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Wydano z okazjii jubileuszu 40-lecia Koła Przewodników
PTTK Oddział „Beskid" w Nowym Sączu - 1994 r.

Nowy

Sącz

Położony

1292 - 1994
w Kotlinie Sądeckiej u zbiegu bystrego Dunajca i Kamienicy NOWY
w 1992 r. jubileusz swego 700-lecia.

SĄCZ obchodził

Założony został przez Wacława li Czeskiego aktem er8'kcyjnym wydanym w
Krakowie w dniu 8 listopada 1292 r. w biskupiej wsi Kamienica ,,... miejsca dla
zbudowania miasta wielce sposobnego ... ". W zamian biskup krakowski otrzymał
miasto Biecz z zamkiem.

Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Styczyńskiej
i Anny Totoń

Miasto - używając do pierwszej ćwierci wieku XIV nazwy „Kamienica" - otrzymało
uprawnienia samorządowe prawa magdeburskiego oraz uposażone zostało 172 ła
nami ziemi. Do miejskiej pieczęci przyjęło wezwanie swego miejskiego kościoła - św.
Małgorzatę.
Udział w dochodach miasta posiadał król - jako jego właściciel, gmina i wójtowie.
Jednak nie jeno korzyści materialne miało ono przynosić - stanowiło gród obronny na
pogranicznej z Węgrami ziemi sądeckiej . Stanowiło zaporę przed przejściem do
stołecznego Krakowa.
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Nazwa miasta przeniesiona została aktem lokacyjnym z sąsiedniego „Civitas
Sandecz" - Sącza . Miano miasta przyjęło się konsekwentnie wraz z członem odróż
niającym go od poprzedniego - ,,N ova Sandecz" dopiero od ok. 1329 r. Nazwa w
brzmieniu „Nowy Sącz" utrwaliła się od końca XVIII w. Nazwa „Sandecz" jest o wiele
wcześniejsza od obu miast. Sięga conajmniej wieku XI - od niej nazwa „ziemia
sądecka" zanotowana w początkach wieku XIII.
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Miasto usytuowane przy wielkiej tranzytowej drodze europejskiej łączącej Bałtyk
z Dunajem - zwanej szlakiem bursztynowym - oraz przy szlaku koszycko-krakowskim
i drugorzędnych traktach związanych z ogólnym systemem dróg średniowiecznej
Europy, posiadało wybitne możliwości rozwoju.
Mieszczanie sądeccy pierwsi stanęli po stronie Władysława Łokietka w je.go walce
o tron krakowski. Nadał im wówczas miano: ,,Wasze imię - wierni Sądeczanie",
wystawił miastu przywileje.

Wydano z dotacji: Urzędu Miasta Nowego Sącza ,
U rzędu Wojewódzkiego
i Oddziału PTIK „Beskid" w Nowym Sączu

Miasto od początku otoczone troskliwą opieką królów przekształciło się od XIV w.
do końca wieku XVI w jedno z większych miast Małopolskich . Liczyło w tym przedziale czasu od 1800 do 7600 mieszkańców.

Grafika: Edward Storch

Nowy Sącz był drugim miastem po Krakowie pod względem posiadanych królewskich nadań. Miał prawo bicia monety, poboru ceł, odbywania corocznych jarmarków, a także prawo miecza. Był siedzibą kasztelana i starosty grodowego.

Skład i łamanie: ,,ALT", Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego 6, tel. 42-30-44

Druk: ,,Triada", Nowy Sącz, ul. Traugutta 3
Wszelkie prawa

zastrzeżone

Akc .......~ ... 20.. ~...

Już w XVI w. powstały cechy rzemieślnicze skupiające sądeckich rękodzielników.
W wieku XV znany był Nowy Sącz jako ośrodek produkcji metalowej. Do dzisiaj jedna
z dzielnic miasta nosi nazwę „ Kuźnice" . Pod koniec wieku XVI rzemieślnicy sądeccy
reprezentowali ponad 30 specjalności. Miasto było ważnym ośrodkiem handlu.
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W oparciu o drogi lądowe i wodne kupcy
handlu polsko-węgierskim.

sądeccy przejęli też rolę pośredników

w

Nowy Sącz stał się w wie.ku XV znanym w Małopolsce , na Spiszu i Śląsku
sztuki i rzemiosła artystycznego. Sądeckie malarstwo tabl icowe i rzeźba
wniosła cechy rodzime do polskiej sztuki gotyckiej. Dzieła „ szkoły sądeckiej " reprezentowane są do dzisiaj w kościołach Sądecczyzny , Spisza. Są eksponowane w
muzeach w Nowym Sączu, Tarnowie , Krakowie - gdzie „Madonna z Krużlowej" jest
dowodem wysokiego kunsztu sądeckich snycerzy.
ośrodkiem

Miasto od swego zaran ia uzyskało średniowieczny, szachownicowy układ urbanistyczny, utworzony przez rynek - plac targowy - i symetrycznie wybiegajace z jego
naroży ulice. Ukształtowanie terenu miasta narzuciło rodzaj jego obronnych fortyfikacji.
Na skraju północno-wschodnim wzgórza miejskiego, opływanego przez górskie
rzeki Dunajec i Kamienicę , w miejsce istniejącego od założenia miasta drewnianego
dworzyszcza, wzniesiony został z fundacji Kazimierza Wielkiego murowany zamek w
latach 1350-1360. Był jednym z ogniw obrony Królestwa Polskiego, zabezpieczając
od południa granice i szlaki komunikacyjne. Miasto opasane zostało równocześnie
murem obronnym opatrzonym 11 basztami i 3 bramami, z których Wegierska posiadała most zwodzony nad wodną fosą. Od strony południowej mury miasta wzmacniał
wał ziemny.
Władysław Jagiełło powiększ ył zamkową budowlę.
gościł

W czasie swej

świetności

zamek królów, rycerzy, uczonych.

W XVI w. w

obrębie murów miejskich - oprócz domów mieszczańskich , często

podcieniowych , służących jako kramnice - istniały: zamek, ratusz, kolegiata św .
Małgorzaty , dom kanoniczny, klasztor 00 Franciszkanów, 00 Norbertanów i dwór
biskupi.
Nazwy

posiadało

rozwój gospodarczy Nowego Sącza posiadał wpływ na kształtowanie
się kultury umysłowej Sądeczan. Pierwsze nauki pobierali w szkole parafialnej, notowanej od 1412 r. Studiowali w Akademii Krakowskiej.
Literatem pochodzącym z Nowego Sącza był Frowinus - autor poematu dydaktycznego „Antigameratus" wydanego ok. 1320 r., znanego przez następne 150 lat,
zwłaszcza w Niemczech.
Jakub z Sącza - malarz czynny w latach 1443-1479
Nowego Sącza , Bardiowa.
wykonał

pracował

dla Krakowa,

w latach 1486-1493 stalle

Jan z Sącza Malecki - drukarz wydawca,literat, pracował w Krakowie i Ełku, gdzie
w 1567 r. Był wydawcą pierwszych druków w języku polskim.

zmarł

nie straciły na aktualności .
„Miasto stawia wiek- niszczy godzina". Wiele klęsk elementarnych dotknęło Nowy
Sącz na przestrzeni wieków. Płonął ośmiokrotnie (w latach: 1486, 1522, 1611 , 1712,

1753, 1768, 1890, 1894), przeżył osiem wielkich powodzi( w latach: 1486, 1572,
1580, 1617, 1628, 1651, 1738, 1813), siedem razy groźne epidemie wyludniały
miasto (w latach: 1600, 1622, 1652/3, 1665, 1676, 1710, 1831 ).
Wielki pożar 1611 r. zniszczył miasto w obrębie murów. Zamek odbudowany i
powiększony mieścił siedzibę starostów grodowych i sądu. Pobyt w mieście dostoj-

ników królewskich wpłynął na rozwój miasta. Zwiększyły się obroty handlowe kupców
i rękodzielników, poszerzały kontakty międzyludzkie. Główny szlak handlowy zmienił
swój bieg - omijał miasto.
Nie małe szkody poczynił miastu „potop szwedzki" ale i chluby dodał sądeckiemu
mieszczaństwu , którego dzielne wystąpienie z bronią i przy pomocy okolicznych
włościan przeciw szwedzkiej załodze miasta, uwolniło Nowy Sącz od najeźdźcy już

13 grudnia 1655 r. - jako pierwsze miasto Rzeczpospolitej.
Pod koniec XVII w. ludność- miasta liczyła jeno 1130 osób. Jego jednolity charakter narodowościowy zmienił przywilej Michała Korybuta Wiśniowieckiego wydany w
1673 r. , zezwalający Izraelitom na osiedlenie się w Nowym Sączu. W sto lat później
wystawili okazałą synagogę.
Schyłek świetności Polski od końca XVII w. do czasu zaborów odnotował się
regresem w rozwoju miasta. Dotknęły go grabieżcze przemarsze wojsk obcych,
kontrybucje wojenne, stacjonowanie wojsk polskich - było to powodem wyludnienia
miasta i upadku gospodarczego mieszczaństwa. Przybywaj ą do miasta 00 Pijarzy
budując na „Biskupiem" kościół i konwent w 1732 r.

w

7 ulic.

Pomyślny

Bartłomiej z Sącza - snycerz, stolarz-artysta
dla katedry wawelskiej.

Nowy Sącz był miastem urodzenia Michała Sędziwoja (1566-1634) - alchemika
Zygmunta Ili Wazy i Rudolfa li - króla Czech. Jego prace tyczące chemii do dzisiaj

połowie XVIII w. spłonął klasztor 00 Franciszkanów wraz z przyległą doń

zachodnią dzi~lnicą miasta. Pobyt w m i eście konfederatów barskich zakońc;zył się
pożogą zamku królewskiego, a ich działalność przy granicy z Austro-Węgrami spowodowała zajęcie Nowego Sącza przez ich wojska w 1770 r. Zaborca znosi samo-

rządowe uprawnienia miasta, kasuje w nim trzy klasztory, konfiskuje równocześnie
ich dobra. Rekwizycji na rzecz Austrii ulegają skarby ruchome kościołów miasta.
Wprowadzenie od 1781 r. kolonistów z krajów niemieckich na teren miasta zmienia
skład narodowościowy jego mieszkańców.

Na początku XIX w. był Nowy Sącz jeszcze zamknięty obwodem murów fortecz2
nych o długości 1700 m, a na swojej liczącej 5 km powierzchni posiadał 14 ulic, przy
których zamieszkiwało 3600 osób. Mury i baszty zostały do 1804 r. zniesione, zmier-iiono kształt architektoniczny fary miejskiej - miasto straciło charakter miasta o
średniowiecznym układzie. Stało się prowincjonalnym , zbiedzonym galicyjskim miasteczkiem - ośrodkiem cyrkułowym austriackiej administracji.

W pop ijarskim klasztorze założ.one zostaje w 1818 r. gimnazjum 6-klasowe z
niemieckim językiem nauczania.
Austriacy ustanowili dla miasta nowy herb, usuwając św. Małgorzatę z jego tarczy.

