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Bolesław Barbacki urodził się 10 października 1891 r. 
w Nowym Sączu. Już we wczesnym dzieciństwie 
przejawiał duży talent malarski. W wieku dojrzałym 
kształtował swój warsztat artysty w trakcie krakow-

skich studiów pod kierunkiem Teodora Axentowicza, 
a także pod wpływem późniejszych podróży po euro-

pejskich galeriach sztuki. Szczególnie w trakcie poby-

tu w Paryżu na przełomie lat 1924/25, artysta zgłębił 
malarstwo klasyczne i skonfrontował je ze sztuką 
post- i neoimpresjonizmu. To doświadczenie, zderzo-

ne z głębokim wewnętrznym przekonaniem, że arty-

sta ma uwieczniać naturę i służyć prawdzie, wzmogło 
w nim bunt wobec nowoczesnych stylów uprawiania 
sztuki. Świadomy wybór realizmu zaowocował dzieła-

mi malarskimi o charakterze ponadczasowym.
Dorobek artystyczny Bolesława Barbackiego to 
przede wszystkim malarstwo portretowe a także 
krajobrazowe, akty kobiece, martwe natury. Jego 
portrety tchną autentyzmem i kunsztem artysty, 
ukazują nastrój i charakter portretowanej osoby. 
W trakcie rozwoju kariery malarza jego obrazy za-

czynają charakteryzować się ociepleniem kolorystyki 
i zastosowaniem bogatej palety barw. Działalność ar-
tystyczna Bolesława Barbackiego została przerwana 
przez II wojnę światową. Artysta był więziony przez 
Gestapo jako zakładnik i zginął rozstrzelany przez 
okupanta 21 sierpnia 1941 r.
W Nowym Sączu Bolesław Barbacki zapamiętany 
został nie tylko z powodu swej sztuki, ale też jako 
społecznik, aktor i reżyser amatorskiego teatru pro-

wadzonego przez Towarzystwo Dramatyczne, na-

uczyciel Gimnazjum Żeńskiego, dyrektor i wycho-

wawca w Szkole Przemysłowej Żeńskiej TSL, prezes 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Niniejszy folder prezentuje miejsca w Nowym Sączu 
szczególnie związane z postacią artysty, a także za-

wiera mapkę, która pomoże do nich dotrzeć.

Bolesław Barbacki…
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ul. Kunegundy – dom wspomnieniami owiany

Przy ul. Kunegundy 6a stoi 

dom rodzinny artysty. 

Jego ojciec, Leon Bar-

backi, był urzędnikiem 
gal ic y jsk ich wł adz 
szkolnych: nauczycie-

lem, a następnie in-

spektorem szkół ludo-

wych. W 1887 r. poślubił 
Helenę Pawłowską, również 
nauczycielkę. Jednym z miejsc zamieszkania młode-

go małżeństwa był budynek Szkoły Żeńskiej im. św. 
Jadwigi przy ul. Jagiellońskiej 32, której Leon był 
wówczas kierownikiem. Gdy rodzina się powięk-

szała, państwo Barbaccy zakupili miejskie gospo-

darstwo i zamieszkali w murowanym budynku przy 
ulicy Kunegundy. Stojący w sąsiedztwie drewniany 
dworek był także ich własnością, odnajmowano go 
jednak obcym lokatorom. Gospodarstwo składało 
się z sadu i kawałka pola uprawnego. Ten malow-

niczy krajobraz stanowił miejsce beztroskich zabaw 
ośmiorga dzieci Heleny i Leona, spośród których 
wiek pełnoletni osiągnęło pięciu braci. Bolesław 
był drugim co do starszeństwa. Barbaccy wycho-

wywali dzieci w atmosferze wzajemnego wsparcia 
i w duchu patriotycznym. Wydarzeniem szczegól-
nie bolesnym dla rodziny była choroba i śmierć 
siedemnastoletniej Heleny w 1916 r. O głębokim 
uczuciu Bolesława do siostry świadczą zachowane 
listy i jej portrety. Tragedii tej nie dożyła matka. Po 
jej śmierci Leon ożenił się z Joanną Rzaską, dyrek-

torką Żeńskiej Szkoły Ludowej im. K. Hoffmanowej, 
która dała mu dwóch synów.
Warto wspomnieć, iż w czasie II wojny światowej 
w domu rodzinnym Barbackich mieszkali dwaj stry-

jeczni bracia: Jerzy i Adam, bratankowie Bolesława, 
aktywni działacze Armii Krajowej.



