
Cel: 
poznanie miejsc związanych z artystą-malarzem  
Bolesławem Barbackim (1891-1941), przybliżenie  
jego biografii na tle historii miasta Nowego Sącza.

Trasa: 1,5 km
Czas: 45 min.

Start: Rynek 1,  
sądecki ratusz

Ciesz się POETYCKĄ WĘDRÓWKĄ  
pod rękę z artystą, ODGADNIJ hasło,  
które ukryte jest na trasie zwiedzania  
i odbierz NAGRODĘ.

 Poetycki spacer
z Bolesławem Barbackim
QUEST



1. Drogi Turysto i Sądeczaninie!
Nowy Sącz był ukochanym miastem Bolesława 
Barbackiego. Tutaj czuł się najlepiej, w gronie rodzinnym 
i otoczeniu przyjaciół… Za tym miejscem tęsknił, przeby-
wając w austriackim Bad Ischl, czy też w Paryżu.

Co takiego niesamowitego widział w tym galicyjskim mie-
ście, które przyciągało go jak magnes, ilekroć życie zmusiło 
go do wyjazdu? Może codziennie szybko przemierzasz są-
deckie uliczki, nie dostrzegając miejsc, które były świad-
kiem historii i chciałyby Ci wyszeptać niejedną opowieść? 
A może jesteś w naszym mieście po raz pierwszy i chciałbyś 
je poznać w niekonwencjonalny sposób? Spróbuj przespace-
rować się po Nowym Sączu śladami artysty! Na chwilkę się 
zatrzymaj, podnieś do góry głowę… Być może odnajdziesz 
ten genius loci, spojrzysz na miasto jego oczami i także się 
w nim zakochasz?! Zabierz ze sobą mały znicz i zapałki,  
a Towarzyszką Ci będzie poezja…

(…) I Dunajec jest, co leci prosto do Rożnowa,
I ten ratusz, jakby go Nikifor projektował (…)

(Ludwik Jerzy Kern, Od Homera)

2. Spacer zaczynamy od serca miasta, którym 
jest rynek. A w jego centralnym punkcie stoi ratusz – perła 
eklektyzmu sądeckiego! Powstał w 1897 r., według projek-
tu architekta Jana Perosia. W rynku i jego okolicy znajdo-
wały się ważne dla Nowego Sącza instytucje – magistrat, 
sąd grodzki… Swoje kancelarie mieli adwokaci i notariu-
sze. Niedaleko, przy ul. Dunajewskiego 12 mieszkał stryj 
Bolesława – adwokat i sławetny burmistrz miasta z lat 
1900-1918 – Władysław Barbacki. W miejscach tych wie-
lokrotnie musiał bywać nasz bohater.

Ale wróćmy do samego początku! Spaceru, czy życia?  
Oto pytanie… Pomyśl, co robili rodzice sto lat temu, gdy 
przyszło na świat dziecko? Gdzie kierowali przede wszystkim 
swoje kroki? Gdzie szukałbyś dziś zapisów o urodzeniu arty-
sty? Nie wiesz? A może Twoja Towarzyszka posłuży Ci radą…

(…) I tak rokrocznie od wieków po wieki,
Dzieją się cuda u stopni ołtarza,
A sława jego idzie w świat daleki 

I coraz większą cześć dla niego stwarza (…)
Osusz łzy Jezu, daj promień nadziei

O przemień Chryste, Twoją świętą wolę,
Nie karz nas więcej – okaż litość Boże!
O wejrzyj, wejrzyj na naszą niedolę (…)

(Władysława Szkaradkówna,  
Łaski cudowne obrazu Przemienienia Pańskiego)
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Jeśli tak, śmiało przekrocz jego próg. W nawie głównej, 
po lewej stronie zobaczysz ołtarz, a w nim obraz przed-
stawiający św. Józefa z Jezusem. Namalował go Bolesław 
Barbacki! To gratka, bo artysta ma w swoim dorobku je-
dynie kilka obrazów o tematyce religijnej. Czy widzisz jaki 
uroczy, dziewczęcy uśmiech ma Jezus? Nic dziwnego!  
Do tej postaci pozowała artyście jego ukochana brata-
nica Helenka! Drugi obraz ołtarzowy autorstwa Bar-
backiego – przedstawienie św. Andrzeja Bobli – wsi 
po sąsiedzku – w kościele jezuickim pw. św. Ducha. 