W 1832 r. ponorbertański klasztor wraz z kośc i ołem św. Ducha obejmuj ą 00 Jezuici.
Dla osadzonego w mieści e austriackiego garnizonu wojskowego zamek służył jako
magazyn. Podziemia jego w czasie Wiosny Ludów były więzieniem dla pol itycznych
przeciwników Austrii.
Nowosądeczanie brali czynnie udział w polskich zrywach wolnościowych, włącza li
się w patriotyczne działania podtrzymujące ducha polskości . W połowie XIX w. wy-

kupili z rąk Austriaków sądecki zamek, starając się podźwignąć z ruiny chlubę swoich
dziejów.
Nie były Sądeczanom obce idee pozytywistyczne. Wyszli naprzeciw technicznym
zdobyczom wieku . Budowa linii kolejowej w 1876 r. z Tarnowa ku południu Europy i
usytuowanie w Nowym Sączu Warsztatów Kolejowych przyspieszają tętno życia na
miarę pary. Uzyskując w 1884 r. połączenie z podkarpacką l inią kolej ową staje się
Nowy Sącz węzłem kolejowym - zarazem miastem kolejarzy. Już 12000 m i eszkań 
ców żyje w zaczynającym się pomyślniej rozwijać mieście. Wielki pożar miasta w
1894 r. strawił zachodnią jego część wraż z ratuszem. Strzeżone w nim przez wieki
przywileje i nadania kró lewskie zetlały od żaru. Nie za b rakło żaru pracy obywateli
miasta zgrupowanych m.in. w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokóf' i Towarzystwie
Szkoły Ludowej - oddających swoje talenty dla jego odbudowy i unowocześn i enia.
Wzmaga s i ę budownictwo - powstaje kolejowe osiedle robotnicze i wkrótce przy nim
kościół, szkoła, a potem „Dom Robotniczy". Miasto otrzymuje w 1897 r. nowy ratusz,
do dzisiaj najbardziej charakterystyczny XIX-wieczny gmach miasta. Przybywają tutaj
i bud ują klaszto r wraz z szkołą w 1897 r. SS Niepokalanki. Po pożarze odbudowane
na zrębach gotyckich i renesansowych domy na obszarze miasta lokacyjnego i
nowoczesne domy użytecznośc i publicznej i mieszkal ne przy wydłużających s i ę na
osi pół n oc-południe ulicach, ukształtowały miasto.
Na przełomie XIX/XX w. miasto rozłożone na 15 km 2 powierzchni liczyło ponad
13000 mieszkańców , posiadało 30 ulic i 3 place. W 1906 r. 1O dzielnic miasta
posiadało swoje nazwy. Pełną infrastrukturę komunalną z szpitalem na 100 miejsc i
dworcem kolejowym uzyskało miasto przed I wojną światową dla mieszkaj ących w
nim już 26000 mieszkańców . Przybył miastu nowy kościół p.w. św. Kazimierza.
W listopadzie 1914 r. wojska rosyjskie zajęty miasto. Wyzwolone zostało w grudniu tegoż roku przy udziale Legionów Polskich pod wodzą brygadiera Józefa Piłsud
skiego. Biegiem historii miasto zrzuciło zaborcę i staje się wolnym w listopadzie 1918
r. w niepodległej Polsce.
W latach międzywojennych Nowy Sącz był miastem powiatowym , s i edzibą 1
P ułku Strzelców Podhalańskich - wyborowej jednostki wojskowej. Znany był z szero-

kiej działa l nośc i kulturalnej - dwa teatry, kina, są biblioteki, zw i ązki reg ionalne. Roz-
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wija si ę szkolnictwo ś redni e i powszechne. Skupia si ę w mieście szeroka
handlowa i przemysłowa . W 1937 r. posiada 103 ulice, 3 place .

działa lnoś ć

W 1939 r. Nowy Sącz liczy ponad 34000 mieszkańców . ,, Drańg nach Osten" miasto zaj ęte zostaje przez wojska niemieckie 6 września 1939 r. Pierwsze bombardowanie miasta o świcie tego dnia zburzyło cerkiew grec k o-katolic ką p.w. św. Mikołaj a. Okupant p rzejął ster rządów w mi eście two rząc własn ą admi nistracj ę , osad z ił
z ałogę wojskową. Miasto ogłoszone z ost ało „terenem karnym". Wobec miesz ka ńców
stosowane były zaostrzone represje, terror, wkrótce masowe rozstrzeliwania, zsyłki
do obozów koncentracyjnych .
Sąd e cza n i e p rzystąpili

do

działalnośc i niepodl e głościowej

w podziemnych fo r-

mach wojskowych .
Przez miasto wiódł szlak kurierski Warszawa - Budapeszt
z gen. Władysławem Sikorskim,

w iąż ący Polskę

Pod-

ziemną

Był Nowy Sącz użyczającym pomocy tym , którzy uchodzili przez nie do „zielonej granicy", by dojść do two rzącego s i ę we Francji wojska polskiego,

miasto stało się silnym ośrodkiem ruchu oporu podziemia wojskowego ZWZ
AK, Batalionów Chłopskich , ZHP i innych ugrupowań . Było zapleczem dla tworzącego s i ę ruchu partyzanckiego ,
Niemcy u rządzili w mieście getto dla Żydów sądeckich i z okolicy.
W sierpniu 1942 r. okupant hitlerowski przystąpił do jego likwidacji,
miejsca

straceń

mieszkańców

w mieście i okolicy wymownie
Nowego Sącza .

przypominają gehennę

lat wojny

Na kilka dni przed wejściem do miasta Armii Czerwonej wysadzony został w
powietrze zamek królewski (17.1.1945 r.) Wojenne, materialne straty w substancji
miasta wyn i osły 61 %. Najboleśniejszą stratą było wymordowanie przez hitlerowskiego okupanta ponad 12000 mieszkańców Nowego Sącza . Miasto liczyło w 1945 r.
24000 mieszkańców .
Rok 1945.

Zamknęła się

karta historii.

Otwarta się nowa karta zdarzeń 1945-1994 znana z współczesnych nam przekazów.
Nowy

Sącz rozkwitł

na 700-lecie swojego

założenia.

Do herbu miasta

powróciła

św . Małgorzata .
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Obszar miasta zajmuje 57 km powierzchni. Zamieszkuje miasto przy 411 ulicach
i 9 placach ok. 80.000 osób.
Wśró d pomyślnych zdarzeń i przeciwności , jakie p rzypadły Nowemu S ąc z owi
przez 700 lat jego trwania, zawsze znajdywali s i ę wśród jego obywateli ludzie odpowiedzialni , zam i eniający swoją wiedzę, talenty i ambicje w pracę dl a miasta, wynikaj ącą i z potrzeby serca i z poczucia obowiąz ku wobec niego.

Dla

Sądeczan

to

najbliższe

sercu miasto.

7

Zamek królewski (ruiny)
Zamek w Nowym S ączu wzniesiony został w miejscu dworzyszcza z czasu lokacji
miasta z fu ndacji Kazimierza Wielkiego w latach 1350-60.
W powiązani u z muram i miejskimi tworzył dobrze ufortyfikowany p ółn ocno-zach odni na ro ż n ik miasta. •
Nie dotrwały do naszych czasów an i plany an i w p ełni zachowane mury zamku.
W dokumentach p rzetrwały zapisy, że w czasie swej świ etn ości na zamku:

strą

królowej Jadwigi) Marią w otoczeniu dostojników obu królestw.
Król Władysław Jagiełło powiększył zamek i bywał tu częstym gościem .

w 1409 r. - Władysław Jagiełło spotyka się z księciem Witoldem i rycerstwem polskim dla uło ż enia planów wystąpienia przeciw Krzyżakom , zrealizowanych w 141 O r. pod Grunwaldem.
w 1412 r. - spotkanie Władysława Jagiełły i jego żony Anny (spędzili na zamku zapusty) wraz z rycerstwem polskim , z księciem mazowieckim Siemowitem
starszym, jego żoną Aleksandrą, księc i em mazowieckim Bolesławem ,
księciem litewskim Zygmuntem Korybutem i księżną raciborską Heleną.
w 1417 r. - Władysław

Jagiełło

przebywa na zamku z poślubioną w Sanoku
i spotyka się z córką Jadwigą.

trzecią

żoną El ż bietą Pilecką

w 1419 r. - w 1421 r. - Wła dysław Jagiełło spotyka
kiem.
w 1423 r. - Władysław

Jagiełło

bierze

udz i ał

się

z Zygmuntem Luksemburczy-

w negocjacjach

polsko-węgierskich .

W 1424 r. - Władysław Jagiełło odprowadził do Nowego Sącza po zjeździe monarchów w Krakowie Zygmunta Luksemburczyka i króla duńskiego Eryka
udającego się tędy do Ziemi Świętej .
w 1440 r. - gościł metropolita kijowski
kiego.

kardynał

Izydor

powracający

z soboru florenc-

w 1440 r. - król Władysław zwany później Warneńczykiem zatrzymał $ię w
przejeździe na Węgry dla objęcia tam tronu .
w 1440 r. - przebywa królowa Zofia z synem Kazimierzem oraz dostojnikami królestwa.

Nowy Sącz - zamek. Stan przed 1945 r.

w 1370 r. - rycerstwo polskie uroczyście witało obejmującego tron polski Ludwika
W ęg i erskiego.

w 1376 r. - festynam i, turn iejami podejmowała Elżbieta Łok i etkowa panów i rycerzy
polskich z okazji objęcia po raz drugi w imieni u syna Ludwika Węgier
skiego rządów w Polsce.
w 1384 r. - na początku października powitano w Nowym Sączu kró l ową J adwigę
podążaj ącą dla objęcia tronu do Krakowa.
w 1385 r. - odbył się zjazd królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły i ks i ęc i a Witolda z
królem węg i e rskim, Zygmuntem Luksemburczykiem i jego żo n ą (sio-
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W latach 1469 -70 - przebywali na zamku pod opieką historyka Jana Długosza i humanisty włosk i ego Filipa Kallimacha Buonaccorsi synowie króla Kazimierza Jagiellończyka - Władysław (11 lat), Jan Olbracht (10 lat),
Kazimierz (7 lat), Aleksander (6 lat).
w 1471 r. - przez 3 tygodnie przebywał król Kazimierz Jagiellończyk .wraz z żoną Elż
bietą i dziećmi oraz towarzyszącym mu dworem w związku z planami
dynastycznymi dla synów.
w 1484 r. - król Jan Olbracht

zatrzymał się dłużej

( na skutek powodzi) w drodze na

Wę gry .