ul. Długosza – I c.k. Gimnazjum

Przy ul. Długosza 1 stoi 
budynek dawnego I c.k. 
Gimnazjum, obecnie 
Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących nr 1 im. 
J. Długosza. Historia 
szkoły sięga roku 1818, 
kiedy Gubernium Kra-

jowe Galicji Zachodniej 
powołało w Nowym Sączu 
sześcioklasowe gimnazjum. Bolesław Barbacki, 
ukończywszy w 1902 r. siedmioklasową szkołę lu-

dową, rozpoczął naukę w c.k. Gimnazjum. Było to 
wówczas gimnazjum ośmioklasowe (wyższe), kla-

syczne, gdzie nauczano przedmiotów ogólnokształ-
cących oraz greki i łaciny. Bolesław pobierał także 
dodatkowe lekcje rysunku u malarza Antoniego 

Broszkiewicza. W 1907 roku, w oparciu o kadrę pe-

dagogiczną i uczniów c.k. Gimnazjum, otworzono 
w Nowym Sączu II c.k. Gimnazjum z siedzibą przy 
ul. Wąsowiczów 12. To tam Bolesław odbył naukę 
i zdał maturę w 1910 r.
Artysta jako uczeń organizował działalność pa-

triotyczną wśród rówieśników. Szczególne moż-

liwości ku temu stwarzały zajęcia gimnastyki, na 
które uczęszczał do Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Zajęcia te oraz spotkania przodowników, 
oficjalnie o charakterze sportowym i towarzy-

skim, miały duże znaczenie dla ruchu narodowo- 
wyzwoleńczego. W atmosferze konspiracji 
w 1906 r. Bolesław założył wraz z Romualdem 
Mossoczym (późniejszym śpiewakiem operowym) 
„Koło Filaretów”, w ramach którego młodzież orga-

nizowała samokształcenie, podejmowała twórczość 
literacką i rozwijała myśl patriotyczną. W obliczu 
zbliżającej się wojny ćwiczono musztrę wojskową. 
Bolesław redagował i ilustrował pismo Koła: „Emis-

saryusz”. W działalności „Filaretów” znaczny udział 
mieli również jego młodsi bracia Zdzisław i Witold.



Dunajewskiego 12 – dom burmistrza

Kamienica przy zbiegu ulic 
Szwedzkiej i Dunajew-

skiego to dom wybudo-

wany przez Władysła-

wa Barbackiego, stryja 

Bolesława, adwokata, 
burmistrza i honorowe-

go obywatela Nowego 
Sącza. Władysław i Leon 
Barbaccy – synowie nauczy-

ciela i organisty Jana oraz Anieli z Dydyńskich, uro-

dzili się w Słopnicach Królewskich. Władysław po 
ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim rozpoczął praktykę adwokacką w No-

wym Sączu. W 1900 roku zastąpił Lucyana Lipiń-

skiego na stanowisku burmistrza miasta, który to 
urząd sprawował do 1918 r. Do głównych zasług 
tego wybitnego burmistrza należy budowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej oraz elektryfikacja miasta. 
Był on ponadto dyrektorem Kasy Zaliczkowej, pre-

zesem Ochotniczej Straży Pożarnej, prezesem So-

dalicji Mariańskiej. Zasługi i silny charakter stryja 
niewątpliwie oddziaływały na osobowość Bolesła-

wa, który również angażował się w życie społeczne 
miasta. Dom, w którym Władysław Barbacki miesz-

kał z żoną Heleną z Lippay’ów oraz synami, powstał 
według projektu ówczesnego architekta miejskiego 
Jana Perosia (absolwenta Politechniki Lwowskiej, 
projektanta obecnego ratusza). Charakterystycz-

nymi elementami fasady budynku mieszkalnego 

są zygmuntowski orzeł nad wykuszem oraz inicjały 
właściciela „W” i „B” po obu stronach bramy wej-
ściowej. W grudniu 1914 r. w kamienicy tej mieszkał 
Józef Piłsudski, który przybył tu na czele I Kompani 
Kadrowej. Wydarzenie to upamiętnia tablica z brą-

zu, wmurowana w południowym narożniku pod 
wykuszem w 15 rocznicę odzyskania niepodległo-

