
„Najlepszymi wychowawcami, którzy mają świadomość istnienia  
określonych etapów życia naznaczonych momentami zwrotnymi,  

rozstajami i postojami, upadkami i wzlotami, słabościami lub  
pewnością i wiarą w wartość własnego życia, są niejednokrotnie  

zwyczajni ludzie - kobiety i mężczyźni, bez różnicy” 
Duccio Demetrio 

 
 

Barbara Freiberg, a szerzej znana nam jako 
Ciotka Bacha – bo tak lubiła jak się do niej mówiło, 
urodziła się 81 lat temu w Gdyni. Dzieciństwo 
i młodzieńcze lata, naznaczone wojną, której, jak sama 
wielokrotnie opowiadała - nie rozumiała, spędziła 
w Sopocie w domu, który jest jednym z najstarszych 
zachowanych budynków – chodzi, o tak zwany Dwór 
Hiszpański przy Al. Niepodległości. Matka Maria 

nauczyła jej gospodarności i praktycznego podejścia do życia. Nasza Bacha wychowywała się 
z siostrą Ewą, która zmarła w latach 50. O ojcu Eryku opowiadała rzadko. Talent plastyczny 
odkrywała we wczesnym dzieciństwie pod wpływem matki. W latach 40 i 50 uczęszczała wraz 
z siostrą do Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej w Sopocie, gdzie pod okiem profesora 
Wójcika krystalizowało się jej zamiłowanie do rysowania i malowania. Sama ciotka Bacha kilka 
lat temu odszukała wycinek z gazety datowany na 1 czerwca 1950 roku, gdzie jako 
jedenastoletnia dziewczynka wyraziła marzenie bycia w przyszłości artystką – malarką.  

Barbara chciała studiować scenografię na Akademii Krakowskiej, lecz pod wpływem 
ograniczeń fizycznych, z którymi borykała się od dziecka, wybrała kierunek bardziej praktyczny 
– tkactwo w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi. Tam też stawiała pierwsze kroki w karierze 
zawodowej. W poczuciu obowiązku, względem samotnej matki, po kilku latach wróciła do 
Trójmiasta. W bogatym życiorysie zawodowym pracowała w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, 
Kwidzynie, a przed emeryturą w Gdyni – zajmując się aranżacją witryn, dekoracją i urządzanie 
wnętrz, czy wizualnym aspektem reklamy. W pracy za nadrzędne wartości obrała 
sprawiedliwość oraz niezależność, lubiła widzieć efekty swoich działań.  

Przez tych kilka chronologicznie przytoczonych faktów trudno jest scharakteryzować 
przeszło 80 lat bogatego i wymykającego się rutynie życia. Niezaprzeczalnie ciotka Bacha nie 
była figurą typowej znajomej, przyjaciółki, czy w końcu staruszki. Czasami mistrzyni ciętej 
riposty, szczera do bólu, ze szczególnym błyskotliwym humorem, obdarowująca niejako nas 
wszystkich swoim doświadczeniem. Piękne jest to, że będąc człowiekiem niezaprzeczanie nie 
z tej epoki, potrafiła nawiązywać specyficzny, niezwykły rodzaj dialogu – szczególnie 
z młodymi.  

W naszej pamięci Ciotka Bacha pozostanie przede wszystkim jako wielka osobowość, 
ciepło i swoisty metaforyczny DOM. Na ten DOM skład się obraz nawiązywanych przez Bachę 
relacji oraz sposób towarzyszenia w wydarzeniach, które i Ją i nas dotyczyły. Zachowamy 
Ją w pamięci dwóch obrazów: pierwszy – to aktywna, twórcza i pełna energii, uwielbiająca 
morze, las, przyrodę, dzieci, wartościowe kino, dobre potrawy – kobieta czynu. Człowiek sowa 
– jak sama siebie określała, uwielbiała długo spać, a energię do pracy zdobywała wieczorem. 
Większość z nas ma żywe wspomnienia z niekończących się wieczornych i nocnych dyskusji, 
z wyśmienitym jedzeniem, które uwielbiała przyrządzać dla innych i przy wtórze dobrej polskiej 
i światowej muzyki, którą ceniła. Lubiła przyjmować gości oraz sama odwiedzać znajomych. 
Drugi, to obraz z ostatnich lat, pozornie mniej atrakcyjny, ciotki Bachy gasnącej, zmagającej 
się z chorobami i przeciwnościami – ale pokornej i starającej się zawsze porozmawiać, darującej 
uśmiech, bądź drobny żart. 

Miała ogromną wiedzę o świecie, ale również dużą świadomość samej siebie. Jak mówi 
fragment pieśni, którą chciała aby zabrzmiała na jej pogrzebie: nie miała marzeń ponad miarę, 
nie wyciągała po nic rąk, chciała co dzień znajdować złoty promyk, no i przyjaciół wierny krąg. 
Była praktyczna, sprawiedliwa, broniła swoich poglądów.  

Ciotko Bacho – odeszłaś w święta, czas, który zawsze był dla Ciebie sentymentalny, ale 
jesteś już z mamą Marią, ojcem Erykiem i siostrą Ewą. Chociaż trudno nam mówić o Tobie 
w czasie przeszłym – smutek dzisiejszego dnia nie przysłania nam radości Nieba. Jesteś już 
u celu, a my idziemy ku nowemu życiu i dziś mówimy – Do zobaczenia! 

 

Z pamięcią i modlitwą, 
Paweł Czynszak 