w 1513 r. - do Nowego Sącza odprowadzona została w drodze do Krakowa zaślu
biona per procura żona Zygmunta I zwanego później Starym - Barbara
Zapolya w orszaku dostojników obu królestw. Był to orszak 800 dworzan w 400 koni. Na godne przyjęcie p rzyszłej królowej wraz z jej orszakiem mieszczanie sądeccy zaciągnę l i pożyczkę u Bonera w wysokości
3.482 dukatów.
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w 1611 r. - miasto z zamkiem zn iszczył pożar. Starostowie grodowi Sebastian Lubomirski, a następnie jego syn Stanisław odnowili w latach 1612-18 zamek w stylu renesansu wg projektu architekta włoskiego Macieja
Trapoli. Dobudowują „pański dom", opasają zamek dodatkowymi murami obronnymi. Zachowały się z tego okresu zapisy mówiące o pomieszczeniach sąd~ z arch iwum, o kuchniach, o pomieszczeniach dla służb ,
. stajniach i o p ię knych apartamentach starościańskich na piętrze z reprezentacyjną salą marmurową zwaną też „ks i ążęcą" . Były w niej - marmurowa posadzka, portale, kominek. Salę zdobił strop drewniany,
wzdłuż ścian biegł malowany fryz podstropowy, zdobiły drewniane
rzeźby , a na ścianach portrety starostów sądeckich. Zamek posiadał 2
baszty - Zamkową i Szlachecką. Furta wyprowadzała do Dunajca. Od
strony miasta zamek odgradzał mur kamienny z bramą zwaną Grodzką.
Od czasów Lubomirskich zamek był siedzibą starostów grodowych,
podstarościch i sędziów grodzkich. Był okazały.
Od 1501 r.· znane są nazwiska starostów sądeckich - pochodzili ze znanych w Polsce rodów szlacheckich.
Od 1590 r. (z trzema przerwami liczącymi 20 lat) do 1754 r. starostwo sądeckie
przez 144 lat~ pozostało w ręku rodu Lubomirskich herbu Śreniawa.
(Ostatnim starostą od 1754 -1784 r. był Stanisław Małachowski, który
wobec zaborcy austriackiego złożył urząd w 1784 r. będąc później Marszałkiem Sejmu Czteroletniego, współtwórcą Konstytucji 3-Maja.)
w 1655 r. - 27 września król Jan Kazimierz uchodzi przed „potopem" Szwedów. Zatrzymał się na zamku wraz z dostojnikami i skarbem królestwa. Zamek
zajęła w październiku 1655 r. załoga szwedzka. Wypędzeni z miasta w
dniu 13.XII .1655 r. Szwedzi opuścil i zamek w popłochu. Od tego czasu
rozpoczyna się schyłek świetności zamku.
w 1683 r. - król Jan Il i Sobieski wraz z królową Marysieńką, synem Jakubem i panami polskimi przejeżdżając spod Wiednia przez Nowy Sącz do Krakowa
witany byt na sądeckim zamku .

o

Lata schyłku Rzeczpospolitej wpłynęły między innymi na zanik znaczenia zamku
sądeckiego . Przemarsz konfederatów barskich i wywołany z ich nieostrożności pożar
zamku w 1768 r. wypalił jego główną budowlę .
Pożar następny w 1769 r. dokończył dzieła zniszczenia. Zamek stał bez dachu.
Austria przystępując do rozbiorów Polski przejęła wszelkie królewszczyzny w tym
zamek sądecki nie dbając o jego zachowanie.

Na przełomie XVIII/XIX w. zostały rozebrane mury i baszty obronne miasta. Część
murów zamku pokryta została dachem słomianym.
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W 1813 r. skrzydło zachodn ie zamku w czasie wielkiej powodzi
Wraz z basztą osunęło się w jego nurty.
W 1838 r. odbudowano
magazyny wojskowe.

północną część

zamku

umieszczając

podmył

Dunajec.

w nim koszary i

W okresie ruchów wolnościowych 1846-1848 r. podziemia zamku zamieniono w
polityczne. W 1848 r. miasto odkupiło od zaborcy zamek za sumę 4.967 zł
reńskich. Wydzierżawiło zamek 20 pułkowi piechoty liniowej wojsk austriackich .

więzienie

Sądeczanie raz po raz podejmowali próby odbudowy zamku . Pierwsza była po
odzyskaniu niepodległości w 1920 r., a następna w 1930 r. Zakończono odbudowę
w 1938 r. otwarciem w jego murach Muzeum Ziemi Sądeckiej. Okupant niemiecki
zamienił zamek w 1939 r. na koszary dla wojska, a cenne muzealne zbiory zmagazynował w jednym z pomieszczeń. W piwnicach i przyziemiu zamku zgromadzono
amunicję, której wybuch spowodował w dniu 17 stycznia 1945 r. o godz. 5-ej rano
wysadzenie zamku w powietrze, niszcząc tym samym jedną z najstarszych budowli
zabytkowych miasta. W 1959 r. resztki murów zamku uporządkowano i zabezpieczono. Zrekonstruowano wg planu z XVI! w. basztę Kowalską. Na ocalałym murze zamku
położoną w dniu 15. VI 1.1960 r. pamiątkową tablicą Oddział „Beskid" PTTK w Nowym
Sączu podkreślił 550-lecie zwycięstwa pod Grunwaldem.

Sprawa odbudowy i rekonstrukcji zamku odżywa raz po raz a
lepszych czasów" stanie się kiedyś znów aktualna.

Mury obronne Nowego

odkładana

„do

Sącza

Nowy Sącz lokowany u nasady wysokiej terasy międzyrzecznej pos i adał naturalne warunki obronne. Gród, który miał decydować o utrzymaniu otaczającego go
terytorium wymagał jednak umocnień obronnych zgodnych z duchem czasu. Przeznaczony teren pod dworzyszcze i działki siedliskowe nowego miasta oddzielono
rowem od reszty nadanej mu ziemi już za panowania Wacława li.
W pierwszej połowie XIV stulecia Nowy Sącz opasany był murami miejskimi.
Wzniesione z łamanego piaskowca na zaprawie wapiennej zwieńczone były krenelażem i posiadały otwory strzelnicze. Po stronie wewnętrznej murów odsadzka stanowiła chodnik dla straży.
Wysokość

murów była różna , powodowana ukształtowaniem terenu. Mury wynodo 8 metrów wysokości, ok. 1.80 m grubości a w przepiersiu ganku strażniczego
60-70 cm.

siły

Wznoszenie murów miejskich przebiegało w kilku fazach związanych z rozwojem
miasta,jego znaczeniem i zamożnością. Kruszyły się mury kiedy miasto p.odupadało.
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Obwód murów miejskich opasających miasto wynos ił ok. 1700 m długośc i . W
obręb ich wprowadzały trzy bramy, z których dwie usytuowane były na osi głównego
traktu handlowego: naj większa - Węgierska wprowadzała z połud ni a , Krakowska - z
północy. Od strony wschodniej brama Młyńska łączyła miasto z bocznym szlakiem
handlowym.
Z li nią muru miejskiego "związany był zamek królewski opartą częścią mieszkal ną
o niego i tworzący z trzema kwadratowymi basztami Zamkową, Sz l ac h ec ką i Kowalską dobrze ufórtyfikowany północny narożnik miasta. Od strony miasta w obręb
obejścia zamkowego wprowadzała brama Grodzka.
Mury miejskie wzmocnione były systemem basztowym składającym s i ę z 11 baszt
p i ętrowych , w których przyziemiu mieściły się składy broni, a piętra opatrzone były
otworam i strzelniczymi. Baszty posiadały nazwy zgodne z cechową przynależnością.
Nowy Sącz nie był zagrożony do połowy XVI ! w. ze strony obcych wojsk. Natomiast był obroną Pogórza Karpackiego także przed rozbójnikami.
Baszta· Kowalska - stojąca przy zamku ro zpoczynała bieg murów w stronę pół
nocno-wschodniej krawędzi wzgórza miejskiego. Bramę Krakowską wzmacn i ała nadbudowana nad nią piętrem-baszta Szewska. Następne z kolei baszty: Piwowarska i
Sukiennicza - posiadające kształt kwadratowy - znajdowały się na zapleczu klasztoru
00 Norbertanów. Baszta Garncarska poprzedzała usytuowaną nad bramą Młyńską
czworoboczną basztę Kuśnierską. Od strony połudn i a mur miejski b i egł półko l iście co do dzisiaj zachowało się w ukształtowaniu ul. Wałowej i ul. Szwedzkiej. Odc i nał
on od tej strony lokacyjną część miasta. Był wzmocniony „przymurkiem", a zewnętrz
nie osłaniał go wafziemny i sztucznie przekopana fosa wodna od strony Dunajca i
Kamienicy.
_Wschodnią krawędź

muru

tego muru

broniła

kwadratowa baszta Krawiecka. Nad usymostem zwodzonym nad fosą obszerną bramą
Węg i erską piętro tworzyła baszta Bednarska. Za n i ą ku zachodowi posadowiona była
baszta Tkacka. Krawędź wzniesienia Dunajca flankowała półkolista baszta Kramarska. Kwadratowa baszta Rzeźnicza przed klasztorem 00 Franciszkanów była ostatnią w murze łączącym się z basztą Zamkową.
tuowaną pośrodku

opatrzoną

W obrębie murów miejskich były trzy furty zaopatrzone w kołowroty : nieopodal
baszty Szewskiej - Szpitalna, przy bramie Węgiersk i ej - Różana , od strony klasztoru
00 Franciszkanów - Grodzka.
Obronność

miasta wsparta była usytuowanymi w pobliżu murów: zespołem kofarnego - od wschodu , od południowego-zachodu flankował je dwór biskupi
{gdzie dzisiaj więzienie) , zespół klasztoru 00 Franciszkanów przyparty był do nich
od strony zachodniej .

ścioła

Do

początków

1793 r. a 1804 r. z nakazu władz austriackich rozebrane. Mieszczanom zezwolono
na zużytkowanie kamieni z murów miejskich do budowy domów. Rumoszem z murów
zasypano fosę wodną. Pod koniec XIX w. rozebrane zostało do końca przedbram ie
Węg i erskiej bramy przy ul. J agiel l ońsk i ej.
Rada miasta podjęła prace konserwatorskie baszty Kowalskiej i pozostałości
muru obronnego, wykonane w 1905 r. o czym mówi tablica w murze obok tej baszty.
Do dzisiaj zachowały się niewielkie reszty średniowi ecznych umocn i eń miejskich :
fragment muru miejskiego z basztą Kowalską - przy zamku
mur obronny dł. ok 20 m i wysokości ok. 5 m koło Bazyliki św . Małgorzaty , włą
czony w nowe, murowe ogrodzenie obejścia kościelnego,
ułomek muru obronnego w ogrodzie klasztoru 00 Jezuitów - przebudowany,

przy ul. Zakościelnej mur przebudowany w 1918 r.,
przy ul. św. Ducha ogrodzenie plebani wtórnie wykonane z kamienia pochodzą
cego ze średniow iecznych murów,
nieopodal ul. Matejki, przy placu targowym - reliktowa część wału ziemnego.

Legenda o źródełku przy murach miejskich. U podnóża baszty Kowalskiej
wybijało źródełko nigdy nie zamarzającej wody, tworzącej w ocembrowaniu biały osad
o zapachu i smaku siarki. Na zamku sądeckim straż przy bramie pełn ili młodzi ,
odważni rycerze. Co jakiś czas ginęli jednak bez ś l adu - nikt nie mógł dojść co się z
nimi stało. Szukano tedy odważnego młodzieńca, któryby wyśledził, kto odciąga
rycerzy od obrony zamku i dlaczego przepadają bez wieści.
Znalazł się taki śmiałek. Uzbrojony w halabardę stanął nieopodal baszty Kowalskiej na straży. Posiadał przy sobie święconą kredę oraz różaniec. Kredą zakreślił
wokół siebie koło , różańcem okręcił dłoń .

Gdy północ minęła młody rycerz usłyszał piękne śpiewy, muzykę i wyłaniające
się ze źródełka pod basztą nimfy, które zapraszały go do tańca. Spostrzegł rycerz,

iż to muszą być te istoty, które były zgubą dla jego poprzedników - strażników zamku .
Nie wychodząc z zakreślonego święconą kredą kręgu rzucił rycerz do żródełka
różaniec . Rozprysnęła się woda z źródełka - nimfy przedzierżgnęły się w czarownice
i na ożogach odleciały w noc. A rycerz stwierdził: ,,Te nimfy-pannice to czarownice

winne zguby rycerzy"
Wybuch zamku w styczniu 1945 r. wstrząsnął zamkowym wzgórzem , zwały ziemi
i kamieni przysypały źródełko z siarczaną wodą (nie jedyne w Nowym Sączu) legenda została .