3. Czy już stoisz u wejścia
? 
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4. Gdzie dalej skierować swe kroki? Dziś pewnie ten bu-
dynek kojarzysz z seansami filmowymi, koncertami i przed-
stawieniami… Ale kiedyś, w czasach Bolesława Barbackie-
go, było to gniazdo patriotyzmu i polskości. Nasz artysta był 
z nim mocno związany. To tutaj wystawiał pierwsze swoje 
przedstawienia, najpierw dla II-go Koła Towarzystwa Szkoły 
Ludowej, a potem wspólnie z Towarzystwem Dramatycznym. 
To tutaj dawał upust swojej miłości do teatru jako aktor, sce-
narzysta, reżyser. A w latach 30-tych ubiegłego wieku został 
wybrany na prezesa, mającego w tym budynku swoją siedzibę 

którego mottem była łacińska sentencja mesn sana in 
corpore sano. Zasługą Barbackiego było otoczenie opieką 
m.in. biblioteki i archiwum tej instytucji. 
Wiesz już? Dotarłeś? Jeśli tak, to skieruj swe kroki na po-
łudnie, w kierunku ul. Jana Długosza. Spójrz na budynek 
z tej perspektywy. Podnieś głowę do góry? Czy widzisz jaki 
ptak wzlatuje wysoko na dachu? Czy wiesz, że w czasach 
kiedy Polski nie było na mapie Europy, sokół był zakamuflo-
wanym białym orłem – symbolem polskości?
Idź dalej wzdłuż ulicy. Po drugiej jej stronie zauważysz 
piękny gmach, ozdobiony popiersiami wielkich Polaków. 
Mieści się tu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickie-
wicza. Również mały Bolek rozpoczynał tu swoją eduka-
cję, także tę artystyczną, pod okiem malarza i nauczyciela  
rysunku – Antoniego Broszkiewicza.

-

5. Nie zbaczaj z  trasy! Musisz odnaleźć teraz bu-
dynek najstarszej szkoły średniej w mieście! A wszystko 
kręci się wokół postaci najsławniejszego kronikarza dziejów 
Polski! Czy to wystarczająca podpowiedź? Wielu wybitnych 
absolwentów wypuściła w świat… Jeśli stoisz u jej wrót,  
rozejrzyj się uważnie. Nazwisko jednego z nich znajdziesz na 



tablicy pamiątkowej –  2 .

Brawo! To tutaj Bolesław Barbacki zaczynał swoją edu-
kację gimnazjalną, ale maturę zdał już w II Gimnazjum 
im. Bolesława Chrobrego!

6. O! Twoja Towarzyszka chciałaby Ci coś powiedzieć…  
Posłuchaj! Po jej minie widzę, że to ważne!

(…) Planty szumiały zapachem – 
spływały ustami ptaków i chłodną oskołą. (…)

(Marian Czuchnowski, Pieśń o Nowym Sączu)

(…) na Plantach jaśmin zakwitał – 
 choć czas był wojennej grozy,

trupim czaszkom na czapach na przekór,
przypinałeś mi do włosów
jaśminowe gwiazdeczki.

(Władysława Szkaradek-Lubasiowa, Tędy chodziliśmy młodzi)

Hm… chyba już widzisz wskazówkę? Idź jej tropem!
Spójrz! Mała Galeria! Dworek przepełniony historią i kultu-
rą. Kiedyś był własnością Onufrego Trembeckiego – burmi-
strza miasta Nowego Sącza i powstańca listopadowego. Jego 
wnuk Józef Wieniawa Zubrzycki ofiarował go w testamencie  
miastu. Była tu także Czytelnia i Biblioteka Towarzystwa 
Szkoły Ludowej. Teraz można się tam spotkać z kulturą. 

Ale Ty popatrz na budynek obok. Dziś seniorzy spędzają 
tu pracowite dnie. A przed wojną? Bele materiałów, nici, 
nożyce, wykroje, przybory do szycia i pracujące pan-
ny krawcowe… pewnie zdarzało im się przy pracy śpie-
wać. W ten sposób wykorzystywały zdobyte w szkole 
umiejętności i zarabiały pierwsze pieniądze. Wiesz już  
czego siedzibą był ten budynek? Jeśli tak, uzupełnij nazwę:

8 Przemysłowa TSL.

7. Idź dalej w stronę skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej 
i Mickiewicza. Przejdź na drugą stronę pierwszej z ulic.  
Widzisz sklep na rogu? Przyciąga wzrok feerią barwnych 
pudełek! Możesz tam ciekawie spędzić wolny czas. W cza-
sie wojny natomiast był tam znany Bar… No właśnie… 

Znasz jego nazwę? „ 4 ”

Bardzo ważne miejsce na mapie okupacyjnego Nowego  
Sącza. Tam była komórka konspiracyjna Związku Czynu 
Zbrojnego, z którym prawdopodobnie współpracował 
Bolesław Barbacki, a Romuald Reguła tworzył malowidło 
na ścianie. Zlecił mu to sam przywódca komórki ZCZ – 
Antoni Gryzina-Lasek.  