ści. Tablica, ukryta w czasach okupacji niemieckiej, 
wróciła na swoje miejsce w końcu 1989 roku z ini-
cjatywny Oddziału PTTK „Beskid”.



ul. Jagiellońska 60 – „Willa Marya”
– wierna muza
Willę wybudowali w latach 
1905-1906 Maria z Ritte-

rów Kijasowa i jej mąż 
Tadeusz Kijas, lekarz 
i społecznik. Urokliwy, 
oryginalny w formie 

budynek zaprojektował 
w stylu eklektycznym 

Jan Peroś. Mozaika z Esku-

lapem umieszczona nad wej-
ściem w północnej części budynku jest nawiązaniem 
do profesji Tadeusza Kijasa. Dom zdobi również 
druga mozaika przedstawiająca Matkę Boską pod 
baldachimem. Willę do rodziny Barbackich wniosła 
w wianie córka Kijasów – Janina, poślubiając Zdzi-
sława Barbackiego, doktora nauk prawnych, proku-

ratora, potem sędziego, młodszego brata Bolesława. 
W latach 1925-1941 malarz mieszkał w willi, gdzie 
brat z bratową użyczali mu trzech frontowych pokoi 
z przeznaczeniem na sypialnię i pracownię malar-
ską. To wyjątkowe miejsce było nie tylko ośrodkiem 
wytężonej pracy twórczej. Poza sztuką Bolesław 
Barbacki poświęcił swoje życie przede wszyst-
kim najbliższej rodzinie. Szczególnie przywiązany 
był do bratanicy Helusi, mieszkanki „Willi Marya”.  
Choć szans na zawarcie związku małżeńskiego 
artyście nie brakowało, dopiero w 1938 r. (mając  
47 lat) zdecydował się oświadczyć Annie Kassube. 
Młodziutka, 22-letnia Anna występowała wspólnie 
z nim na scenie teatralnej Tow. Dramatycznego.  
Nie wahała się także pozować artyście do śmiałych 
aktów. Zaręczyny te jednak zerwano z powodu zbyt 
dużej różnicy wieku.
W latach 1964-2003 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Nowym Sączu prowadziło w użyczo-

nych przez rodzinę pomieszczeniach Galerię Obra-

zów Bolesława Barbackiego. W 1970 r. zainicjowało 
wmurowanie tablicy ku pamięci malarza w ścianie 
budynku.



i       Szkoła Przemysłowa Żeńska TSL: 
z Ciuciubabki na Morawskiego 
We wrześniu 1926 roku 
z inicjatywy Zarządu 
Ko ł a  Tow ar z ys t w a 
Szkoły Ludowej im. S. 
Wyspiańskiego w No-

wym Sączu powołano 
Szkołę Przemysłową 
Żeńską. Szkoła miała 
status prywatny i pobiera-

ła czesne, subwencjonowana 
była jednak przez państwo i kierowała swój pro-

gram nauki krawiectwa oraz bieliźniarstwa szcze-

gólnie w stronę panien nie bardzo majętnych. Pełna 
nauka trwała trzy lata i po zdaniu egzaminu pań-

stwowego dziewczęta otrzymywały tytuł czeladni-
ka. W szkolnym planie zajęć widniały również lekcje 
j. polskiego, francuskiego, chemii, geografii, historii, 
nauki obywatelstwa, gimnastyki i śpiewu. Władze 
szkolne wymagały, aby kierownik szkoły miał wy-

kształcenie akademickie, wobec czego Zarząd Koła 
zwrócił się do Bolesława Barbackiego. Barbackiemu 
obok funkcji dyrektora, powierzono lekcje rysunku 
i zajęcia z historii ubiorów, do których to przedmio-