XIX w. miasto nie rozszerzało się poza obwiedziony murami teren.
fortyfikacje strategiczn ie j uż nieprzydatne zostały m i ędzy

Niszczejące średn i ow i eczne
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__Ratusz - ,,Serce miasta" - Rynek, ul.

Jagiellońska

O pierwszym ratuszu w Nowym Sączu zachowały się skąpe wiadomości. XV-wieczny, usyt1:10wany byf nieopodal kościoła św. Małgorzaty . Był budowlą o wysokim
parterze - ,,szeroką i obszerną". Zwany był już wówczas „starym ratuszem". Jego
fundamenty i ściany były z, muru, oszkarpowane, dach kryty gontem, okna szklone.
Kardynał Zbigniew Oleśnicki wykupił ratusz za „wyliczone z swego dorobku" 150
grzywien od rady miasta i przeznaczył go dla wikarych na mieszkanie przy utworzonej
w 1448 r. kolegiacie św. Małgorzaty.
Drugi ratusz wystawiło
miasto w XV w. na placu
miejskim - targowym, po
północno-zachodniej jego
stronie jako, że studnia stała po jego środku .

Ili

111

Musiał niszczeć skoro w
1523 r. kustosz koleg iaty
pożyczył radzie miejskiej
400 grzywien na odbudowę
ratusza . Wpisy do ksiąg
miejskich w 1562 r. donoszą, że „ratusz grozi ruiną".
W tym roku zawarli rajcowie
umowę z „mularzem wło
skim", który podjął się według
własnego
planu
wybudować w „ guście wło
skim" nowy fronton ratusza.
Musiał ten ratusz posiadać
wieżę , skoro pokryto ją oło
wianą blachą i przyozdobiono miedzianą , złoconą
gałką w 1603 r.

Ratusz ten zniszczony
w czasie
Próba rekonstrukcji alegorycznych rzeźb na fasadzie
wielkiego
pożaru
miasta
w
nowosądeckiego Ratusza.
dniu 19 czerwca 1611 r. Jego architektoniczny kształt
zmieniono w czasie odbudowy w Jatach 1616-1618. Ówczesny Junar miejski zanotował, że na _ odbudowę murów ratusza zużyto 12300 cegieł. Z drobnych zapisków z
został częściowo

XVII w. wyłania się dokładniejszy wygląd tego ratusza. Był budynkiem jednop i ętro
wym o okrągłej wieżyczce i wąskich w półokrąg sklepionych oknach. Wejścię doń
prowadziło od strony wschodniej. Był podobny kształtem do ratusza (dzisiejszego) w
Tarnowie. Na piętrze mieściła się izba obrad rady miejskiej do której przylegał skarbiec. Z izby radnej wejście prowadziło na wieżę, z której dzwonkiem zwoływano
mieszczan na narady. W kondygnacji dolnej, w dużej sali sądził wójt i „surowa ławica".
Nad wyrokami radzono w sali mniejszej. Do wójtowskiej izby przylegało więzienie
zwyczajne, czyli „kabat", a „ szatława" - katownia usytuowana _ była w podziemiu
ratusza. W niej na torturach męczono i badano winowajców. W wypadkach jawnego
buntu , ciężkich przewinień , rada miejska posiadała prawo miecza. Do karania, torturowania i tracenia zatrudniano kata. Naprzeciw wejścia do ratusza usytuowany był
pręgierz . W przyziemiu ratusza była zbrojownia-skład na „armatę ratuszną" , proch i
inny rynsztunek wojenny.
Na wieży ratusza zegar wybijał miastu godziny, a trębacz potwierdzał je na
surmie. Kiedy brakowało hejnalisty, oznajmiano godziny bębnieniem. W księgach
miejskich zanotowano pod rokiem 1558 wydatki na trębacza miejskiego. Miał obowiązek hejnałem oznajmiać świt, południe i wieczór (w XVI i XVJI w. liczono w Polsce
czas na sposób włoski, licząc początek dnia od zachodu słońca - doba kończyła się
wraz z następnym zachodem słońca). Hejnałem naznaczano czas zamykania bram
i furt miejskich. Trębacz także oznajmiał godziny uroczystości miejskich , ale też i
trwogi . Był uprzywilejowany mieszkaniem w „domku trębaczowym". Zegarmistrz zaś
- z łac i ńska „ horologistą" zwany - nakręcający miejski ze.gar posiadał prawo zamieszkania w najobszerniejszej z bram miejskich - Węgierskiej . Ratusz ten dotrwał do
XIX w. Zmienił swój wygląd po 1834 i 1854 r. , kiedy nadbudowano mu drugie piętro ,
dach pokryto gontem , główne wejście umieszczone zostało od południa . Na drugim
piętrze mieściła się sala obrad i kancelaria burmistrza. Szkic fragmentu tej sali radnej
wykonał Stanisław Wyspiański w 1889 r. w czasie malarskiej wędrówki po Nowym
Sączu i okolicy.
Na pierwszym piętrze ratusza znajdował się skarbiec . W nim w okutej blachą i
zabezpieczonej trzema zamkami dębowej skrzyni przechowywane były oryginały
przywilejów, nadanych miastu od Wacława Jl Czeskiego aż po ostatnie z nadań
Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1766 r. W skrzyni tej były też listy królewskie
oraz przywileje osób prywatnych - w -sumie ok. 100 najcenniejszych miejskich dokumentów. W skarbcu przechowywane były księgi rady miejskiej i ławnicze z lat 14881782, księgi cechowe z XVI-XVIII w. Były one kunsztownie oprawione w skórę,
zdarzały się oprawione w pergamin z zapiskami nut i antyfonarze z XIV i XV wieku .
Były przechowywane też miecze - koncerze - odznaka starszych cechu i miecze do
sądowych egzekucji. Te ostatnie wywiezione zostały przez Austriaków do Lwowa w
184 . t:me
owej części ratusza mieścił się od 1884 r. odwach dla załogi wojsko·~ygląd t~~ atusza znany jest z zachowanych rycin .
.
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Podczas przebudowy rynku w 1966 r. (czerwiec) natrafiono na fundamenty tego
XV-wiecznego ratusza. Wykopy głębokie na 2 m potwierdziły istnienie wieży, której
średnica wewnątrz wynosiła 1,60 m, piwnic, przybudówek. Płytę upam i ętn i ającą
istnienie tego ratusza wbudowano w odtworzoną na powierzchni rynku , na starych
fundamentach część jego murów.
~

Dn ia 17 kwietnia 1894 r. nawiedził miasto groźny pożar, który w zg liszcza obróc ił
północno - zachodnią część\ mias_
ta. Zniszczał w nim drugi w historii miasta ratusz. W
skarbcu ratusza zet l ały od żaru ognia w skrzyni nadania królewskie. Jezuita ks. Jan
Sygański wykonał na pięć lat przed po żarem odpisy przywilejów i wyciągi ksiąg
miejskich. Na ich podstawie sam autorsko odtworzył historię Nowego Sącza. Przywilej lokacyjny miasta z 8 listopada 1292 r. ocalał bo przed pożarem wypożyczony
został do kopiowania. Później zagin ął. Znany jest z poczynionych odpisów w latch
1842, 1863, 1892 i 1957.
Rada miejska przystąp iła do budowy nowego ratusza pośrodku rynku uprzednio
wypalone mury. W roz pocz ęte 6 lipca 1895 r. kładzenie fundamentów,
wmurowany został uroczyście , poświęcony 27.VII. tegoż roku kamień węg i elny wraz
z aktem erekcyjnym ratusza, umieszczając je w narożniku południowo-wschod n im
wieży zegarowej, przy udziale władz miasta i wszystkich jego stanów. Przy kładzeniu
fundamentów odkryto urządzenia wodociągowe - drewniane rury „rurmusa" - na
którego urządzenie miasto otrzymało przywilej od Kazimierza Jagiellończyka w 1465
r. Wodociągi sprowadzające do miasta wodę z Roszkowic działały do końca XVIII w.
wyburzając

Nowy Ratusz - siedziba władz miasta po dziś dzień - zbudowany został w stylu
eklektycznym naśladującym wielkie style epok minionych. W wystroju ratusza przeważa neorenesans i neobarok. Plany tego okazałego , jednopiętrowego z wieżą zegarową gmachu wykonał architekt miejski Jan Peroś. Przedsiębiorstwo budowy
prowadził krakowski architekt Karol Knaus. Na wzn iesienie ratusza wyasygnowano
123.602,73 złotych reńskich waluty austriackiej. Ratusz nie zmienił swego arch itektonicznego wyg l ądu od czasu budowy,której zakończenie wypadło na jes i eń 1897 r.
Wysun i ętą przed fronton ratusza wieżę usytuowaną po jego stronie wschodniej
nakrywa hełm kopułkowy , nad którym góruje maszt z Godłem Polski - Orłem, będą
cym równocześnie kierunkowskazem wiatru .

Mechanizm ratuszowego zegara sprowadzony z Pragi Czeskiej za cenę 1536, 47
zainstalowano w 1897 r. Ganek strażniczy obiegający wieżę służył
jeszcze do 1960 r. jako punkt obserwacyjny straży pożarnej. Wieża posiada bogaty
wystrój rzeźbiarski. U jej szczytu wzb ijają się do lotu cztery orły kamienne. Monumentalna figura królowej Jadwigi z berłem Akademii Krakowskiej i wieńcem laurowym symbolizująca prowadzoną w XVIII w. w Nowym Sączu kolonię akademicką przygotowującą młodzież męską do studiów na Alma Matris - to jedna z trzech rzeźb jakie
były umieszczone na frontonie pierwszego piętra wieży. Do 1945 r. usytuowane były
obok niej rzeźby personifikujące: bożek Merkury - handel, kowal oparty na młocie złotych reńskich
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rzemiosło. Ta grupa rzeźb nawiązywała do charakteru miasta kształtowanego przez
wieki przez handel, rzemiosło i nauki. Ostrzel iwanie miasta w 1945 r. zniszczyło
rzeźby ratuszowe. Atlanty podtrzymujące balkon w i eży i wymienione powyżej rzeźby
to dzieło art . -rzeźb. Stanisława Wójcika, działającego twórczo w Nowym Sączu w
latach 1897-1899.

Umieszczony centralnie na frontonie w i eży i w wielu dekoracjach wewnątrz ratusza herb z fragmentem bramy fortecznej z trzema basztami i rycerzem w jej prześwi
cie, unieważniony zost ał w 1987 r., kiedy to miasto powróciło do swego historycznego
herbu z św . Małgorzatą.
Elewacje ratusza obiega wokół na wysokości 1 piętra bogato dekorowany fryz
nadokienny. Tworzą go herby miast, z którymi w ciągu wieków Nowy Sącz utrzymywał
kontakty handlowe. Umieszczenie herbów polskich miast z warszawską Syrenką na
czele w czasach , kiedy Polski nie było na mapie Europy wskazuje na polskiego ducha
tych , którzy mieli wpływ na taki wyraz wznoszonej miejskiej budowli.
W i odąca do wnętrz ratusza reprezentacyjna klatka schodowa ozdobiona jest
bogato skomponowaną dekoracją sti u kową. W hallu dolnym w kartuszach herbowych
umieszczone są: herb Ziemi Sądeckiej - po stron ie lewej - po stronie prawej herb z
św. Małgorzatą umieszczony oficjalnie tutaj na tarczy miasta w 1983 r.