W ogrodzie cisza, śpi willa „Marya”,
wiatr kołysze gałęzią odartą z zieleni,
delikatnie ostatni liść spada na ziemię,

pora listopadowa,
noc po Wszystkich Świętych. (…)

(Władysława Szkaradek-Lubasiowa, Ballada o malarzu sądeckim)

(…) Z willi Marii po więzienie ukosem
drzewa drzewom wieść podają złą – 
i w świat idzie i zawodzi po rosie – 

zabrali go!
(Władysława Szkaradek-Lubasiowa, Zabrali Go)

Podziękuj swojej Towarzyszce… Dzięki niej wiesz gdzie 
iść dalej! Dążąc do Willi Marya miniesz wyniosły gmach 
Muzeum. Tutaj stała wystawa prac artysty przeniesie Cię 
w czasie do jego pracowni i przybliży najlepiej jego wspa-
niałą twórczość. Wstąp i oceń sam… 

8. A  teraz powróć na trasę naszej wędrówki.  
Czy widzisz już ten niezwykły budynek czule kobiecym 
imieniem nazwany? To miejsce na zawsze związane jest 
z Bolesławem Barbackim, choć nigdy nie było jego wła-
snością. To dom rodzinny jego bratowej Janiny z Kijasów.  
To właśnie tu, we frontowych pokojach, swoją pracownię 
miał nasz artysta. Tu wystawiał swoje obrazy i wreszcie tu 
został po raz drugi aresztowany w lipcu 1941 r., pozostawia-
jąc na sztaludze niedokończony portret Niny Szafranówny…  
Czy znasz nazwisko architekta, który projektował willę?

Była już o nim dziś mowa… – 9

9. Pamiętasz dziewczęta śpiewające przy szyciu? 
Chcesz wiedzieć, gdzie uczyły się fachu? Dobrze… Idź więc 
dalej ulicą Jagiellońską, a za Starym Cmentarzem skręć 
w lewo, w ul. Morawskiego. Zobaczysz budynek szkoły.  
Początkowo, gdy II Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej 
w 1926 r. założyło Szkołę Przemysłową Żeńską, a Bolesław 
Barbacki zgodził się objąć jej kierownictwo i uczyć w niej 
kilku przedmiotów, dziewczęta uczyły się w budynku tzw. 
„Ciuciubabki”, przy ul. Staszica. Potem udało się wybudo-
wać dla szkoły własną siedzibę, przed którą właśnie stoisz.  
Widzisz herb nad drzwiami wejściowymi? To herb Nowego  
Sącza, tyle, że z czasów galicyjskich (choć używany do 1987 r.!). 

Zapisz, kto stoi w łuku bramy – 

Obok szkoły, po lewej stronie, jest duży pusty plac zwany 
Starą Sandecją. To tu, przed wojną, był stadion sportowy 
zaprojektowany przez Bolesława Barbackiego. Niestety 
okupant zniszczył ten obiekt.
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10. Powoli zbliżasz się do końca spaceru… 
Zmierz się więc także ze schyłkiem życia naszego bohatera. 
Idziesz wzdłuż muru Starego Cmentarza? Wejdź w jego 
obręb, ale od strony al. Wolności. Twoim oczom ukaże się 
rzeźba matki w boleści, trzymającej w ramionach zwłoki 
syna. To Sądecka Pieta, autorstwa małżeństwa rzeźbia-
rzy Fryderyka Toth i Janiny Reichert-Toth. A po bokach 
zbiorowe mogiły i cztery krzyże z nazwiskami pomordo-
wanych w masowych egzekucjach, w tym także tej doko-
nanej 21 sierpnia 1941 r. w Biegonicach. To wtedy zginął 
Bolesław Barbacki i tu pochowano jego szczątki, prze-
niesione z Biegonic po wojnie. A jego symboliczny grób, 
tzw. cenotaf, znajduje się na cmentarzu przy ul. Rejtana.  
Teraz uważaj! Znajdź krzyż z jego nazwiskiem. Pamiętasz, 
że masz ze sobą znicz i zapałki? Zapal go na grobie arty-
sty. Niech będzie znakiem pamięci o Nim… A teraz spójrz 
jeszcze raz na tablicę z nazwiskami i znajdź nazwisko księ-
dza – współtowarzysza biegonickiej kaźni – 
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Napisz do nas na adres: fundacja.euros@gmail.com  
lub zadzwoń 534-172-075,  

podaj HASŁO GŁÓWNE i odbierz  
nagrody rzeczowe! 

Nagrody czekają na zwycięzców do wyczerpania zapasów.

Pożegnaj swoją Towarzyszkę i spójrz na wypisane  
przez Ciebie hasła. Ich litery pozwolą Ci odnaleźć  

Bolkowy skarb:

On jest kluczem do czekającej Cię nagrody 
za poniesiony trud!
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