
 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ: 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W BARCICACH 
 

 



 

 

 

Poło Ŝenie geograficzne   

Szkoła znajduje się  

w Barcicach, 

miejscowości połoŜonej 

w Dolinie Popradu 

w Beskidzie Sądeckim 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

� Rajdy integracyjne 

� Ślubowanie klas I 

� Powiatowe Biegi Niepodległościowe 

� Konkurs "Najlepsi w Gimnazjum" 

� Andrzejki 

� Wyścigi Rowerowe 

� Dzień Europejski 

� Dzień Ziemi 

� Obozowa Akcja Letnia oraz Zimowa 

 

� DuŜą wagę przykładamy do budowania przyjaznej atmosfery, aby nasi wychowankowie mieli poczucie 
bezpieczeństwa 

� Bezpieczeństwo zapewnia równieŜ monitoring szkoły 

 

 

 

 
W naszej szkole 

uczeń nie jest anonimowy.  



 

 

 

� Nasi nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia zarówno dla uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce. 
Staramy się w ten sposób dobrze przygotować ich do egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej i do dalszej edukacji 
w szkołach średnich. Troszczymy się o harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny naszych 
wychowanków. 

� W szkole obowiązują dwa języki obce: j. angielski oraz j. niemiecki, co ułatwia naszym absolwentom językowy start 
w szkołach średnich 

           

 

� Klub Przyjaciół KsiąŜki 

� Szkolny Klub Europejski 
"Młodzi Europejczycy" 

� Szkolny Klub Wolontariuszy 

� Liderzy Promocji Zdrowia 

� Samorząd Uczniowski 

� 2 DruŜyny Harcerskie ZHR 
(męska i Ŝeńska) 

� Klub Strzelecki "Vis" 

� Koła Językowe 

� Szkolny Klub Sportowy 

� Chór 

� Grupa Public Achievement 



 

 

 

 

� Nauczyciele o wielu specjalnościach 

� Nauczyciele posiadający certyfikat "Nauczyciel z klasą" 

� Nauczyciele - egzaminatorzy 

� Nauczyciele - instruktorzy 

� Doradca zawodowy 

 

sukcesy  

� Laureat konkursu z fizyki 

� Laureat konkursu z j. polskiego 

� Finaliści etapu wojewódzkiego 
konkursów: 

� fizyki 
� chemii 
� biologii 
� geografii 
� j. niemieckiego 
� matematyki 

� "Losy Ŝołnierza i oręŜa 
polskiego" 
 

 

� Zakwalifikowanie się do Sejmu 
Dzieci i MłodzieŜy (2 edycje), 
udział w obradach w Warszawie. 

 

 

 

 

� Polską Akcją Humanitarną 
z Krakowa 

� Stowarzyszeniem Bank śywności 

� Stowarzyszeniem "Sursum 
Corda" z Nowego Sącza 

� Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
"Gniazdo" 

� LOP 

� ZHR 

� LOK 

� UNICEF 

� Małopolskim Towarzystwem 
Oświatowym "SPLOT" 



 

 

 

 

 

 

 

 

� Sportowe - czołowe miejsca 
w powiatowych zawodach 
sportowych 

� Projekt: Sport=Zdrowie - 
finansowany w ramach 
Rządowego Programu 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy 

� Certyfikat "Szkoła Promująca 
Zdrowie" 

� Projekt: Wychować Dobrego 
Obywatela - finansowany 
w ramach Rządowego Programu 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy 

� Strzelectwo sportowe - wysokie 
lokaty w zawodach na szczeblu 
powiatowym członków Klubu 
Strzeleckiego SKS "Vis" Barcice 
 

� Certyfikat "Szkoła Humanitarna" - 
przyznany przez Polską Akcję 
Humanitarną 
 

 

 

 

 

 

 

� Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariuszy - wyróŜnienie 
w konkursie na "Promocję 
wolontariatu" - etap powiatowy 