Na półp i ętrze wmurowana jest tablica
miasta.

pamiątkowa

jubileuszu 600-lecia lokalizacji

Prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa odsłonił dnia 4
obok sali obrad tablicę pamiątkową:

października

1992 r.

znajdującą się

„ 1292-1992
Miastu, które jest bliskie sercu każdego Sądeczanina .
Miastu, które zawsze było wierne
swojej Ojczyźnie.
Pamięci tych, którzy je kształtowa li i poświęca li mu swe siły.
W 700-lecie jego istnienia u progu
Ili Rzeczpospolitej
w radosnym hołdzie kładziemy tę tablicę.
Społeczeństwo Nowego Sącza.
Obywatelski Komitet Obchodów 700-lecia Nowego Sącza. "
Frontową część pierwszego piętra zajmuje sala obrad wzbudzająca podziw bogatym historyzującym wystrojem architektonicznym. Sala posiada neorenesansowy,
kasetonowy strop. Fryz podstropowy stanowi malarska dekoracja, której treść inspirowały ważne momenty z historii Nowego Sącza spotykającej się w nich z historią
narodową. Dekoracja ta wykonana została w 1911 r. a jej autorstwo przypisuje s i ę
art.-mal. Franciszkowi Sitzmanowi-Karwosieckiemu . Zn iszczeniu na skutek działań
wojennych w styczniu 1945 r. uległy dwa nadokienne malowidła. Restauracji wszystkich czterech obrazów podjęli się latem 1956 r. sądeccy artyści plastycy: Maria
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Ritter, Ewa Harsdorf, Zbigniew Borowski i
Jan Waligóra.

Czesław

Eisler. Stiuki

renował rzeźbiarz

Pierwszy obraz w podstropowym fryzie przedstawia Kazimierza Wielkiego w
dostojników i sądeckich mieszczan wydającego akt erekcyjny zamku
,,Sandecz" oraz sc,enę wmurowania kamienia węgielnego pod jego budowę .
asyście

Tematem drugiego obrazu jest powitanie 14-letniej Jadwigi, córki Ludwika Wę
gierskiego w dniu 2 października 1384 r. w Nowym Sączu , kiedy w asyście panów węgierskich i polskich podążała do Krakowa objąć tron Piastów. Małe
pacholę upadłszy nie zdążyło z kwiatami-dla Jadwigi .
W trzecim obrazie malarz ukazał czterech synów Kazimierza Jagiellończyka :
Władysława , Jana Olbrachta, Kazimierza i Aleksandra przebywających w latach
1469-1470 na zamku sądeckim , pobierających tutaj nauki pod pieczą ks. Jana
Długosza - ich wychowawcy od 1467 r. - i humanisty włoskiego Filippo Buonaccorsi - zwanego Kallimachem .
Ostani obraz przedstawia powitanie w murach miasta powracającego z odsieczy wiedeńskiej Jana Ili Sobieskiego, który w otoczeniu królowej Marii Kazimiery, syna Jakuba i panów polskich przejeżdżał przez Nowy Sącz dnia 16 grudnia
1683 r. zdążając do Krakowa.
Supraporta nad wejściem do sali obrazuje „Zgodę" , na
malarskie wyobrażenia pieczęci miejskich i cechowych.

ścianach

sali

znajdują się

Po stronie lewej od wejścia rysunek najstarszego z zachowanych odcisków piez 1323 r. , kiedy gród zwano jeszcze „Kamienica", a reprezentowany był
przez św. Małgorzatę ujarzmiającą smoka.
częci

Po stronie
-

przeciwległej

herb Ziemi

Sądeckiej.

okiennej odtworzona jest XIV-wieczna pieczęć z symbolem smoka częścią znaku herbowego miasta. Była to pieczęć sądu ławniczego, pozostawała w użyciu w latach 1389-1737.
Na

śc i anie

We wnęce sali, pod wieżą, rysunek od strony lewej to odcisk pieczęci cechu
szewczego z 1628 r. Na ścianie czołowej pieczęć z Orłem Piastowskim - to wyobrażenie pieczęci sądu leńskiego sprawowanego w królewszczyznach. Po stronie prawej - pieczęć płócienników sądeckich z 171 O r.
Na prawej ścianie od wnęki rysunek, przedstawia pieczęć sądu komisarskiego
prawa magdeburskiego z herbami wchodzących w jego skład sześciu miast Małopolski: Krakowa, Nowego Sącza , Kazimierza, Bochni, Wieliczki i Olkusza,
ustanowionego przez Kazimierza Wielkiego w 1365 r. W sądzie tym , będącym
w Królestwie najwyższą władzą świecką, miasto Nowy Sącz reprezentowane było przez herb z św . Małgorzatą przy której położono inicjał „S". Pieczęć pozostała w użyciu do 1643 r.

18

Dla uhonorowania burmistrzów miasta z doby autonomicznej, którzy formowali
Nowy Sącz urbanistycznie i arch itekton icznie w XIX i początkach XX w. oraz animowali życie miasta, wykonane zostały w 1911 r. ich portrety. Zanotowano w księg!:łch
miejskich: ,,Koszt urządzenia tudzież portrety cesarza i burmistrzów - 2.217,65 złotych
reński ch w.a.".
•
Ga l e r ię port retową tworzą

burmistrzowie:

Julian Gutowski - 1867-1870
Onufry Prus

Trębecki

- 1870

Włodzimierz

Karol

Sławik

Lucjan

Walenty Brzeski - 1871-1873

Władysław

Płochock i

- 1889-1894

Lipińsk i

Johan Johannides - 1870-1871

Ignacy

Olszewski - 1876-1889

- 1894-1899

Barbacki - 1900-1914

- 1873-1876

Portrety pozostawały w sali radnej do 1940 r. Do sali obrad
w niej nieobecności w 1990 r.

powróciły

po 50 latach

Także

przekazana do tej sali kopia obrazu z galerii drezdeńskiej - Matki Boskiej
wykonana przez malarza Stanisława Janowskiego i ofiarowana w 1913
r. przez ówczesnego burmistrza, jest znów w sali. Do tego wyobrażenia przylgnęło
miano „Matka Boża Magistracka".
Sykstyńskiej,

W sali stoją dwa piece zabytkowe.których kafle z wyciśniętymi na licu czerwonymi
tarczami z Białym Orłem przetrwały czas okupacj i niemieckiej pod prowizorycznym i
tynkami.

Po pełnym urządzeniu
dnia 8 marca 1914 r.

wnętrza

ratusza jego gmach

został uroczyście poświęcony

Po zajęciu Nowego Sącza przez Niemców 6 września 1939 r. nakazało Gesta,po
ówczesnemu burm istrzowi miasta dr Romanowi Sich rawie przedstawienie listy 1O
zakładników gwarantujących życiem swoim bezpieczny pobyt niemieckich wojsk w
Nowym Sączu. Na oddanej przez burmistrza liście wpisane widniało 1O razy jego
własne nazwisko.
z iglicy wieży ratuszowej. Od początku budowy ratusza jeszcze zabory - pos i adał on polski kształt. Po wejściu do miasta we
wrześn i u 1939 r. wojsk niemieckich polskie Godło zostało z wieży ratusza strącone .
Powrócił Orzeł jako dar sądeckiego rzemieśln i ka dla miasta. Posiada rozpiętość
skrzydeł 100 cm, wysokość 11O cm, waży 48 kg. Wyniesiony na iglicę nie otrzymał
w 1947 r. przysługującej mu korony. Dopiero po odnowieniu ratusza w 1991 r. za l śniła
nad nim królewska korona .
Ma

swoją historię Orzeł

choć trwały

Z wojennymi dziejami miasta wiąże s i ę historia ratuszowego zegara. Zainstalowany na wieży zegar wymaga codziennego , ręcznego nakręcania jego mechanizmu.
Na wysokości 15 m podciąga się trzy jego ciężarki o wadze 60 kg każdy. By zegar
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__
wskazywał czas, dokładnie co pół roku przeprowadza się konserwację jego dzwonów,
co miesiąc ustawia wskazówki . Do zegara na wieży prowadzi 81 stopni. Od 1901 r.
uruchamianiem i konserwacją zegara zajmują się już przez trzy pokolenia po dzień
dzisiejszy - zegarmistrzowie Jan, Henryk i Jan Dobrzańscy.
W 1942 r. - kiedy groza stracenia życia gettcie była chlebem powszednim, Stefan
Mazur - pracownik zegarmi§trzowskiej pracowni Henryka Dobrzańskiego wyprowadził
z getta i ukrył w wieży ratuszowej pod zegarem młodą Żydówkę. Leżącą przez dwa
miesiące nieruchomo pod będąćym w ruchu , tykającym i dzwoniącym mechanizmem
zegara, bliską nerwowego załamania, w męskim przebraniu wyprowadził z ratusza
jej opiekun. Ocalała .

w

Okazały nowosądecki

rynek o wymiarach 160x120 m, stanowiący dwunastą
miasta lokacyjnego w 1292 r., wraz z wybiegającymi z niego pod kątem
prostym 1O uliczkami i z ich przec i ęciami tworzą zabytkowy, średniowieczny szachownicowy układ miasta. Wybiegające z naroży rynku 8 ulic są przedłużeniem
pierzei rynkowych. Cztery pierzeje rynku to dzisiaj zwarta, jednolita zabudowa noszą
ca zewnętrzne cechy stylowych nawarstwień. Z początku XVI! w. stało przy rynku 40
domów mieszczańskic h.

.część

Większoś ć przyrynkowych kamienic posadowiona jest na gotycko sklepionych
piwnicach. Po wielkim pożarze miasta w 1894 r. nadbudowano, lub przebudowano
pierwsze piętra kamienic . Przy rynku pozostały jeszcze kamieniczki , które trzyokiennym frontonem przypominają swój mieszczański rodowód.

W najstarszych kamienicach widoczne są przejezdne sienie - charakterystyczne
dla miast położonych przy traktach handlowych. Domy te posiadają klatki schodowe
z świetlikami w formie latarń wyprowadzonych ponad ich dachy. Na wyróżnienie
zasługują kamienice pod numerami: 2, 6, 9, 1O, 11, 12, 22, 27, 28, 30, 31.
Do jednej z najstarszych przyrynkowych kamienic należy dwuskrzydłowy dom z
- nr 2. Posiada długą przejezdną sień , a w niej XVll-wieczne wejście do
gotyckich piwnic. Na piętrz e znajduje się Galeria Marii Ritter - Oddział Muzeum w
Nowym Sączu .
oficyną

Narożny dom nr 9, to XVll-wieczna okazała kupiecka kamienica przekształcona
w XIX w. Dzisiaj jest w całości własnością i siedzibą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Odd~iał „Beskid".
Położona obok kamienica nr 1O była w XVI! w. własnością kupca Jerzego Tymowskiego, którego dwutomowy, kupiecki diariusz z lat 1607-1631 jest nieocenionym
dokumentem poznania życia ówczesnego sądeckiego mieszczaństwa oraz jego
handlowych i przemysłowych powiązań. Zamożny ten mieszczanin prowadził handel
wyrobami rękodzielników sądeckich i także importowanymi z Węgier , rozsyłając je po
Polsce, do Skandynawii i na Bałkany . W sieni domu zachował się późnorenesansowy
portal zwieńczony gzymsem. Jest na nim wyryta inskrypcja w języku łacińskim:
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„Nosce te ipsum - Anno Dom: 1608 G.T. - Nobilitas est sola virtus" - co w tłumaczeniu
brzmi: ,,poznaj samego siebie - doskonałość jest jedynie cnotą" .
Kupiecki dom na narożniku Rynku i ul. Lwowskiej - nr 31 - przekształcony w XVIII
w. posiada przejezdną sień , a nad klatką schodową przechodzącą z czworoboku
ścian kopułę ośmioboczną, nad którą takaż latarnia wyprowadzona jest ponad. W
elewacji bocznej znajduje się płaskorzeźba z XVI! w.
Pogorzelcom w 1894 r. rada miasta udzieliła pożyczek bezprocentowych w celu
odbudowania domów, z wymogiem stylowego formowania ich fasad. Takiż wymóg
stawiany był przez magistrat tym, którzy przy końcu XIX w. wznosili nowe domy, nie
tylko w centrum miasta.
nowa płyta rynku. Targowy ten plac - przez wieki
w jarmarkowy czas, kiedyś wyłożony dunajcowymi otoczakami, zamieniony został w salon miasta.
W 1966 r.

położona została

ożywiający się

z rynkiem sądeckim związana jest legendarna opowieść o Michale Sędziwoju
h. Ostoja (1566-1646), alchemiku znanym w XVII w. na dworach królewskich Europy.
Zwany „księciem alchemików", posiadał też łacińskie nazwanie „Sendivogius Polonus". Urodził się w Nowym Sączu w przyrynkowej kamien iczce - pochodził z rodu
osiadłego w Łukowicy , związanego z Nowy Sączem urzędami grodzkimi. Pobierał
nauki w kolegiackiej sądeckiej szkole, a jego zdolności zawiodły go z niej do krakowskiej akademii. Miast studiować medycynę zajął się zgłębianiem wiedzy tajemnej zapragnął posiadać modną wówczas wiedzę zamieniania metali nieszlachetnych w
złoto.