tów sam opracował i powielił podręczniki. Jako dy-

rektor prowadził rachunki szkoły i kronikę szkolną, 
inicjował coroczne wystawy prac uczennic, organi-
zował szkolne przedstawienia teatralne i wyciecz-

ki turystyczne. Pierwszą siedzibą szkoły było kilka 
wynajętych pomieszczeń w gmachu Żeńskiej Szkoły 
Ludowej im. K. Hoffmanowej przy ul. Staszica. Była 
to tzw. „Ciuciubabka” (nazwana tak z powodu cha-

rakterystycznej płaskorzeźby nad wejściem), którą 
zaprojektował i wybudował dla szkoły w 1907 r. na 
zlecenie burmistrza Władysława Barbackiego archi-
tekt miejski Zenon Remi. 1 stycznia 1936 r. oddano 
szkole przemysłowej nowy, modernistyczny budy-

nek przy ul. Morawskiego 2. Obecnie mieści się tam 
Zespół Szkół nr 3 im. B. Barbackiego, który zacho-

wuje pamięć o przedwojennej tradycji i swoim pa-

tronie. Przy wejściu głównym znajduje się tablica 
pamiątkową poświęcona pierwszemu kierownikowi.



W narożniku ul. Morawskiego i al. Wolności na pu-

stym dziś placu znajdował się sportowy stadion 
„sokoli”, którego ślady widoczne były jeszcze w la-

tach 70. XX w. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
nosiło się z zamiarem zbudowania stadionu jeszcze 
przed I wojną światową. W 1932 wiceprezes Piotr 
Kosiński zakupił pierwszą działkę; przez kolejne 
lata wykupywano parcelę po parceli. Bolesław 
Barbacki jako prezes TG „Sokół” doprowadził do 
realizacji zamierzenia: osobiście wykonał projekt 
architektoniczny i czuwał nad pracami budowla-

nymi. Stadion w 1938 roku był właściwie gotowy 
– był to jeden z większych obiektów tego typu 
w Małopolsce. Ze stadionu korzystały także uczen-

nice pobliskiej Szkoły Przemysłowej. Zdewastowa-

ny w trakcie II wojny światowej, został oddany po 
1945 r. w użytkowanie klubowi sportowemu (obec-
ny MKS „Sandecja”). W latach 70. uległ całkowitej 
rozbiórce. Nowy stadion powstał przy ul. Kilińskie-

go, a o dawnym przeznaczeniu pustego dziś placu 
świadczy nazwa zwyczajowa: „Stara Sandecja”.

Stara Sandecja – stadion „sokoli”

Budynek sąsiadujący z dworkiem Jana Zubrzyckiego 
(dziś „Małą Galerią”) na południowych obrzeżach 
Plant był od 1921 r. własnością gminy Nowy Sącz. 
Tuż po zakupie pełnił funkcję Czytelni Mieszczań-

skiej. W 1930 roku do lokalu „wprowadziła się” Wy-

twórnia Przemysłowa Towarzystwa Szkoły Ludo-

wej. Gdy w 1929 r. po trzech latach nauki pierwsze 
absolwentki Szkoły Przemysłowej Żeńskiej TSL 
zdały egzamin czeladniczy, Bolesław Barbacki do-

strzegł potrzebę stworzenia dla nich miejsca pracy 
i założył Wytwórnię Przemysłową. Był to zakład, 
w którym absolwentki miały szanse zdobyć pierw-

sze doświadczenie w wyuczonym zawodzie oraz 
w handlu. Wytwórnia funkcjonowała do wybuchu 
II wojny światowej.