� Czołowe miejsca w kolejnych edycjach 
konkursu Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego 
 

� Moja Szkoła w Unii Europejskiej – 
II miejsce w Małopolsce 
 

� Projekt "Mieć wyobraźnię Miłosierdzia" 
II miejsce w Małopolsce (na 154 
szkoły) 
 
 

� Projekt "W nowe jutro dziś idziemy" 
realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 



 

 

 

 

 

� Sala informatyczna 

� Pracownia językowa 

� Internetowe centrum biblioteczne - multimedialne centrum internetowe 

� Pełnowymiarowa sala gimnastyczna 

� Pełnowymiarowa strzelnica 

� Harcówka 
 

           

 

            



 

 

Symbole szkolne 
Sztandar Szkoły Podstawowej oraz sztandar Gimnazjum mają kształt 

kwadratu. Rewersy są koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest 

godło państwowe – orzeł srebrno - złoty ze zwróconą w prawo głową 

ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dąŜenie  

do najwyŜszego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. 

Awersy są w kolorze chabru  jak kolor kwiatów w łanach polskich 

zbóŜ.  

Sztandary mają wymiary 100cm na 100cm, obszyte są srebrnymi 

frędzlami, drzewce o wysokości 2m 20cm zakończono okuciem  

z metalowym orłem. 



 

 

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego 

      
 

Na sztandarze Szkoły Podstawowej w centralnej części na planie koła w barwach narodowych widnieje 

zarys budynku szkoły. NajniŜszy fragment po lewej stronie to jej najstarsza część – dzieło ówczesnego 

budowniczego, a obecnego patrona Szkoły Podstawowej Franciszka Świebockiego. Część środkowa to segment 

dobudowany w latach 2002 - 2003. Po prawej stronie widnieje hala sportowa oddana do uŜytku w roku 2005.  

Tło budynku stanowi zarys pasma gór Beskidu Sądeckiego. Całość dopełnia napis Szkoła Podstawowa imienia 

Franciszka Świebockiego w Barcicach. 



 

 

Sztandar Gimnazjum im. Andrzeja Buchmana 

      

 

W centralnej części awersu sztandaru Gimnazjum widnieje sylwetka orła w koronie. Jego prawe skrzydło 

ma kształt wachlarza symbolizującego kryptonim organizacji, której członkiem od czerwca 1942 rok był porucznik 

Andrzej Buchman ps. Korsak. Zarys lewego skrzydła ma równieŜ symboliczną, szczególną wymowę.  

Królewski ptak osłania nim ziemie polskie. Głowa orła zwrócona jest w prawą stronę – wschodnią część Polski – 

tereny działań „Wachlarza” oraz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. PrzynaleŜność do nich Andrzeja Buchmana 

dodatkowo podkreśla znak Polski Walczącej. Wokół orła widniej napis: Gimnazjum imienia Andrzeja Buchmana 

ps. Korsak w Barcicach. 



 

 

Patroni Zespołu Szkół w Barcicach 

Patron Szkoły Podstawowej Franciszek Świebocki  urodził 
się 16 lipca 1891 roku w Starym Sączu jako syn Franciszka i Anieli Talarskiej.  
Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w 1911 roku rozpoczął pracę 
nauczycielską w Tylmanowej (powiat nowotarski).  

W 1922 roku został powołany do słuŜby wojskowej w I Pułku Strzelców 
Podhalańskich. Pracę w Szkole Podstawowej w Barcicach rozpoczął w 1927 roku, 
kierował nią do 1942, tj. do chwili aresztowania.  

Dzięki jego zapałowi i zaangaŜowaniu mieszkańców Barcic w 1930 roku 
wybudowano nowy budynek szkoły.  