Wyjechał z kiesą ojcowskiego złota w podróż po Europie odwiedzając pracownie
najbardziej znanych alchemików. Studiował pożółkłe ich rękopisy , przeprowadzał w
retortach i tyglach doświadczenia, a szkło retort było mu bardziej znane niż szklanice
na trunki . W Saksonii spotkał się z włoskim alchemikiem Sethonem. Od niego otrzymał tajemny proszek, przy pomocy którego każdy pośledni metal zamienił się w złoto.
Saksoński alchemik umierając zostawił Sędziwojowi swoją alchemiczną pracownię ...
i żonę . Sędziwój wyjechał do Pragi , gdzie wezwał go, zainteresowany alchemią czeski
król Rudolf li. W obecności króla przeprowadzał udane doświadczenia zamiany
ołowiu w złoto . Z Pragi udał się do Wirtembergii do księcia Fryderyka 111, chcącego
w cudowny sposób napełnić złotem swój pusty skarb. Sędzimir zademonstrował tutaj
swe alchemiczne umiejętności. Nie sławy jednak doznał, ale przykrości ze strony
zazdrosnego, a odsuniętego z dworu księcia-poprzedniego jego alchemika, który
pozbawił Sędziwoja prawie wszystkiego cudownego proszku , a jego samego uwięził.
Z odosobnienia uwolnił Sędziwoja jego alchemiczny praktykant. Obdarzony przez
księcia Fryderyka Il i tytułem barona, zmęczony doznanymi, niemiłymi przygodami
wrócił do pięknego i spokojnego Sącza dla odpoczynku .
Stąd zaproszony został na polski dwór króla Zygmunta Ili Wazy. Nie błysnął już
tutaj swoimi „złotymi" alchemicznymi zdolnościami z braku cudownego proszku Set-
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hona. Przy schyłku życia spisał alchemiczne doświadczenia - w których nie zdradził
zamiany ołowiu w złoto - ale pofostawione dzieła były fundamentalne dla rozwijającej
się nauki o chemii.
Widać, dobrze było żyć „ księciu.alchemików" w Nowym Sączu, bo powraca tutaj

noc sylwestrową. Zjawa odziana w profesorską togę i nawet w najjaśniejszą
noc nie zostawiająca za sobą cienia - przechadzająca się po sądeckim
rynku rozrzuca po nim złote dukaty. Padają bezgłośnie, ale lśnią. Kto je dostrzeże,
temu szczęście sprzyjać będzie przez następny rok.
w

każdą

księżycową

Ulica Jagiellońska - część dawnego traktu węgierskiego biegnącego przez miasto - jest najbardziej reprezentacyjną i najruchliwszą jego arterią. Obecną swą nazwę
otrzymała w 1885 r. Zmieniła też swój wygląd : kiedyś z wieloma parterowymi domami
stojącymi przy niej, o.budowana została gmachami państwowymi i domami mieszkalnymi o dwu i trzy kondygnacyjnej
wysokości w zwartej zabudowie, posiadającymi eklektyczny , secesyjny
i modernistyczny kształt fasad .
Okazały budynek wystawiony w
latach 1905-1906 dla Kasy Zaliczkowej - nr 8 - zaprojektowany został z
ściętym narożnikiem przygotowanym dla ustawienia tutaj - już przed
1908 r. - monumentalnej rzeźby
Władysława Jagiełły . Tablica pamiątkowa 500-lecia bitwy pod Grunwaldem usytuowana została poniżej
pomnika w 191 O r.
władze niemieckie nazniszczenie pomnika króla.
Pracownicy Kasy Zaliczkowej po
zdjęciu pomnika Władysława Jagieł
ły z cokołu ukryli go w piwnicy gmachu , przecinając piaskowiec - w
jakim jest wyrzeźbiony - na części.
Pomnik powrócił uroczyście w 1945
r. na swoje dawne miejsce. Dom
otrzymał nazwanie: ,,Pod Jagiełłą" .

W 1940 r.

kazały

ul.
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Jagiellońska

- fronton jednej z
zabytkowych kamienic

W 1900 r. rynek i ulicę Jagielloń
do jej skrętu w ul. Grodzką i
drogę ku stacji kolejowej oświetlało
od zmroku do godz. 11-ej 147 latarń
ską

naftowych, obsługiwanych przez 10-ciu stróżów nocnych. Wysoki koszt nafty do latarń
m.in. skłonił radę miasta do wprowadzenia oświetlenia elektrycznego.w 1912 r.
·
1
Rynek z okazałym ratuszem i okalającą go zabytkową częścią miasta otrzymał
od niedawna miano dzielnicy „Stare Miasto". Jest ono ośrodkiem życia handlowego
' i kulturalnego, a dzięki licznym tutaj zabytkom koncentruje także ruch turystyczny.
Mocnym rytmem bije to „Serce miasta".

Bazylika

św. Małgorzaty

- Plac Kolegiacki.

Bazylika św. Małgorzaty wybija się w pejzażu miasta pięknem swojej architektury.
Dzieje tego kościoła łączą się ściśle z historią Nowego Sącza. Z nim wzrastał w
świetność w wiekach XV i XVI, podupadł w wieku XVIII i początkach XIX w., dźwigał
się ze zniszczeń pod koniec XIX w.
Najstarszą wzmiankę o nim pozostawił król Wacław li Czeski w dokumencie z
dnia 24 kwietnia 1303 r. potwierdzającym patronat biskupów krakowskich nad kościo
łem św . Małgorzaty w założonym przez siebie grodzie.
Kościół ten stał się na przełomie wieku XIII/XIV świątynią miejską. Używające do
ok.1329 r. pierwotnej nazwy "Kamien ica,, - miasto - przyjęło do swej pieczęci patronkę
kościoła - św. Małgorzatę - Pannę i Męczenniczkę, ściętą ok. 275 r. za wiarę i
oplecioną legendą o ujarzmieniu smoka piekielnego.

W początkach XIII w. istniał już - na późniejszym lokacyjnym terenie miasta murowany romański kościół z wieżą. Dowodem są: kapitel romańskiej kolumny odnaleziony w 1920 r. nieopodal kościoła św. Małgorzaty, a ok. 1974 r. wmurowany w
ścianę Collegium Maius w Krakowie, fragment półkolumny romańskiej użytej jako
wtórny materiał budowlany w ścianie prezbiterium obecnego kościoła, oraz jego
wyobrażenie na pieczęci miejskiej z św. Małgorzatą, odciśniętej w 1329 r. i 1343 r.

Wznoszony w pierwszej ćwierci XIV w. gotycki kościół św. Małgorzaty posiada
mury o wątku ceglane - kamiennym i filarowo - szkarpowy system.konstrukcyjny. Jego
niewielkie prezbiterium posiadało ostrołukowe sklepienie, gotyckie sklepienie nawy
wspierało się na kamiennych okrągłych kolumnach stojących pośrodku kościoła,
dzieląc go na dwie nawy. Do korpusu dobudowane zostały fundowane kaplice: św.
Anny- XIV/XV w. , W.W.Świętych - 1410 r. , św. Trójcy- 1418 r., Nawiedzenia Najśw,
Marii Panny - 1418 r. Nie posiadał wież. Przy kościele odbywały się coroczne jarmarki
wyznaczone na dzień św. Małgorzaty - 14 lipca. Do miejskiej fary należało ok. 30
okolicznych wsi.
Przekazem źródłowym o kościele jest akt erygowania w nim kolegiaty wydany
przez kard. Zbigniewa Oleśnickiego 4 października 1448 r. Kościół św. Małgorzaty
uzyskał wyższy stopień w hierarchii kościelnej ale i obowiązek zarządzania w imieniu
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kościoła wydzielonym dla
niego terenem rozciągają
cym się od Jasła po Nowy
Targ. Kapitułę większą tworzyli czterej prałaci i czterej
kanonicy, mniejszą - ośm i u
wi karych. Kapituła posiadała prawo pełnienia w imieniu b iskupów władzy
sądowniczej w sprawach
wiary i kośc i oła. Do parafii
sądeck i ej wcielona została
parafia podegrodzka.

Bazylika

rozbudowy

Nastąpiła dalsza rozbudowa kościoła. Powstały
kaplice: św . Mikołaja - 1453
r., św . Jakuba Apostoła 1460 r., św. Jana Jałmużni
ka - 1472 r., św. Andrzeja 1472 r. Wzniesiono nad zakrystiami kapitu larz, a w
1486 r. dobudowano do ju ż
istniejącego - trójboczne
prezbiterium. Z tego okresu

św. Małgorzaty

kośc ioła pochodzą

obydwie

wieże.

· Mieszczaństwo sądeckie będące opiekunem świątyni przyczyniało się do jej uposażenia. Pod koniec XVI w. kolegiata należała do najlepiej wyposażonych pod wzglę
dem architektury i plastyki prowincjonalnych kościołów w Polsce.
Nad portalem kamiennym głównego wejścia umieszczone były także posągi św.
Małgorzaty, św . Katarzyny, św . Doroty, św . Barbary. Ściany kruchty i prezbiterium
zdobiły freski . Ołtarz główny był tryptykiem z pełnymi rzeźbami N.M.Panny, św .
Małgorzaty i św. Marcina w środkowej jego części. Płaskorzeźbione sceny na jego
skrzydłach przedstawiały Nawiedzenie, Narodzenie, Pokłon Trzech Króli i Zmartwychwstanie. We wnętrzu ustawionych było wówczas siedem ołtarzy , chrzcielnica z
1557 r. , stalle sprawione w 1604 r., pulpit dla śpiewaków. Na belce tęczy umieszczona
była
się

Pasja i figury M.Bożej i św. Jana rzeźbione w drzewie. W obrębie
trzy chóry.