Jagiellońska 37 – Wytwórnia TSL



Długosza 3 – sądecka „Sokolnia”

W Nowym Sączu Towarzystwo Gimnastyczne „So-

kół” zawiązano w 1887 r. Początkowo działało jako 
filia Towarzystwa we Lwowie. Towarzystwo opie-

rało się na starożytnej zasadzie greckiej kalos ka-

gathos (piękny i dobry), podnoszącej wartość piękna 
i dobra. Towarzystwo dążyło do tego, by przez ćwi-
czenia fizyczne hartować ducha i ciało, sposobiąc 
naród do przyszłej walki o niepodległość. W No-

wym Sączu siedziba „Sokoła” powstała w 1892 r. 
W połowie lat 20. XX w. przebudowano go według 
projektu Zenona Remiego. Bolesław Barbacki za-

projektował wówczas i nadzorował prace malarsko
-zdobnicze wewnątrz budynku. Od czasów powsta-

nia do 1939 r. budynek był siedzibą: Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lutnia”, skautów, biblioteki, kina 
(od 1931 r. w pełni udźwiękowionego) oraz Towa-

rzystwa Dramatycznego – amatorskiego teatru, 

z którym osoba Bolesława Barbackiego wiąże się 
szczególnie. Towarzystwo powstało z inicjatywy 
malarza w 1917 r., kontynuując przedwojenne tra-

dycje. Barbacki był członkiem zarządu, scenogra-

fem, a przede wszystkim utalentowanym aktorem 
i reżyserem. Wspaniale kreował różne postaci, sta-

rannie dobierał tematykę sztuk i dbał o zachowanie 
wysokiego poziomu artystycznego przedstawień. 
Jako reżyser posiadał zamiłowanie do „obrazowania 
scenicznego”, a jego dekoracje otrzymywały brawa 
przy pustej scenie.
W 1932 r. Bolesław Barbacki został obrany preze-

sem „Sokoła”. Funkcję tą sprawował do wybuchu 
II wojny światowej. Jego zasługi to przede wszyst-
kim: wybudowanie stadionu sportowego, utworze-

nie sekcji hokeja i sezonowego lodowiska, wzboga-

cenie biblioteki o „dział nowości”. 
Budynek jest siedzibą Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKÓŁ, Kina SOKÓŁ i (nadal) Towarzystwa 
Gimnastycznego SOKÓŁ. W latach 90.  został ura-

towany z ruiny przez Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
którego następcą jest MCK.  Został wtedy rozbudo-

wany i zmodernizowany.



Dwie wieże: wyższa północna oraz niższa połu-

dniowa, to widoczne z daleka elementy charakte-

rystyczne bazyliki kolegiackiej pw. św. Małgorzaty 
Antiocheńskiej, dziewicy i męczennicy z IV w. Św. 
Małgorzata jest również patronką Nowego Sącza 
i jej postać widnieje w jego herbie. Kościół, który 
stał na tym miejscu w XIII w. jako kościół filialny 
parafii w Kamienicy, zyskał na znaczeniu w roku 
1292 w chwili lokowania tu miasta przez czeskie-

go króla Wacława II i z racji położenia w bliskości 
rynku stał się kościołem farnym (tj. parafialnym). 
Dzisiejszą formę z elementami neogotyckimi zyskał 
po licznych przebudowach średniowiecznej bryły 
dokonanych w XIX i XX w. Kościół słynie z otoczo-

nego kultem XV-wiecznego wizerunku Przemienie-

nia Pańskiego. Jest to ikona z rodzaju acheiropoietos 
(z gr. „nie ludzką ręką wykonany”) w typie mandy-

lionu związanego z legendą o królu Abgarze. Po-

środku nawy głównej, w lewym ołtarzu bocznym, 
znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus 
autorstwa Bolesława Barbackiego. Obraz został 
wykonany na zamówienie sądeckich rzemieślników. 
Malarz przedstawił na nim zabawę kilkuletniego 
Jezusa z gołębiem w obecności swego opiekuna 
przy jego warsztacie pracy. Ciepłe barwy, urokliwy 
pejzaż, atmosfera beztroskiej zabawy, miały zgod-

nie z kanonem oraz zamierzeniem autora ukazać 
świat boski, idealny i uduchowiony.