Franciszek Świebocki duŜą wagę przykładał do kształcenia nie tylko dzieci.  
Dzięki jego staraniom szkoła zorganizowała kursy dla analfabetów z okolic Barcic. 
Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim organizował doŜywianie dla najuboŜszych 
uczniów. W 1937 roku dzięki staraniom Świebockiego otwarto przy szkole internat 
dla dzieci z odległych przysiółków Barcic. Prowadził go przez wiele lat wraz z Ŝoną 
Michaliną.  

2 maja 1937 roku został odznaczony Srebrnym KrzyŜem Zasługi za pracę 
zawodową i społeczną.  

Po wybuchu II wojny światowej przystąpił do organizacji podziemnej „Biały Orzeł”, 
a następnie do Związku Walki Zbrojnej. 11 listopada 1942 roku Franciszek 

Świebocki został aresztowany przez gestapo podczas lekcji prowadzonej przez siebie. Najpierw przebywał w więzieniu 
w Nowym Sączu. Stąd przewieziono go do kolejnego więzienia w Tarnowie.  

Franciszek Świebocki nie wrócił nigdy do domu. Zginął w komorze gazowej w Oświęcimiu 15 marca 1943 roku. 



 

 

Patron Gimnazjum Andrzej Buchman  urodził się 10 lutego 1913 roku w Barcicach. 
Jego rodzice Piotr i Anna z domu Ladenberger prowadzili 8 hektarowe gospodarstwo, 
jednocześnie ojciec przez ponad 30 lat był wójtem.  

Andrzej, po ukończeniu szkoły w Barcicach, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim 
w Starym Sączu. Swój los związał jednak nie ze szkołą, a z armią. SłuŜył w 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Nowym Sączu, następnie w 2 Pułku Saperów Kolejowych w Jabłonnej 
pod Warszawą oraz w 5 Batalionie Pancernym w Krakowie.  

Od 1 września 1939 roku, jako zawodowy Ŝołnierz Wojska Polskiego, brał udział w kampanii 
wrześniowej docierając z pułkiem aŜ pod Lwów. Następnie wstąpił w szeregi tworzącej się 
organizacji Polskiego Państwa Podziemnego pod kryptonimem „Wachlarz”. 

11 czerwca 1942 roku wszedł w skład 14 osobowej grupy dywersyjnej, której zadaniem było 
obsadzenie II odcinka Wachlarza obejmującego swym zasięgiem ziemie przedwojennego 
Wołynia. Andrzej, który wtedy przyjął pseudonim Korsak, czyli lis, został skierowany 
do Szepietówki celem załoŜenia tam placówki operacyjnej. Efektem działań zespołu Korsaka 

były trzy akcje sabotaŜowe, podczas których dokonano zniszczenia niemieckich transportów kolejowych z wozami 
bojowymi, działami pancernymi i amunicją. 

W 1943 roku, z uwagi na sytuację na froncie wschodnim, nastąpiła reorganizacja placówek konspiracyjnych.  
Do nowych zadań oddziału porucznika Buchmana naleŜała obrona ludności polskiej przed nacjonalistami z UPA 
oraz przygotowanie grupy do powstania narodowego przeciwko Niemcom, w ramach planu „Burza”. Od lutego 1944 roku 
Korsak pełnił funkcję oficera informacji i płatnika 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 

W okresie od marca do kwietnia 1944 roku porucznik Buchman brał udział w walkach z oddziałami UPA 
oraz Niemcami.  

Porucznik Andrzej Buchman pseudonim Korsak zginął 21 kwietnia 1944 roku w miejscowości Sokół. W chwili śmierci 
miał przy sobie plecak z dywizyjną gotówką oraz dokumenty wypłat. Podejmowane próby odbicia ciała Andrzeja 
nie powiodły się. Po 67 latach od tragicznej śmierci porucznika Buchmana, 30 lipca 2011 roku na cmentarzu w Ostrówku  
na Wołyniu (obecnie Ukraina), odbyły się uroczystości pogrzebowe ekshumowanego ciała z mogiły pod Sokołem.  