Na
czynili

przełomie

się

kośc ioła znajdowały

wieku XIV/XV wzniesiona z ostała wieża północna , do czego przykard . Zbigniew Ole śn icki i starosta sądecki Jakub z Dębna. Posiadała

siedem kondygnacj i i osobne do niej wejście - była strażnicą miejską. Za
wzniesiona została kaplica p.w. Wniebowstąpienia N.M.Panny w 1597 r.
Wieżę południową - dzwonnicę wzniesiono w 1507 r.,
odbudowano przed 1631 r.

I

uszkodzoną pożarem

Pożary w latach 1486, 1522 i 1611 zniszczyły wnętrze , nadwyrężyły mury św i ątyni
to też ulegała częstym remontom, prze róbkom. W latach 1749 - 1753 dokonano
wyburzenia gotyckiego stropu nawy i zastąpiono go płaskim pułapem . Zdobny pinaklami frontowy szczyt kościoła zburzono w 1777 r.
Ciężkie czasy dla kolegiaty przyniósł okres zaborów przez Austrię południowych
ziem Polski. Dekret zaborcy za mienił kolegiatę w probostwo, ostatnie jej posiedzenie
odbyło się 14 lipca 1791 r. Oddzielona została parafia podegrodzka, przy sądeckiej
farze pozostało 24 oko licznych wsi . Nowosądecka parafia była w pierwszej połowie
XIX w. naj rozleglejszą w diecezji tarnowskiej. W latach 1785 i 1806 - 1809 nastąpiły
konfiskaty zabytkowych paramentów kościelnych na rzecz skarbu zaborcy.
Kościół

poddano przebudowie w latach 1804 - 1822. Wówczas boczne kaplice
w całość tworząc z nich boczne nawy, dwie kapl ice rozburzono, korpus
kośc i oła obniżono o trzy metry. W i eżę dzwonn i cę nadbudowano materiałem rozbiórkowym z dwóch kondygnacji wieży północnej - równając ich wysokości. Otrzymały
one zmieniony, jednakowy kształt hełmów. Szczyt kośc i oła otrzymał barokowy kształt,
a ściany kopusu i wież pokryto grubo tynkiem . Usunięto z wejść do świątyni dwa
gotyckie kamienne portale. Świątynia straciła gotycki wygląd .
połączono

Do odnowienia kościoła przystąpiono w 1880 r. zabezpieczając jego dach, odnaW okresie międzywojennym przeprowadzono ponowną renowację ,
starając się we wnętrzu kościoła zachować resztki zabytkowej architektury.

wiając ołtarze .

Dz i ałania wojenne w styczniu 1945 r, uszkodziły górną kondygnację wieży pół
nocnej i lewą stronę ołtarza głównego . Kościół wymagał generalnego odnowien ia, do
którego przystąpiono w 1955 r. Gospodarze świątyni podję l i w trudnych wówczas w
Polsce dla kośc i oła latach, niesłychany wysiłek podźwignięcia jej z nawarstwiającyc h
się przez lata zniszczeń i doprowadzenia do tej św i etności w jakiej obecnie s i ę
znajduje.

Kościół składa się z opiętego siedmioma szkarpami prezbiterium zorientowanego
na wschód oraz szerszego korpusu naw głównej i bocznych. Zakrystie i dawny
kapitularz są po stronie północnej . Ściana przednia korpusu wgłębiona jest między
dwie w i eże. Niższa jej kondygnacja wzniesiona z kamienia w XV w. została nadbu-

dowana w 1970 r.

śc i aną

z gotyckiego formatu

cegły.

W niej odtworzono okno

dawnego chóru "literackiego,,. Zwieńczono ścianę attyką balustradową, poza którą
widnieje regotyzowany również szczyt korpusu kościoła. F asadę kościoła zamykają
dwie ·
kamienny o zróżn i cowanym układzie wątek murów oczyszczony
z ty ~ ukaz~f~ ioh piękno .
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Na gotyckim zrębie kaplicy św . Anny wzniesiona została w ok. 1460 r. wieża
Zbudowana z kamiennego ciosu w dolnej części, powyżej cegły o układzie
polskim, wzmocniona na narożach ciosami z piaskowca, dzielona jest kamiennymi
gzymsami na kondygnacje. ~Pod gzymsem drugiej kondygnacji, w jej zachodniej
fasadzie zdobi ją fryz maswerkowa-herbowy, który tworzą od lewej: tarcza herbowa
Odrowąż - starosty Jakuba z Qębna , hierogram "IHS,,, tarcze z Białym Orłem i
Pogonią oraz herb Dębno - kard . Zbigniewa
Oleśnickiego, fryz odkuty jest od nowa, prócz
ciosu z maswerkiem. Okna gotyckie z kamiennymi obramowaniami i drzwi od południowej jej
strony do ganku (nieistniejącego) wzbogacają jej
architekturę . Wieża ta w średniowiec z u , ze
względu na monumentaln ą kompo zycję i materiał z której ·jest zbudowana , uchodziła za jedn ą
z piękniejszych . Obniżona o dwie kondygnacje w
pocz. XIX w. otrzymała w czasie ostatniego remontu gotycki w wyrazie . hełm . Przybudówka
przy niej mieści schody na wieżę. Na boniowanym portaliku widoczne są rysunki trąbek i podpisy trębaczy z tej hejnalicy oznajmiających
godziny w połowie XVII w.
północna .

Wieżę południową odbudowano po pożarze
przed 1631 r. w stylu baroku . Była dzwonnicą, na
której do 1917 r. zawieszone były cztery dzwony:
"Michał Archanioł,, - z 1617 r. o wadze 4847 kg,
204 cm średnicy , "św. Jan,, - odlany w 1611, o
wadze 2666 kg, 162 cm średnicy, "Leon„ z 1671
r. o wadze 1600 kg i średnicy 122 cm, "Maria„
zwoływał na Anioł Pański . Rekwizycji dzwonów
na cele wojenne dokonali Austriacy w 1917 r.
Wieża ta wzniesiona w rzucie kwadratu , w
kondygnacji trzeciej przechodzi w kształt ośmio
boczny. Jej pierwotna wysokość zaznaczona jest
linią litego muru, nad którym w pocz. XIX w.
podniesiono jej ściany cegłą i ciosami piaskowca
uzyskanymi z obniżenia wieży sąsiedniej .

Madonna z Dzieciątkiem Bazylika ś w. Małgorzaty

Na fasadzie zachodniej, pod gzymsem , usytuowany jest niewielki fryz późnogotycki złożony z ciosów ozdobionych od lewej:
gmerkiem i datą "1507", emblematem "IHS,,, i herbami Polski i Litwy. Poniżej widnieje
renesansowa Pasja. Odkute zostały od nowa według zniszczonych pierwowzorów.
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Wieżę oświetlają

okna o późnorenesansowym pokroju i zdobieniu. W części
cztery okrągłe okna przeplatają się z okrągłymi wnękami odkrytymi pod tynkiem w czasie ostatniej renowacji wieży - których wnętrze wypeł
niają malowane na tynku w tonacji czerni i czerwieni popiersia czterech ewangelistów.
Ponad nimi obiega wieżę fryz z 28 małych wnęk wypełnionych rysunkiem o motywacjach roślinnych. Nakrywa wieżę ośmioboczna kopuła z latarnią oraz wieńczy krzyż
z 1811 r.
ośmiobocznej wieży

Główne wejście

od strony zachodniej posiadało do czasu przebudowy w początku
gotycki kamienny portal z "nosami,,. Usunięty, znajduje się we wnętrzu
kościoła w Wielogłowach . Przedsionek nawy głównej tworzą dawna kruchta i połą
czone z nią w 1920 r. gotyckie kaplice: św . Jakuba, z kryształowym sklepieniem i
naprzeciwległa o sklepieniu krzyżowo - żebrowym. Na lewym filarze chóru zabezpieczona szklanym ekranem widnieje polichromia z 1360 r. przedstawiająca sceny
Ostatniej Wieczerzy i Opłakiwanie. Ma tutaj swe miejsce kropielnica późnogotycka
oraz figura Chrystusa przy słupie z końca XIX w.
XIX w.

okazały

Przez nawę przechodzimy do prezbiterium. Zamknięte jest trójbocznie i odcięte
od nawy wysmukłym otworem tęczowym. Sklepienie jest wtórnie żebrowane, oparte
na gotyckich z XV wieku kamiennych służkach zakończonych maswerkowymi wspornikami. Wątek ścian widoczny jest w pozostawionych "świadkach ,, .
Trzykondygnacyjny ołtarz główny wprowadzony został w 1648 r. Na konsolach
widoczna jest scena Zwiastowania. Środkową, bogato uformowaną część ołtarza
wypełnia we wnęce Veraicon z XV w ., bizantynizujący, pochodzenia włoskiego wizerunek Prawdziwego Oblicza Pańskiego - zwanego również Przemienieniem Pańskim .
Jest wschodnim odpowiednikiem Chusty św. Weroniki. Nowosądecki obraz Przemienienia Pańskiego malowany temperą na desce przedstawia twarz Chrystusa w ujęciu
frontalnym okoloną złoconym nimbem . Obraz o wielkości 68 x 84 cm ujęty jest wąską
ramą. W jej dolnej części wyryty jest w 1636 r. napis w języku łacińskim.
Pierwsza historyczna wzmianka o tym obrazie jako będącym w Nowym Sączu
pochodzi z końca XVI w. i związana jest z klasztorem 00. Franciszkanów, w którym
pozostawał do 1785 r. Po kasacji klasztoru znalazł swoje miejsce w kościele św.
Małgorzaty. Od 1894 r. pozostawał w prawym bocznym ołtarzu nawy głównej. Uroczyście przeniesiony został w 1973 r„ przez ówczesnego metropolitę krakowskiego
Karola Wojtyłę do ołtarza głównego . Z obrazem Przemienienia Pańskiego związane
są podania. Pierwsze spisane zostało w 1661 r. Głosi ono, że: "Obraz namalowany
przez św. Łukasza Ewangelistę znajdował się na początku w Jerozolimie, a następnie
na skutek układów między Portą Otomańską a Moskwą stał się własnością cara
moskiewskiego. Ten z kolei miał go podarować królowi czeskiemu Wacławowi, który
przebywał czasowo na Węgrzech. Gdy posłowie z tym obrazem na Węgry jechali
wówczas przez wieś Kamienicę, tj . miejsce, gdzie później lokowano Nowy Sącz, wóz
stanął, bo konie i woły ciągnące go nie chciały jechać dalej. Wezwany pustelnik z Ili
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zakonu ..św. Franciszka kazał rozpakować wóz i ująwszy obraz Przemienienia Pań.. skiego ,polecił go wyłożyć i tu pozostawić. Wóz teraz mógł spokojnie odjechać. Król
Wacław dowiedziawszy się o tym wydarzeniu, kazał założyć w tym miejscu miasto
Nowy Sącz, a w wybudowanym przez siebie klasztorze w r. 1297 00. Franciszkanów
ten obraz umieścić,,.
Górną część ołtarza

~tanowi posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem w promienistej
chwale. W niszach św. Wojciech i św. Stanisław - Bp. W polach bocznych w niszach
posągi św. Piotra:, św. Pawła .. i Ewangelistów. Treść ołtarza uzupełniają popiersia
Ojców Kościoła i posążki proroków Mojżesza i Arona. W zwieńczeniu posąg Matki
Boskiej Bolesnej. Wota dziękczynne przynależą do wizerunku Przemienienia Pań
skiego. N~ ścianie północnej zachowała się polichromia z 1360 r. ze scenami mę
czeństwa św. Jakuba, św. Bartłomieja, postacią św . Doroty i sceną Ukrzyżowania.
Odkryta została w 1970 r.
Fryz na tej śc'ianie złożony jest z pochodzącej z warsztatów sądeckich rzeźby
Madonny z trzeciej ćwierci XIV w. oraz płaskorzeźb dwunastu apostołów - koniec XIV
w. Płasko.rzeź.by ofiarowane zostały kościołowi jako wotum rycerzy biorących w 141 O
r. udział w bitwie grunwaldzkiej.
Obok ołtarza wejście do zakrystii wykonane w 1956 r. Drugie wejście z prezbiterium obramowane jest gotyckim portalem z XIV/XV w. w których drzwi okute żelazem
z krzyżującymi się listwami pochodzą z XVI w. Witraże w oknach prezbiterium przedstawiające Chwałę Chrystusa Przemienionego wykonała art.-mal. Teresa Reklewska
- autorka także pozostałych witraży w świątyni w latach 1976 - 1979.
prezbiterium wejście prowadzi do kruchty, w której zachogotyckie sklepienie krzyżowo - żebrowe. Obok wmurowane są tablice epitafijne proboszczów fary z XIX w. i pocz. XX w. oraz katechety. Usunięty na pocz. XIX w.
gotycki portal z wejścia wmurowany jest w południową ścianę Domu Gotyckiego w
1913 r.

