci historii 

uczestniczą w konkursie „Mój region – 

moja duma”. 

Kwiecień 

 Miesiąc ten zapowiada pożegna-

nie z maturzystami. Podczas wzruszającej 

uroczystości absolwenci otrzymują świa-

dectwa ukończenia szkoły ponadgimna-

zjalnej, dyplomy za szczególne osiągnię-

cia oraz nagrody książkowe. Dla młod-

szych uczniów rok szkolny trwa nadal - 

uczestniczą również w finale Międzysz-

kolnego Konkursu „Duet” oraz w Dniu 

Sportu. W kwietniu zwykle odnosimy 

sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 

Maj 

 Kiedy kwitną kasztany i świat 

budzi się do życia wszyscy maturzyści 

przystępują do egzaminów maturalnych. 

A młodsi uczniowie pogłębiają swoją 

wiedzę podczas wyjazdowych warszta-

tów ekologicznych, dziennikarskich, fil-

mowych, plastycznych, fotograficznych, 

prawniczych, psychologicznych i języko-

wych. Zajęcia prowadzone są nie tylko 

przez nauczycieli, ale również zaproszo-

nych profesjonalistów. 

Czerwiec 

To miesiąc bardzo intensywnej pracy – 

każdy uczeń chce mieć wysokie oceny na 

świadectwie, więc w ostatniej chwili mo-

bilizuje się do nauki. Wolontariusze pod-

sumowują całoroczny projekt „Mieć wy-

obraźnię miłosierdzia”. W ostatni piątek 

czerwca uczniowie odbierają świadectwa 

oraz dyplomy za szczególne osiągnięcia.  

I wszyscy planują wakacje :-) 

 

 

 

Bartosz Matras  

klasa II LO a 

 

 

bierze udział w Sądeckim Biegu Rado-

ści. 

Listopad 

 W listopadzie Panie Profesor 

ze szkolnej biblioteki oraz utalento-

wani uczniowie organizują spektakle 

poetycko-muzyczne pod hasłem 

"Poeci nie zjawiają się przypadkiem". 

W ostatnim czasie wydarzenia te po-

święcono pamięci Agnieszki Osieckiej 

oraz Juliana Tuwima. W tym miesiącu 

w związku z „Dniem bez papierosa” 

przypominamy wszystkim o szkodli-

wości nikotyny. Pod koniec listopada 

odbywają się również szkolne elimi-

nacje Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego oraz Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności z Zakresu Projektowa-

nia i Wytwarzania Odzieży. A młodzi 

dziennikarze nagrywają filmy. 

Grudzień 

 To miesiąc działalności cha-

rytatywnej. Włączamy się w organiza-

cję zbiórek żywności w sklepach, 

sprzedaż kartek świątecznych, zbiera-

nie nakrętek oraz monet w ramach 

„Góry grosza”. Zebrane środki przeka-

zywane są ludziom ubogim, chorym  

i potrzebującym. Co roku organizuje-

my „Koncert dla Bogusia”. Dochód  

z biletów przeznaczony jest na reha-

bilitację absolwenta naszej szkoły. 

Przed świętami można również od-

wiedzić szkolny kiermasz ciast, słody-

czy, a także wyrobów skórzanych lub 

ozdób choinkowych. Dochód ze 

sprzedaży  przeznaczony jest na cele 

charytatywne. Tradycją szkoły stały 

się już Mikołajki i Wigilie klasowe. 

Styczeń 

 Miesiąc bardzo ważny dla 

młodzieży z technikum, która zdaje 

egzaminy zawodowe. Reszta uczniów 
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FOTOREPORTAŻ  

Przepis na „słodką” szkołę 

 

Kilka kilogramów  

Wyjątkowych Uczniów  

i Nauczycieli,  

szczypta dziecięcej  
ciekawości... 

 

wszystko doprawić  
życzliwością... 

Trzy łyżki nadziei, cierpliwości i wytrwałości... 
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FOTOREPORTAŻ  

 

Dosypujemy łyżeczkę  
uczciwości,  

następnie mieszamy  
wszystko z radością... 

 

Jedno ziarenko pasji  

oraz drugie  
— poczucia humoru... 

Posypujemy słodkim  
lukrem:  

przedsiębiorczości,  
kreatywności  

i talentu... 
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FOTOREPORTAŻ 

Zdjęcia: Dominika Brożek, klasa II  LO a 

Na koniec dorzucamy  
kilka niezbędnych  

składników:  
konsekwencję, 

odwagę 
i spontaniczność 

Doprawiamy historią, 
tradycją i godnością... 

Taka jest właśnie NASZA SZKOŁA!!! :) 