Bazylika Mniejsza pw. św. Małgorzaty



ul. Ks. Piotra Skargi – klasztor jezuitów

Kościół i klasztor przy ul. 
ks. P. Skargi to ponor-
bertański kompleks od 
XIX w. w pieczy je-

zuitów (niegdyś mie-

ściło się tu kolegium 
jezuickie). Kościół pw. 
Ducha Świętego ufun-

dowany zosta ł na t ym 
miejscu już w końcu XIV w. 
Po pożarze w XVII w. odbudowano go w stylu re-

nesansowym, gotyckie elementy zachowały się 
w prezbiterium. We wnętrzu mieści się cudowny 
obraz Matki Bożej Pocieszenia: dzieło rodzimej 
proweniencji, namalowane w II połowie XVI w., 
uważane za jeden z najpiękniejszych wizerunków 
maryjnych w Polsce. W prawym ołtarzu bocznym 
nawy głównej umieszczono obraz olejny autor-
stwa Bolesława Barbackiego przedstawiający św. 
Andrzeja Bobolę. Jezuita Andrzej Bobola czczo-

ny jako misjonarz i męczennik, zginął w 1657 r. 
z rąk Kozaków, wśród których krzewił wiarę kato-

licką. Obraz powstał na zamówienie zakonników 
w 1921 r. Święty spogląda ku niebu, a ręką wskazu-

je ziemię, jakby orędował za ludźmi i chciał pojed-

nać dwa światy: boski i ludzki. Zakonne księgi ra-

chunkowe mówią o wydatkach na materiały i ramy, 
milczą o wynagrodzeniu malarza, który pracę swoją 
wykonał nieodpłatnie. Bolesław Barbacki był tak-

że świetnym kopistą. W kaplicy klasztornej (niedo-

stępnej dla zwiedzających) znajduje się wizerunek 
Madonny z Dzieciątkiem, kopia obrazu Tycjana wy-

konana przez artystę w czasie zagranicznej podróży 
w 1926 r.
W południowej ścianie kościoła na prawo od wej-
ścia, w rocznicę 700-lecia założenia miasta, wmu-

rowano tablicę upamiętniającą Władysława Bar-
backiego jako honorowego obywatela Nowego 
Sącza, burmistrza, prefekta Sodalicji Mariańskiej, 
odznaczonego papieskim medalem Pro Ecclesia et 
Pontifice (Dla Kościoła i Papieża).



Cmentarz komunalny to miejsce ostatniego spo-

czynku wielu zasłużonych Sądeczan. Tuż przy murze 
cmentarnym nieopodal bramy głównej znajduje się 
cenotaf poświęcony Bolesławowi Barbackiemu. Po-

mnik w formie prostego granitowego postumentu 
przedzielonego krzyżem, postawiony został prawdo-

podobnie z inicjatywy przyjaciela i współpracownika 
artysty – Piotra Kosińskiego, długoletniego wicepre-

zesa T.G. „Sokół”. Naprzeciwko, w kwaterze IV, spoczy-

wają Aniela i Jan Barbaccy, ich syn Leon oraz wnuk 
Zdzisław (młodszy brat Bolesława). W kwaterze XII 
stoi jeden z najpiękniejszych pomników sądeckiej 
nekropolii – nagrobek Chryzantyma Uhacza według 
projektu Bolesława Barbackiego. W kamiennej wnę-

ce, której strop podtrzymuje kolumna, stoi urna, jak-

by złożona w grobowej niszy. Góruje nad nią twarz 
Chrystusa na krzyżu i palma, symbol zbawczej męki 
i zwycięstwa. Na odnowionej tablicy pamiątkowej 
napis głosi: „Dla zachowania pamięci, zasług i pra-

cy Uhacza Chryzantyma * 25 II 1891 + 5 VII 1932 
[powinno być: 5 VIII 1932] fundują ten grobowiec 
Towarzystwo Dramatyczne i Tow. Gimn. „Sokół” w No-

wym Sączu”. Chryzantym Uhacz był synem kolejarza, 
pracował jako urzędnik kasy sądeckiego Magistra-

tu i elektrowni miejskiej, był skarbnikiem Tow. Dra-

matycznego, przyjacielem Bolesława Barbackiego 
z lat szkolnych. Ponadto w kwaterze XIII znajduje 
się pomnik matki artysty – Heleny z Pawłowskich, 
w sąsiedztwie której spoczął jej syn, brat malarza – 
Witold.