W

południowej ścianie

wało się

Na belce tęczy zdjętej w 1826 r. i ponownie wbudowanej w prześwit ściany w
1973 r. ustawione jest późnogotyckie , z pocz. XVI w. Ukrzyżowanie. Pod łukiem
tęczowym ustawiona jest renesansowa chrzcielnica, od 1557 r. pozostająca w tym
kościele.

W nawie głównej - nad którą wznosi się żelbetowe sklepienie - przy ścianie
ustawione są dwa ołtarze, późnorenesansowe, przekształcone pod koniec
XIX w. Ołtarz prawy pozostaje p.w. Matki Bożej . Jego tytularnym obrazem jest
XVI-wieczny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem adorowanej przez anioły.

tęczowej

Usytuowany symetrycznie ołtarz bliźniaczy poświęcony jest Trójcy Świętej, której
przedstawienie w obrazie pochodzi z XVII w. Nad tym ołtarzem, na bocznej ścianie
nawy wisi obraz historyczno-wotywny datowany na ok. 1620 r. Wyróżniający się
wysoką klasą artystyczną obraz nosi tytuł „Adoracja Trójcy Świętej". Jest on na
terenie Polski najstarszym i najokazalszym zabytkiem tego rodzaju przedstawienia
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Opiekuństwa Matki Bożej, orędującej wraz z św. Dominikiem i św. Franciszkiem do

Boga w Trójcy Jedynego o odwrócenie gniewu, którego zapowiedzią dla ludu są trzy
strzały w ręku Chrystusa. Klęczące w dolnej partii obrazu postacie duchownych i
świeckich, wśród których jest papież Grzegorz XV i król Zyf)munt Ili Waza, reprezen-

tują ówczesny ład społeczny. Donatorem obrazu był ks. SJ:anisław Wcianecki z

Biegonic w czasie grasującej tam zarazy. Twórcą dzieła był Wawrzyniec Cieszyński
- malarz z szkoły Dolabelli w Krakowie.
Ołtarz rokokowy przy ścian ie północnej nawy został wykonany w 1760 r. Jest on
wysokiej klasy snycerskim dziełem. W ołtarzu znajdujący się obraz św . Józefa malował - na zamówienie rzemieśln ików sądeckich - art.-mal. Bolesław Barbacki w 1938
r. Na konsolach umieszczone rzeźby przedstawiają po stronie lewej - Elżbietę i
Zachariasza, po prawej - św. Annę i św. Joachima. Obraz wieńczący ołtarz przedstawia św. Jana Chrzciciela z XVII w.
Naprzeciwległy neobarokowy ołtarz wykonany został w 1860 r. Obraz Serca
Pana Jezusa powstał w
1980 r. W zwieńczeniu
znajduje się wizerunek św.
Elżbiety Turyńskiej .

W śc i anach nawy liczne
tablice memorialne i pamiątkowe od XVI w. po
współczesne. Krypty kościoła były miejscem pochówków księży , szlachty
i mieszczan.
Nawa główna otwarta
jest do naw bocznych ostrołukowymi arkadami. Boczna nawa prawa - o lunetowym sklepieniu - otrzymała w 1980 r. wezwanie
Kaplicy Wieczystej Adoracji. Zachowane jest tutaj w
wschodniej ścianie gotyckie okno z kamiennym maswerkiem
i
gotyckie
tabernakulum ścienne - z
XV wieku . Przy południowej

Bazylika ś w. Małgorzaty - obraz Przemienienia
Pańskiego
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..

ścianie
rzeźba

umieszczona jest renesansowa płyta nagrobna z 1565 r. Ustawiona na ołtarzu
Piety jest współcześnie odwzorowana z oryginału z Biecza.

W lewej nawie bocznej sklepienie krzyżowo-żebrowe uzupełnione zostało w 1928
r., jak i okrągłe gotyckie okno, według zachowanych detali. Widoczna tutaj płyta z
ciemnego kam ienia z i n~krypcją w języku niemieckim to memorialna tablica dla
oficerów i żołn i erzy 20 austriackiego pułku piechoty liniowej stacj onuj ącego w Nowym
Sączu, a po l egłych w bitwie ppd Skalitz i Sadową w Czechach, prowadzonej przez
Prusy z Austrią w 1868 r.
Na ścianach naw bocznych rozmieszczone są stacje Drogi Krzyżowej z końca
XIX w. W ścianie kruchty północnej tkwi klasycystyczna tablica memorialna starosty
cyrkułu sądeckiego zmarłego w 1808 r. Tutaj w narożnikach ścian wsporniki gotyckie
z XV w. · Do zakrystii głównej prowadzą okute blachą drzwi z XVI w. Zakrystia
malowana jest w 1960 r. w stylu katakumbowym.
Chór muzyczny przebudowany w 1973 r. otrzymał 34-głosowe organy połączone
z 16-głosowymi w prezbiterium. Do odnowionego wnętrza świątyni wprowadzono
nowe konfesjonały , stalle i ławy, zainstalowano nowe oświetlenie. Na zewnątrz kośc i oła, w absydzie prezbiterium usytuowany jest Ogrojec, nad nim Krucyfiks - pocz.
XIX w. W południowej ścran i e wmurowany został ułomek płyty nagrobnej oznakowanej gmerkiem mieszczańskim. W wybudowanej w 1983 r. wolnostojącej po lewej
stronie kościoła dzwonnicy umieszczone są cztery dzwony: ,,Roman" z XIX w.,,,św.
Małgorzata", ,,św. Trójca", ,,Przemienienie Pańskie" - w miejsce zarekwirowanych
przez Niemców - odlane po 1950 r.
Kościół św . Małgorzaty był

przez 700-lat świadkiem życia miasta. We wszystkich
zdarzeniach historycznych był dla wielu pokoleń Sądeczan ich ostoją. Dnia 12 maja
1~92 r. wyniesiony został do godnośc i bazyliki mniejszej bullą Ojca Św i ętego Jana
Pawła li w 700-lecie Nowego Sącza.

Kto kocha swój kraj, swoje miasto, winien
Na terenie Nowego

cenić, zachowywać

Sącza istniały kościoły

i znać jego zabytki.

pod wezwaniami:

Św. Wojc iecha - w XIII w. parafialny dla przedlokacyjnej wsi Kam ienica. Odnowiony
w 1466 r. dotrwał do 1783 r. Drewniany. Umiejscowiony był u zbiegu
dzisiejszych ulic Grodzkiej i Nawojowskiej. Miejsce znaczone Krzyżem
na postumencie.

Św. Walentego - uposażony w 1464 r. Przy nim wzniesiono szpital-przytułek dla cho-

rych zakaźnie w 1499 r. Usytuowany, gdzie zachodnia część plant miej skich. Drewniany. Spłonął w czasie walk z Szwedami 13.Xll.1655 r.
św. Krzyża - wzniesiony w latach 1464-66. Usytuowany nad r~eką Kamienicą, po
prawej stronie drogi do Grybowa. Murowany. Rozebrany w 1830 r.

Narodzenia Naj świętszej Marii Panny - klasztorny 0 0 Franciszkanów, wzniesiony
XI II -XV w. Murowany. Spłonął w 1753 r. i 1769 r. Rozebrany w 1789 r.
św. Norberta i św. Jana Kalasantego - klasztorny 00 Pijarów. Jego wznoszenie rozpoczęły SS Klaryski w 1670 r. Nieukończony przekazały 00 Pijarom.
Czynny od 1732 r. Murowany. Rozebrany w 1889 r.

św. Mikołaja - cerkiew grecko-katolicka przy ul. Bł. Kunegundy nr 8. Przerobiona na

pocz. XX w. z domu mieszkalnego murowanego. Zniszczona uderzeniem bomby dn. 6.IX.1939 r.

Szkoła

Parafialna w Nowym

Sączu

Przy zbiegu ul. Kard. Stefana Wyszyńsk i ego i św. Ducha, nieopodal kościoła św.
odkopane zostało w latach 70-tych przyziemie budynku szkoły parafialnej.
Zabezpieczone konserwatorsko znajduje się w części piwnicznej wybudowanego na
tym miejscu budynku „Veritas".
Małgorzaty

Najdawniejsza wzmianka o szkole pochodzi z 1412 r. Od 1448 r. szkołę przem ianowano na ko l eg i acką. Pozostawała pod opieką dydaktyczną duchowieństwa kościo
ła św. Małgorzaty. Do szkoły uczęszczali tylko chłopcy, uczyli s i ę nie rozdzielan i na
klasy. Nauka odbywała się codziennie, przed południem i popołudniu. Szkoła dawała
wykształcenie elementarne. Jej nauczanie obejmowało poznanie zasad wiary, znajomość czytania i pisania, naukę rachunków oraz śpiew kośc i e l ny . Językiem wykła
dowym była łacina. Budynek składał się z kilku izb tj. sali lekcyjnej, pomieszczenia
dla prowadzącego szkołę i jego pomocnika i 4 izdebek dla uczniów.

Św. Ducha - w 1360 r. zbudowany przy drodze do Starego Sącza . Jego wezwanie
przeniesione zostało na zbudowany w obrębie murów fortecznych kościół w 1400 r.

Nauczyciele posiadali wykształcenie zdobyte w Akademii Krakowskiej . Do końca
XV w. był jeden nauczyciel uczący wszystkich przedmiotów, od XVI w. kierownik
szkoły miał pomocnika. Ok. 1608 r. do szkoły uczęszczało stu uczniów. Opłacanie
nauczycieli należało do mieszczan, to też nauczyciel obejmujący szkołę musiał radzie
miejskiej przedstawić świadectwo studiów oraz złożyć wyznanie wiary. Budowa szkoły, jej remonty oraz jej utrzymanie było obow i ązki em miasta.

św. M i kołaja - istniał przed 1409 r. obok dzisiejszego „Starego Cmentarza". Murowany. Spłonął w 1742 r.

przeszła
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Szkoła

ta spłonęła 21 październ i ka 1669 r. Przed 1732 r. przykolegiacka szkoła
pod zarząd Akademii Krakowskiej. Po zajęc i u Nowego Sącza przez Austriaków w 1770 r. skończył się wpływ i nadzór nad nią Akademii Krakowskiej . W 1782 r.
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