 

 

Patron hali sportowej Jan Gryźlak urodził się w wigilię 1914 roku w Cyganowicach. Szkołę 
podstawową i Seminarium Nauczycielskie ukończył w Starym Sączu. Po maturze trafił do szkoły w 
Izbach w powiecie gorlickim, tuŜ przy granicy ze Słowacją. Po trzech latach pracy w tej 
miejscowości został powołany do wojska. W roku 1936/37 ukończył Szkołę PodchorąŜych Rezerwy 
w Krakowie zdobywając stopień kaprala .W roku szkolnym 1937/38 pracował w Sietnicy, a w roku 
1938/39 - w Rzepienniku Suchym koło Biecza. Gdy wybuchła II wojna światowa został 
zmobilizowany do 16 pułku piechoty w Tarnowie. 5 września wyruszył na front jako dowódca 
plutonu. Od 7 do 16 września uczestniczył w walkach na trasie: Bochnia, Dębica, Rzeszów, 
Mościska, Przemyśl, śółkiew. Mimo iŜ Jan Gryźlak cudem uniknął Katynia to los nie szczędził mu 

cierpienia w trwającej 5,5 roku niewoli niemieckiej: (Lammsdorf - Blankenhein Herzfeld - Ternberg - Linz). 

3 maja 1945 pod Ranshoffen, Jan Gryźlak wraz innymi więźniami odzyskał wolność z rąk amerykańskich Ŝołnierzy. Przybył 
do ParyŜa, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych pod brytyjskim dowództwem i został skierowany do II Korpusu gen. 
Władysława Andersa. Zaczęła się dalsza wędrówka, juŜ w polskim mundurze via Awinion, Marsylia, Genua, Mediolan, trasą 
adriatycką do Bari i obozu 7 Dywizji Piechoty w San Basilio.  

Od 1.IX.1947 rozpoczął pracę w szkole w Rytrze oraz uczył języka angielskiego przez dwa lata w Barcicach. W Rytrze 
spędził 17 lat, był nauczycielem wychowania fizycznego. ZałoŜył jeden z pierwszych w powiecie nowosądeckim Ludowy 
Zespół Sportowy. Przyczynił się do budowy stadionu w Rytrze, 2 skoczni narciarskich, 15 km tras do narciarstwa 
biegowego. Na początku lat 50 za zgodą Ministerstwa Oświaty Jan Gryźlak był inicjatorem rocznego WyŜszego Kursu 
Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego, członkiem komisji wf przy GKKFiT, Rady Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej 
Zrzeszenia LZS, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie, a przez 
4 kadencje (16 lat) radnym Powiatowej Rady Narodowej. 

W roku 1963 przeniósł się do Barcic, następnie został zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu. 
Powołał pierwszy w kraju Miejsko-Gminny Komitet Kultury Fizycznej, którego został prezesem. 

W 1965 roku został wizytatorem w Inspektoracie Oświaty w Nowym Sączu. Oprócz prowadzenia tzw. nadzoru 
pedagogicznego, koncentrował się na inwestycjach sportowych w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych.  

Efektem jego pracy było wybudowanie, w większości w czynie społecznym 62 obiektów sportowych, w tym wielu stadionów, 
sal gimnastycznych, boisk do gier zespołowych, tras narciarskich, skoczni. W 1974 roku przeszedł na emeryturę.  
Zmarł 14 lipca 2003 r.  



 

 

Tablice pami ątkowe 

                                                         

 

 



 

 

 
 

Dyrektor: mgr Grzegorz Garwol 

Zastępca dyrektora: mgr Wanda Kochanowicz 

tel./ fax 184466660 

e- mail:barcicegim@szkola.wp.pl 

www.zsbarcice.edu.pl 

 Opracowanie: 

Wanda Kochanowicz 
Dorota Gurba 
 
Druk: 
FLEXERGIS 