ul. Rejtana – cmentarz komunalny



W czasie II wojny światowej 
Nowy Sącz był okupowany 
przez władze hitlerowskie 
od 6 września 1939 r. do 
połowy stycznia roku 
1945, kiedy to Niemcy 
wycofali się przez Du-

najec przed Armią Czer-
woną. Miasto było ważnym 
węzłem komunikacyjnym pol-
skiego ruchu oporu, przebiegał tędy szlak kurierski 
i przerzutowy na Węgry, prowadzący dalej na Za-

chód. Bolesław Barbacki był dwukrotnie aresztowany 
w związku z działalnością podziemia. Po raz pierwszy 
w styczniu 1941 r. jako podejrzany o przynależność 
do konspiracyjnej organizacji. Na przesłuchania za-

trzymanych prowadzono z więzienia do siedziby ge-

stapo w kamienicy przy obecnej ul. Czarnieckiego 13. 
Malarz został wypuszczony z powodu braku dowo-

dów. 2 lipca 1941 r. ponownie aresztowano Barbac-
kiego, zabrano go wprost od sztalugi z jego pracowni 
w „Wilii Marya”. Uwięziono wtedy kilkadziesiąt osób 
w odwecie za zabicie przez partyzanta komendan-

ta posterunku „granatowej policji” (dawne polskie 
służy policyjne) na przedmieściu Helena (zachodnia 
część miasta). 20 sierpnia 1941 r. ogłoszono wyrok 
śmierci na 44 więźniów, który został wykonany ran-

kiem następnego dnia przy cegielni w Biegonicach, 
obecnie południowej dzielnicy Nowego Sącza. Bo-

lesław Barbacki w celi wykonał ołówkiem na papie-

rze po margarynie kilkadziesiąt małych podobizn 
współtowarzyszy. Podobno szef sądeckiego gestapo 
Heinrich Hamann otrzymał z Krakowa depeszę z na-

kazem wstrzymania egzekucji malarza. Miał to być 
efekt interwencji środowisk artystycznych. Hamann 
zataił jednak wiadomość, odpowiadając na nią już po 
rozstrzelaniu. W miejscu kaźni, przy ul. Zakładników, 
stoi krzyż i pamiątkowe tablice.

pomnik w Biegonicach 
– symbol wojennego terroru



Miejsce z XIX-wieczną ka-

plicą pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny, pomiędzy 
al. Wolności a ul. Ja-

giellońską to tzw. „Sta-

ry cmentarz”. W 1935 
roku w jego wschodniej 

części, zbudowano mauzo-

leum pułkownika Bronisława 
Pierackiego. W czasie okupacji grobowiec ten został 
przeniesiony przez Niemców na cmentarz komunal-
ny w celu pozyskania placu ćwiczebnego. O mau-

zoleum Bronisława Pierackiego przypomina stojący 
po przeciwnej stronie ulicy dawny Dom Strzelecki 
jego imienia, otwarty w 1937 roku, obecnie siedziba 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Tuż po przejściu fron-

tu w 1945 r. na placu po mauzoleum zorganizowa-

no miejsce pamięci i spoczynku pomordowanych 
w czasie okupacji hitlerowskiej. Ciała rozstrzelanych 
ekshumowano z miejsc kaźni w Nowym Sączu i oko-

licach. W północnej kwaterze cmentarza pochowa-

no Bolesława Barbackiego. Nad grobami w 1954 r. 
stanął pomnik „Sądeckiej Piety” – matki płaczącej 
nad zwłokami syna, autorstwa rzeźbiarki Janiny  
Reichert-Toth.

al. Wolności – miejsce pamięci  
przy „Sądeckiej Piecie”



Budynek od 2018 r. to 
Gmach Główny Muzeum 
Okręgowego w Nowym 
Sączu. Dyrekcja prze-

niosła się tutaj z tzw. 
„Domku Gotyckiego” (ul. 
Lwowska). Budynek  zo-

stał wzniesiony w 1912 r. 
przez Bank Austro-Węgier-
ski. Na przełomie listopada 
i grudnia 1914 r. stacjonowało w nim wojsko rosyj-
skie. W 1929 r. powrócił do swych dawnych funkcji 
i stał się własnością Banku Polskiego, a po 1945 r. 
Narodowego Banku Polskiego. W 2017 r. przeszedł 
kapitalny remont i został własnością Muzeum Okrę-

gowego. Geneza Muzeum sięga roku 1909, kiedy to 
przy Bibliotece Miejskiej założono Muzeum Ziemi 
Sądeckiej. W latach międzywojennych staraniem 
społecznego Komitetu Odbudowy Zamku, do które-

go należał Bolesław Barbacki, zajęto się gromadze-

niem eksponatów i przystosowaniem pomieszczeń 
zamku sądeckiego do celów muzealnych. W 1938 r. 
w odbudowanym obiekcie uroczyście otworzono 
stałą wystawę. Bolesław Barbacki i Romuald Reguła 
(przyjaciel malarza, również absolwent krakowskiej 
ASP) wspólnie namalowali dla Muzeum Panora-

mę Nowego Sącza. Dzieło spłonęło, podobnie jak 
większa część wystawy, 18 stycznia 1945 r. , kiedy 
to partyzanci wysadzili niemiecki magazyn amunicji 
w lochach zamku. Muzeum reaktywowano w 1946 r. 
w nowej siedzibie przy ul. Lwowskiej. Obecnie po-

siada ono w swoich zbiorach blisko 60 obrazów 
olejnych Bolesława Barbackiego oraz jego szkice 
i rysunki. Dzieła te to element stałej ekspozycji 
w Gmachu Głównym Muzeum. Łączny, znany doro-

bek malarza to ok. 800 prac sztalugowych, głównie 
portretów, a także liczne szkice.

Jagiellońska 56 – Muzeum Okręgowe
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H. Matisse „Taniec”
(fowizm)
zatoniecie Titanica

otwarcie portu w Gdyni

koniec I WŚ, odzyskanie 
przez Polskę niepodległości

rewolucja bolszewicka
w Rosji

traktat ryski, koniec walki
o wschodnią granicę

przewrót majowy
Piłsudzkiego

krach na Wall Street
(Wielki Kryzys)

Hitler przejmuje pełnię 
władzy jako wódz i kanclerz
Rzeszy Niemieckiej

ukończenie wieży Eiffla

Ford T (początek masowej 
motoryzacji)

początki radia
pierwsza nowożytna 
Olimpiada

V. van Gogh „Słoneczniki” 
(postimpresjonizm) 

E. Munch „Krzyk” 
(ekspresjonizm) 

A. Mucha „Gismonda” 
(secesja)

W. Podkowiński „Szał uniesień” 
(symbolizm) kinematograf braci Lumière

samolot braci Wright

S. Wyspiański „Macierzyństwo” 
(Młoda Polska) 

P. Picasso „Panny z Awinionu” 
(kubizm) 

pierwszy film dźwiękowy
 („Śpiewak z Jazzbandu”) 

T. Łempicka „W zielonym 

Bugatti” (art deco) 

S. I. Witkiewicz „Kuszenie 

św. Antoniego” (formizm) 

S. Dali „Miękkie zegary” 
(surrealizm) 

publikacja ogólnej teorii 
względności Einsteina  

P. Mondrian „Kompozycja 
z czerwonym, niebieskim 

i żółtym”
(abstrakcja geometryczna)  

M. Duchamp „L.H.O.O.Q” 
(Mona Lisa z wąsami)  

(dadaizm)

II wojna światowa

* 10.10.1891

† 21.08.1941

Oś czasu



„Helusia Zacharzanka” – szkic Barbackiego z dedykacją

Wydane przez Fundację dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju 
poprzez kulturę EUROS – WIATR ZE WSCHODU
www.fundacja-euros.pl
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Prezydenta 
Miasta  
Nowego Sącza

Oddziału PTTK 
„Beskid” 
w Nowym Sączu

oraz pani Katharine Campbell z Wielkiej Brytanii.

Pedagogicznej 
Bibliotece
Wojewódzkiej 
w Nowym Sączu

Małopolskiemu 
Ośrodkowi 
Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu


