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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.
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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.
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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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powstała

w mieście
r. rozebrany.

szkoła główna.

Budynek szkoły

był już

też został

stary, to

w 1879

Dom Gotycki, jednopiętrowy zbudowany z łamanego kamienia o wątku częściowo
tylko ceglanym, podpiwniczony, nakryty 4 dachami powstał z połączenia 3 odrębnych
budynków.
Dom skupia w sobie formy gotyckie, renesansowe, barokowe. Południowy front
dwa ostrołukowe gotyckie portale. Pierwszy późnogotycki z laskowaniem typu
tzw. ,,dł ugoszowego " z XV w. - odnaleziony w 1907 r. nieopodal kościoła św. Małgo
rzaty i będący jego własnością - wprawiony został w elewację w 1913 r. Portal drugi,
wczesnorenesansowy posiada laskowanie dekorowane rozetami , w zwieńczeniu wyrytą datę: ,,1505" oraz dwie tarcze, jedna z gmerkiem wykonawcy, druga z literami
,,PS" - fundatora. Trzeci portal gotycki wprowadza od strony wschodniej do beczkowato sklepionej sieni budynku. W zachodniej elewacji znajduje się manierystyczne w
stylu obramienie okienne z ozdobnym fryzem z herbem Gryf, z przełomu XVI/XVII w.
zdobią

Dom Gotycki - ul. Lwowska 3
, Dom Gotycki zwany też Kanonicznym wzniesiony został na przełomie XV/XVI
wieku w o~rębie miasta lokacyjnego. Do końca XVIII w. był własnością kolegiaty św.
Małgorzaty. Sprzedany po kasacie na rzecz skarbu zaborczej Austrii przeszedł w ręce
prywatne. Po drugiej wojnie światowej przejęty przez państwo, poddany został kapitalnej renowacji za kwotę 5.5 miliona złotych w latach 1959 - 1965.

W elewacji północnej portal o formie barokowej jest od nowa odkuty w piaskowcu
na wzór starego, zmurszałego. W tymże ciągu jedno z okien parteru posiada gotycko
- renesansowe kamienne obramowanie z inskrypcją i datą „I.N .R.1.1525". Brama
barokowa o falistych konturach szczytu wprowadza od tej strony w podwórze. Tylko
cztery tak wielkie domy mieszkalne z XV w. znajdują się w Polsce: w Krakowie,
Wiślicy , Sandomierzu i w Nowym Sączu.
Wnętrze Domu Gotyckiego jest przebudowane. W kilku salach i dwóch korytarzach sklepienia posiadają kolebkowy kształt o zaostrzonym łuku. Pięć sal nakrywają
stropy drewniane. Na tragarzach dwóch pomieszczeń na parterze napis: ,, PROSZĘ
CIĘ PANNO ORAZ SYNA TWEGO BROŃ OD NAGŁEJ ŚMIERCI I WSZYSTKIEGO
ZŁEGO. ROKU PAŃSKIEGO 1798 D. 12 LIPCA ". Pośrodku monogram Chrystusa,
Marii i Józefa.

W sali do zwiedzania nieudostępnionej napis na tragarzu brzmi: ,,ET VERBUM
CAROFACTUM EST ET HABITAVIT IN NOBIS.DIE 17 MAI 1792".
W najokazalszej sali na
wiecznej polichromii.

piętrze

odkryto w czasie odnawiania fragmenty XVIII -

Muzeum w Nowym Sączu założone zostało w 1892 r. Siedziba jego ustaliła się
w 1938 r. w salach zamku sądeckiego. Tuż przed przejściem frontu li wojny światowej
zamek został wysadzony w powietrze (17.1.1945 r.).
W ruinach zamku odszukano znikomą
zbiory od nowa. Od 1965 r. znalazły
Gotyckim.
dzić

Dom Gotycki - portal „dlugoszowski"

W
Od tej chwili

służy

jako siedziba Muzeum, obecnie

Budynek zwrócony został na własność parafii
na lat 30 pozostawiła go do dyspozycji Muzeum.

Okręgowego

św. Małgorzaty

w Nowym

Sączu .

9 XI 1993 r., która

-

stałej

sądecka

- wystawa

ekspozycji Muzeum

ilość

eksponatów /161 /.

Poczęto

stałą możliwość ekspozycyjną

Okręgowego znajdują się

gromaw Domu

tutaj :

sztuka cechowa od XIV w.
poglądowa:

Zamek Królewski w Nowym

Sączu,

- Nikifor,
- dawna sztuka ludowa XVIII - pocz. XX w.
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Na mocy nadania cesarskiego spustoszony klasztor i kościół objęli w 1831
r. 00. Jezuici. Zabezpieczyli l:1udowlę przed dalszym
zniszczeniem,
wyposażyli kościół we
wszystko do służby Bożej.

- sztuka cerkiewna:
Dwie z sal
-

służą:

jedna jako sala wystaw zmiennych i druga jako sala koncertowo

wykładowa.

Muzeum posiada

Oddziały

na terenie miasta:

- ,,Dawna Synagoga" - Ga l.ęria. Sztuki - ul.Berka Joselewicza 12
- Galeria Marii Ritter - pracownia malarska i wnętrza

mieszczańskie

- Rynek 2

- Sądecki Park Etnograficzny - ul. Gen . B. Wieniawy Długoszowskiego 83 B
Oddziały

Muzeum na terenie województwa nowosądeckiego:

- Muzeum Lachów
Podegrodzie.

Sądeckich

w Podegrodziu im. Zofii i

Stanisława Chrząstowskich

-

- Muzeum Budownictwa Ludowego w Szymbarku - Szymbark k/Gorlic
- Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya - Szczawnica pl. Dietla 2
- Cerkiew w Bartnem - Bartne k/Gorlic.

Kościół p.w. św. Ducha i klasztor 00 Jezuitów - ul. Piotra Skargi 1 o.

W roku 1400 mieszczanin krakowski /a niegdyś sądecki/ Lang Seidel /Langseydel/
p.w. św. Ducha i Jedenastu Tysięcy Dziewic /towarzyszek św.
Urszuli/ przy szpitalu-przytułku istniejącym na tym miejscu już z końcem XIV w. Z
fundacji Władysława Jagiełły wzniesiony został klasztor w 1410 r., w którym król
osadził 00. Norbertanów, jako opiekunów kościoła i szpitala.
ufundował kościół

Kościół

jednonawowy w stylu gotyckim uległ zniszczeniu częściowemu podczas
w 1611 r. Zniszczone sklepienie nawy odbudowano w stylu renesansowym
nadając mu kształt kolebkowy . Wówczas też krużganek klasztorny przyległy do nawy
kościoła przebudowano na jego boczną nawę , pierwotną zakrystię zmieniono w
kaplicę św. Anny, budując w to miejsce nową zakrystię za absydą świątyni. Odnowiono kościół w 1747 r., a wieżę z zegarem bijącym godziny i kwadranse wzniesiono
w 1755 r.
pGżaru

Po pierwszym rozbiorze Polski mocą ustawy podpisanej przez cesarza Austrii
Józefa 11 skasowano wiele zakonów, zrabowano kosztowności kościelne i dobra
klasztorne na rzecz skarbu Austrii . Taki los spotkał również zakon 00. Norbertanów
w Nowym Sączu w 1784 r. Kościół przeznaczono na magazyn wojskowy niszcząc
jego wewnętrzne wyposażenie , zabrano dzwony. Wsie klasztorne rozdano niemiec·
kim osadnikom lub sprzedano na licytacji.
Opactwo
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norbertańskie liczyło

w 1782 r. 20

kapłanów

z opatem na czele .

Kościół jest orientowany, murowany, częściowo
oszkarpowany, zachowało
się w nim gotyckie prezbiterium z ostrołukowymi oknami i sklepieniem sieciowym
z końca XV w. Po 1918 r.
przeprowadzono prace
konserwatorskie prezbiterium odkrywając w nim że
browa n ie
sklepienia,
powiększając okna zamurowane od dołu do połowy
wysokości w pocz. XIX w.,
kiedy kościół służył za magazyn mąki dla austriackiego wojska. W nawie
głównej XVll-wieczne sklepienie kolebkowe. W 1887
Kościół p. w. św. Ducha - fragment
r. zm ieniono pokrycie dachu i obniżono go o półtora metra. Pokryty b l achą dach wzbogacono zgrabną sygnaturką zwieńczoną dwuramiennym krzyżem opackim. W pożarze miasta w 1894 r.
zniszczony został częściowo kośc i ół wraz z wieżą i klasztor. Po odbudowie kościół
przybrał dzisiejszy wygląd.

Na dziedziniec kościoła prowadzą dwie bramy barokowe z XVIII w. Na nim
statua Matki Boskiej z końca XIX w. Nowe podcienia, w których śc i any
płaskorzeźbione są w sceny tajemnic różańcowych, zbudowano w 1980 r. Ołtarz
polowy wybudowano w 1988 r.
pośrodku

Do nawy głównej wprowadza przedsionek utworzony z sali opatówki. W nim
krucyfiks z XVI w. noszący znamiona szkoły hiszpańskiej. Nawa główna przedłużona
została o dawną kruchtę .
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Zabytki

wewnątrz kościoła :

W ołtarzu głównym, neogotyckim z 1891 r. widnieje jeden z najpiękniejszych
maryjnych obrazów w Polsce przedstawiający Matkę Boską Pocieszenia, malowany
temperą na lipowej desce w 1569 r. przez nieznanego malarza szkoły sądeckiej lub
krakowskiej. Jest on darel,Tl z.ofii Jordan z Zakliczyna, o czym świadczy umieszczony
u dołu obrazu jej herb rodowy "Trąby„ i inicjały Z.J.D.Z. Obraz koronowany został w
1963 r. Na jego zasuwie umięszczony je~t obraz "Zesłanie Ducha Świętego„ malowany na płótnie przez Ulissesa Passani w Rzymie w 1905 r. W niszach umieszczone
figury św. Piotra i św. Pawła z XIX w. sprowadzone z „Religio-Ars" z Groden w Tyrolu.
Antepedium stanowi płaskorzeźba z drzewa - Wieczerza Pańska.

Ściany prezbiterium pokrywają rysunki przedstawiające trzy biblijne sceny: Zwiastowanie-, Boże Narodzenie i Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni.
W nawie znajdują się trzy portale: do nawy bocznej wprowadza portal kamienny,
manierystyczny w stylu z ok. 1620 r.
Wiodący

z nawy głównej przez południową kruchtę kamienny portal posiada w
wykuty łaciński napis. W polskim przekładzie brzmi: ,, Błogosławiony ten
dom, w którym panuje Jezus. Takich drzwi strzeże pokój i bezpieczeństwo". Datowany rokiem 1731. W kruchcie epitafium z 1755 r.

zwieńczeniu

Portal trzeci z ok. 1750 r. wykonany z czarnego marmuru fundowany
ostatniego opata norbertańskiego . Tablica odnosi się do fundatora.

został

przez

Trzy ołtarze boczne posiadają kształt i wystrój do siebie zbliżony . Po stronie lewej
ołtarz p.w. Krzyża Świętego , w którym znajduje się rzeźba Ukrzyżowanego wykonana
według rysunku Sturm era TJ przez sądeckiego snycerza Jana Martyńskiego. W 1845 r.
zbudowany został w warsztacie księży michaelitów w Miejscu Piastowym.
Po stronie prawej dwa bliźniacze ołtarze. W jednym obraz św . Andrzeja Boboli,
w drugim obraz Najśw i ętszego Serca Pana Jezusa pochodzący z jezuickiego kościoła
w Tarnopolu na Podolu przywieziony w 1945 r. Wykonane zostały w pracowni księży
Salezjanów w Oświęcimiu. Wszystkie trzy ołtarze boczne pochodzą z lat 1928 - 32.
Ambona ścienna - neobarokowa z 1891 r. Stacje Drogi Krzyżowej to obrazy na
sprowadzone z Wiednia w 1878 r.

płótnie

Nad
XVII w.

przejściem

do nawy bocznej obraz Matki Boskiej z

Dzieciątkiem

z I

połowy

Organy muzyczne z 1888 r.
W nawie bocznej ołtarz św . Józefa sprowadzony z Tyrolu w 1898 r. Do nawy
bocznej przylega kaplica. Od 1968 r. p.w. św. Stanisława Kostki , /wcześniej p.w. św.
.Zyty, której obraz w nawie głównej malowany w 1889 r. przez Walerego Eliasza/.
Obraz olejny patrona kaplicy z XVII w. pochodzi z kościoła św. Piotra i Pawła we
•Lwowie. Marmurowy ołtarz z figurą Świętego - replika z jezuickiego kościoła w Rzymie
na Kwirynale - pochodzi z bursy ks. Kuznowicza TJ w Krakowie - upaństwowionej .
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Obok ołtarza relikwie św. Stanisława Kostki. Na ścianach kaplicy malowidła ze scenami z świeckiego życia Świętego. W kaplicy tablica poświęcona Orlętom Lwowskim.
W kaplicy przyległej do prezbiterium, w ołtarzu obraz św. Anny Samotrzeć malowany na desce w XVI w. W tym ołtarzu znajdujący się obraz Prz!3mienienia Pańskiego
z 1636 r. wzorowany jest na Veraiconie z bazyliki św. Małgorzaty .
W kościele tablice epitafialne i pamiątkowe. Kościół wydzielony jako parafia
12.Xll.1950 r.
Budynek klasztoru złożony jest z zabudowań ponorbertańskich z XVII w. i budynków wzniesionych przez jezuitów po 1834 r. Wraz z ścianą nawy kościoła św. Ducha
tworzą czworoboczny zespół z wirydarzem pośrodku . Na południowej śc i anie klasztoru od strony wirydarza czas wskazuje okazały i jedyny w Nowym Sączu zegar
słoneczny. Jedno skrzydło klasztoru przedłużone jest w stronę północną.
Od samego początku przybycia do Nowego Sącza 00 Jezuici prowadzi li zakonne
naukowe. Od 1832 r. istniało tutaj kolegium dla studiujących filozofię. W 1836
r. był to jedyny zakład naukowy w całym cesarstwie austro-węgierskim , a nauka w
nim języka polskiego i literatury była pierwszym przypadkiem nauczania tego języka
w zaborze austriackim.
zakłady

W 1838 r. przejęli 00 Jezuici prowadzenie gimnazjum nowosądeckiego, które z
budynku popijarskiego przeniesione zostało w 1855 r. do jezuickiego klasztoru i
pozostało w nim do 1895 r.
Od 1895 r. do 1945 r. miało tutaj siedzibę Małe Seminarium. Przebywało w
klasztorze 60 alumnów, wykładowcy i księża zakonni. Podstawą bytowania były
dochody z młyna zbudowanego w 1844 r, zakupionego w 1902 r. folwarku 107-hektarowego w Zabełczu, ogrodu przy klasztorze ok. 7 ha. 00 Jezuici zbudowali w 1936
r. dom dla Sodalicji obok klasztoru z salą teatralną na 450 miejsc. Po 1950 r. stracili
wszystko co posiadali. Także większą cześć budynku klasztornego.
Po 1989 r. odzyskali Dom Sodalicyjny do swej dyspozycji.

W latach 1882 - 1897 przebywał w klasztorze ks. Jan Sygański TJ - autor wydanej
na 600 - lecie lokacji Nowego Sącza "Historii Nowego Sącza„ oraz trzytomowego
dzieła "Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego rozbioru
Polski,, - podstawowego dzieła o dziejach miasta. Poszukując źródeł historycznych
do tej pracy przepisał w dosłownym brzmieniu akta i przywileje królewskie Nowego
Sącza ratując ich treść od zagłady jako, że oryginały zetlały w pożarze ratusza w
1894 r.
Rada Miasta Nowego Sącza nadała ks. Janu Sygańskiemu w 1914 r. honorowe
obywatelstwo Nowego Sącza. Jedna z ulic miasta nosi jego imię od lat siedemdziesiątych.
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-Zespół

poklasztorny 00 Franciszkanów - ul. Pijarska 19

Zespół poklasztorny 00 Franciszkanów - w którym kościół posiadał wezwanie
Narodzenia Najświętszej Marii Panny - powstał w 1297 r. z uposażenia Wacława li .
Usytuowany w północno-zachodniej lokacyjnej przestrzeni miasta stał przy murach
obronnych i był jednym z slementów ich wzmocnienia.

Żydzi zakupili pofranciszkańskie zabudowania wraz z kaplicą Przemienienia Pań
skiego, wpłac3jąc do Skarbu Austrii 500 florenów reńskich . Talmudyczny zakaz nie
po zwalający im korzystać z takiego pochodzenia budynków spowodował sprzedanie
ich w dniu 30.X.1800 r. za kwotę 2.200 złotych reńskich gminie ewangelickiej założonej

Gotycki kośc i ół wzniesiony na nowo w drugiej połowie XIV w. stał po południowej
stronie zabudowań klasztornycfl. Posiadał silnie wydłużony korpus na 35 m długości
i 11 m szeroki, trójboczne prezbiterium od strony ulicy (dzisiaj Pijarskiej) wynikające
z zorientowania go na wschód.
Klasztor zbudowany w czworokąt posiadał wieżę w narożniku południowo
wschodnir:n . Przeznaczony był dla 10 zakonników. W ciągu swego trwania zamieszkały był przez liczniejsze zgromadzenie zakonne.
Kościół

obudowany

był

kaplicami.

W 1622 r. Jan Dobek Łowczowski ufundował kaplicę p.w. św. Bernardyna jako
wotum za szczęśliwy powrót z bitwy pod Chocimiem i jako grobową. Jan Dobek
Łowczowski był podstolim Zygmunta Ili Wazy, posłem do Turcji, Szwecji.Moskwy, właścicielem Wielopola i Zabełcza w sądeckiem. Zmarł w 1628 r.
W 1635 r. aptekarz

sądecki

Szymon Wolski

wystawił kaplicę

p.w.

św .

Katarzyny.

przekształcona została przez powiększenie - z fundacji
Konstantego Lubomirskiego - starosty sądeckiego , pierwotna kaplica Przemienienia Pańskiego, w której cześć odbierał - już przed 1600 rokiem wizerunek
Chrystusa - Veraicon . Kaplica otrzymała trójczłonowy układ, w całościowej
architektonicznej kompozycji barokowy. Środkową część nakryła zwieńczona la. tarnią kopuła z stiukową dekoracją wnętrza. Przeznaczeniem tej najbardziej okazałej kaplicy było służenie nadal jako miejsce kultu i miała zostać kaplicą
grobową rodu. Kaplica ta bez większych zmian architektonicznych dotrwała do
dzisiaj.

W latach 1654-1672

Kościół

klasztorny

mieszczan sądeckich .
ty sądeckiej.

Kościół ewangelicki.

był

po farnym św. Małgorzaty najchętniej uczęszczanym przez
Zabudowania franciszkańskie były miejscem sejmików szlach-

Pożar kościoła

w 1753 r. nadwyrężył jego mury. Poż ar następny w 1769 r. , wynikły
z nieostrożności Żydów mających swoje domostwa przy murach klasztoru zniszczył
go zupełnie .
Na skutek „kasaty józefińskiej" zamarło w 1785 r. życie klasztorne. Z nakazu
zaborczych władz austriackich kościół został rozburzony do końca, zniknęły przy nim
kaplice, oprócz kaplicy Przemienienia Pańskiego . Związany z historią miasta Veraicon przeniesiony został w 1782 r. do kościoła farnego.

dla kolonistów niemieckich w Nowym Sączu i okolicy. W kaplicy Przemienienia
Pańskiego powstał zbór wyznania ewangelicko-augsburskiego. W zabudowaniach poklasztornych, w przekształconych skrzydłach od strony północnej i wschodniej powstała
szkoła niemiecka i mieszkanie pastora. Po 1950 r. upaństwowione budynki poklasztorne
wróciły do gminy ewangelickiej w 1991 r.
Z historycznego zespołu klasztornego 00 Franciszkanów do dzisiaj przetrwały:
kaplica Przemienienia
dwa
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Fragment klasztoru 00. Franciszkanów

Pańskiego

skrzydła zabudowań

jako zbór ewangelicki ,

poklasztornych z

wieżą,
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w jednej z arkad krużganku usytuowany jest silnie uszkodzony nagrobny posąg
Jana Dobka Łowczowskiego wykonany w czerwonym marmurze. W ścianach arkady tkwią: marmurowy kartusz z herbami i wierszowane epitafium Zofii z Marcinkowskich - żony J. Dobka Łowczowskiego zmarłej w 1611 r. , z XVI! w. marmurowa tablica z .historią kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny
oraz drobne marmurowe detale rzeźbiarskie. Te lapidarialne już ułomki dają
świadectwo niegdysiejszej świetności kościoła klasztornego.

Rezydencja Lubomirskich - dzisiaj Biblioteka Wojewódzka im. Józefa
Szujskiego - ul. Franciszkańska 11

,,polski". Nad salą modlitw, zajmującą 3/4 rzutu synagogi zwieszało się dziewięciopo
lowe sklepienie typu klasztornego, wsparte na czterech filarach. Barokowe, architektonicznie kunsztowne wnętrze tej sali szkicował Stanisław Wyspiański w czasie
swoich wędrówek malarskich po Nowym Sączu i okolicy w 18&9 r.
Wnętrze

synagogi stanowiły też przedsionek i sala sądowa na parterze oraz sala
do której osobne wejścia wiodły od ulicy.

piętrze ,

kobiet na

W czasie pożaru miasta w 1894 r. wypaliła się i synagoga. Odbudowując ją pod
koniec XIX w. nadano jej cechy architektury tego okresu, zachowane do dzisiaj bez
zmian.
Fasadę
wieżyczki.

budynku zamykają wtopione w jej bryłę po obu stronach kwadratowe
W elewacji frontowej wysunięty ku przodowi ryzalit zaznacza główne

wejście .

Zabytkowy dom piętrowy zbudowany w pierwszej połowie XVI! w. - w rejestrze z
1650 r. zapisany został jako „ obejście marszałkowskie" /Lubomirskich/. Zmieniał
właścicieli. Zniszczony był przez pożar w 1769 r. W XVIII w. zwany był „ biskupówką" .
Dom posiada pięknie ukształtowane elewacje, w których siedem okien piętra
jest w kamienne, uszate, z belkowaniem obramowania. W sieni na parterze
okna ukształtowane są półkoliście . Na parterze i piętrze - użytkowanym całe jako sala
reprezentacyjna - odsłonięto kolumny toskańskie w czasie przeprowadzanej w latach
1965 - 70 r. restauracji zniszczonego domu, także wybuchem zamku. /17.1.1945/.
ujętych

Dom nakrywa czterospadowy dach, a posadowiony jest na
wych piwnicach .

głębokich

renesanso-

Przystosowany został, po dobudowaniu doń nowoczesnego pawi lonu, na cele
Biblioteki Wojewódzkiej noszącej imię Józefa Szujskiego /1835 - 1883/. Historyk,
·rektor U.J. związany był z Sądecczyzną rodzinnie, także reprezentowaniem jej jako
poseł przez 14 lat w sejmie galicyjskim. Zapisem testamentowym przekazał dla
Nowego Sącza swój księgozbiór. Skatalogowany w 1891 r. zawierał 1797 dzieł w
2942 tomach - stał się fundamentem zbiorów bibliotecznych miasta Nowego Sącza .

Synagoga była domem modlitw Izraelitów do czasu ich eksterminacji przez hitlerowskiego okupanta. Zamieniono ją wówczas na magazyn mienia pożydowskiego.
Do czasu przekazania jej przez gminę żydowską w Krakowie w 1974 r. miastu
Nowemu Sączowi pełniła rolę magazynu różnych towarów.
Zniszczony budynek synagogi przejęło Muzeum w Nowym Sączu z przeznaczeniem na galerię sztuki. Budynek został gruntownie odnowiony do 1982 r. Salę główną
nakrywa strop kasetonowy o dziewięciu polach wsparty na zachowanych filarach. Do
sali głównej wprowadzona została antresola powiększająca jej wystawienniczą powierzchnię.

Galeria nosi nazwę „Stara Synagoga". Służy prezentacji dawnego i współczes 
nego dorobku artystycznego Sądeczan , również poszerzonym tematycznie wystawom sztuki . Zawiera ekspozycję dotyczącą historii nowosądeckich Żydów p.t. ,,Byli
wśród nas".

Cmentarz
Synagoga w Nowym

Sączu

- ul. Berka Joselewicza 12.

Synagoga, zwana też bóżnicą - dom modlitw Żydów nowosądeckich - usytuowana
jest nieopodal zamku królewskiego, gdzie Izraelici zwartą kolonią zajęli północno-za
chodnią dzielnicę miasta, uzyskując przywilej wejścia w obręb murów Nowego Sącza
w 1667 r. od Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Przywilej na wystawienie synagogi
otrzymali od starosty nowosądeckiego Jerzego Pawła Lubomirskiego , sygnowany
dnia 3 lutego 1699 r. Budynek synagogi stanął w 1746 r. Wzniesiono go z cegły na
planie prostokąta 25 x 19 m o ścianach 8 m wysokich (wysokością swą nie mógł
przewyższać najniższego kościoła w mieście). Nakrywał go wysoki , łamany dach
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żydowski

- kirkut ul. Tarnowska.

Pierwszy kirkut żydowski w Nowym Sączu znajdował się na skłonie szkarpy
miejskiej naprzeciw synagogi i nosił miano „okopiska żydowskiego " . Obecny kirkut
założony został przy końcu XIX w. , poszerzony w 1926 r. Otoczony jest murem z
wejściem od ul. Rybackiej.
Płyty

- macewy - ustawione są pionowo i skierowane w
w kierunku Jerozolimy. Znaczone są gwiazdą Dawida
i napisami w j ęzyku hebrajskim. Współczesne - niejednokrotnie w języku polskim. Do
końca XIX w. widniały na nich tylko imiona zmarłych , po tym czasie umieszczano
również nazwiska. Macewy zdobione są płaskorzeźbionymi motywami, których symbo liczn a treść przedstawia znaczen ie zmarłego w społeczności żydowskiej.
nagrobne na

mogiłach

stronę południowo-wschodnią
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Płaskorzeźbione macewy są jednym z niewielu przejawów plastyki żydowskiej. Okupanci hitlerowscy stosując brutalne środki likwidacyjne wobec Żydów tak samo postąpili z nagrobnymi macewami z sądeckiego kirkutu. Użyli ich jako kamieniarskiego
materiału budowlanego, także do brukowania ulic. Widoczne na sądeckim kirkucie
macewy w przeważająq,ej c_zęści ustawione zostały po 1945 r. Ze starych grobowców
zachował się grób zmarłego w 1875 r. zamieszkałego z chwilą śmierci w Nowym
Sączu cadyka-cudotwórcy r.ebbe Chajima Halberstama, do którego do dzisiaj pielgrzymują Żydzi hasydzi.
Sądecki kirkut był w latach 1940 - 1945 r. miejscem egzekucji, także masowych
dokonywanych przez hitlerowców na ludności żydowskiej miasta i okolicy, również
na Polakach . Miejsce masowych kaźni upamiętnione jest pomnikiem-obeliskiem
odsłoniętym 18 VI 1959 r. na którym umieszczono napis „Ofiarom hitlerowskiego
barbarzyństwa i bohaterom walki o wolność narodu polskiego 1939 - 1945 r.".

Klasztor i

kościół

popijarski - ul. Pijarska 1

Budowę murowany'ch kościoła i klasztoru z przeznaczeniem na swoją siedzibę w
Nowym Sączu podjęły starosądeckie klaryski przed 1670 r., sytuując je na „Biskupiem" w południowo-zachodniej części miasta, w obrębie murów fortecznych . Zaniechaną budowę przejęli 00 Pijarzy, doprowadzając w niedługim czasie jej wznoszenie
do końca. Zamiarem ich było stworzenie w Nowym Sączu szkoły męskiej na wzór
pijarskiego kolegium w Podolińcu .

Kościół otrzymał wezwanie św . Norberta i św . Jana Kalasantego. Był niewielki ,
, jednonawowy z małymi oknami , na planie prostokąta , z półkoliście wydzielonym
prezbiterium. Posiadał 20 m długości i 9 m szerokości. Nakrywało go sklepienie
beczkowe. Zwrócony był ku południowi, od strony wschodniej przylegał bezpośrednio
do ulicy (stąd wywodzi się nazwa ulicy Pijarskiej).

Budynek dwukondygnacyjny klasztoru powstał po zachodniej stronie kościoła, a
w jego skład wkomponowana z ost ała baszta muru obronnego. Obszerny ogród okalał
to założenie zakonne. Otwarcie szkoły nie zostało przez pijarów zrealizowane. Zakon
został - jak i inne na skutek „kasaty jó z efińskiej " - zniesiony w 1785 r. Przy końcu
swego istnienia liczył 5 kapłanów i 2 braci zakonnych.
Zabudowania poklasztorne zamienione zostały przez zaborcze władze austriackie
na magazyny wojskowe. Do przekształconego remontem poklasztornego budynku
wprowadzono w 1818 r. c.k. urząd cyrkularny, a I i li piętro zajęło utworzone 4
listopada 1818 r. 6-klasowe gimnazjum z niemieckim językiem nauczania, które w
tym budynku pozostawało do 1855 r.
Kościół

popijarski

był kaplicą szkolną

dla gimnazjum, po 1855 r.

Polskie ruchy wolnościowe w Galicji skłoniły zaborcę do przekształcenia popijar/
.
skiego klasztoru w więzienie. Powiększyli budynek o jedną kondygnację.
rzył

Okupant niemiecki nadbudował trzecie piętro nad istniejącym więzieniem i poszeje o boczne skrzydło. Więzienie to było miejscem kaźni w ,fatach 1939-45.

Kościół poklasztorny ustąpił miejsce wzniesionemu po 1889 r. gmachowi sądu .
Przyziemie prezbiterium kościoła było widoczne jeszcze w 1945 r.

Kapliczki w Nowym

Sączu

Kapliczka p.w. św. Marka zwana popularnie „Szwedzką'' . Mieści się przy skrzyul. Jagiellońskiej z ul. T. Kościuszki. Datowana w 1771 roku , położona w
miejscu gdzie grzebano skazańców , a w XVI! wieku żołnierzy szwedzkich. Murowana,
otynkowana, kryta blachą i dachówką. Ściany zewnętrzne opilastrowane. Dach namiotowy zakończony czworoboczną wieżyczką - latarnią w której umieszczona jest
ludowa rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa Frasobliwego. Od wschodu kamienne schody zabezpieczone z jednej strony artystycznie wykonaną balustradą
prowadzą do półkolistego wejścia na którym wypisana jest data 1771. Wewnątrz
znajdują się kopie rzeźb:
żowaniu

XV - wieczna Matki Boskiej z Dzieciątkiem, krucyfiks ołtarzowy /XVI w./ - Matka Boska Bolesna ze św. Janem, św. Weronika /XVI w./, Chrystus upadający pod krzyżem /XVI w./, św . Roch /XVIII w./, NN Apostoł /XVIII w./ Obrazy: ECCO HOMO
/XVIII w./, Matki Boskiej Częstochowskiej /XVIII/XIX w./
W ostatnich latach kapliczka była remontowana staraniem parafii św. Kazimierza.

Kapliczka przy ul. Lwowskiej p.w. św. Jana Nepomucena
obok przyczółka mostowego mostu nad Kamienicą. Powstała na
wieku, w miejscu zwanym niegdyś - Przedbramie na którym wig
tradycji ludowej miano wykonywać wyroki na chłopskich kłusownikach. Ta ceglana i
otynkowana budowla tworząca całość architektoniczną ze stacją transformatorów,
przykryta jest dachówką. Od południa półkoliste wejście zabezpieczone jest żelazny
mi drzwiami, które w górnej partii tworzą kratę. Wewnątrz kapliczki znajduje się rzeźba
św. Jana Nepomucena i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Znajduje

się

przełomie XIX/XX

kaplicą więzien

ną.
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Kapliczka przy ul. Lwowskiej - Os. Barskie
Powstała pod koniec XVJI wieku przy drodze do Grybowa obok istniejącego tutaj
ni egdyś folwarku należącego do wikarych sądeckich . Odnowiona była gruntownie w

1920 roku - świadczy o tym napis na niej umieszczony.
Od 1972 roku usytuowan,a jest ok. 80 cm poniżej nawierzchni ulicy na wskutek
przebudowy jezdni. Wymurowana jest z kamienia na planie prostokąta z półokrągłym
zamkn ięci em od strony północy. Na zewnątrz naroża ujęte są uproszczonymi pilastrami. Wejście zamkn ięte półkoliście, a w nim drzwi płycinowe z przeszklonymi
oknami. Szczyt trójkątny wysmukły, odcięty gzymsem. W nim nisza w której znajduje
się metalowa pasyjka. Dach dwuspadowy, kryty blachą zaokrąglony nad zamkni ę
ciem. Wewn ątrz znajduje się XIX - wieczna rzeźba w stylu ludowego baroku przedstawiająca Najświętszą Pannę Maryję.

Kościół p.w. św. Kazimierza, zwany Kaplicą szkolną

- Plac św. Kazimierza
Parafialny usytuowany jest w centrum miasta. Zbudowany został według projektu
wybitnego architekta Teodora Talowskiego (1857-191 O). Inicjatorem budowy kościoła
dla młodzieży szkolnej w Nowym Sączu był profesor sądecki ego gimnazjum Ludwik
Małecki. Ceglano-kamienny korpus kościoła wzniesiony został w stylu neogotyckim.
Jest trójnawowy z transeptem , węższym od nawy prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z dwoma zakrystiami po bokach. W fasadzie ujętej dwiema smukłymi wieżami
· usytuowane są trzy wejścia wprowadzające do wnętrza. Na łuku portalu głównego
wzrok zatrzymuje pełna wymowy w symbolach ceramiczna mozaika z wizerunkiem
Chrystusa. Inskrypcja głosi: ,,Bogu na chwałę - MCMXII - Młodzi na pożytek". Nad
portalem usytuowane jest ostrołukowo uformowane okno z maswerkową dekoracją.
Przedsionki boczne w formie podcieni wsparte są na kamiennych fi larach.
Sklepienie w nawie głównej w ramionach transeptu i w prezbiterium posiada
kształt kolebkowy o zaostrzonym łuku. Sklepienie krzyżowo- żebrowe w środkowym
przęśle wsparte jest na czterech kwadratowych filarach .

u

początku czoła naw bocznych przestrzeń wydzielają lunety. Kruchtę tworzą

złączone łukiem kamienne kolumny podtrzymujące chór muzyczny. Przed nią przed-

sionek.
Okna o ostrołukowym kształcie i zróżnicowanej wielkości oświetlają kościół.
Wszystkie posiadają kamienną dekorację maswerkową z laskowaniem. Witraże do
nich zaprojektował Stefan Matejko, wykonała w 1912 r. F-ma Zeleńskich w Krakowie .
Przeznaczenie kościoła dla młodzieży szkolnej znal azło wyraz w programie ideowym wystroju wnętrza świątyni. Jednorodność utrzymanego w stylu secesji wnętrza
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jest wynikiem zaprojektowan ia go przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Jana Bukowskiego. Był projektodawcą polichromii ściennej, mozaiki ceramicznej, ołtarza głównego, ambony, kształtu lamp oświetleniowyc,h .
Bogatą w formie i kolorystyce polichromię ścienną rozpoczynają w prezbiterium
sceny przedstawiające przypowieści biblijne związane z Chrystusem w „pozwólcie
dzieciom p rzyjść do mnie" i w rozmowie z bogatym młodzieńcem . Na ścianach kolebki
nawy głównej przedstawieni zostali w elipsoidalnych polach w półfigurze czterej
Ewangel iści z wyróżniającymi ich atrybutam i. W transepcie umieszczone zostały
wyobrażen ia czterech cnót głównych - męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość i roztro pność . Bogata ornamentyka roślinna , putta, fontanny z wodą życia podkreślają
secesyjny styl polichromii.

Wymowna malarska treść witrażowych obrazów w wielkich oknach
na celu nie tylko jej zdobienie.

świątyni miała

Ołtarz główny uchodzi za jedyny w Polsce w stylu secesji. Jego program jest
wybitn ie patriotyczny. Wzorowana na baroku środkowa część ołtarza z ciężkim gzymsem wspartym na kolumnach zawierała od czasu jego wykonania w 1928 r. obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej w królewskich koronach. Nawiązywała do ołtarza
jasnogórskiego. Na skrzydłach bocznych, posiadających kształt tryptykowy (w XV w.
sądeccy snycerze i malarze tworzyli ołtarze tryptykowe) przedstawieni zostali św .
Wojciech, św . Kazimierz, bł. Kinga i św. Stanisław - Biskup, idący do tego centrum
c h rześcijaństwa w Polsce, także ostoi polskośc i. Obrazy w skrzydłach tryptyku i obraz
główny wykonał sam projektant ołtarza - prof. Jan Bukowski, który był absolwentem
sądeckiego gimnazjum. Dopełnieniem wymowy ołtarza była wisząca wieczna lampka
utworzona z Orłów Polskich.

Obrazy ołtarzowe są wymienne. Obraz Chrystusa nauczającego (1966) i obraz
Kazimierza są pędzla art.-mal. Marii Ritter - sądeczanki. Wystrój prezbiterium
uzupełnia ołtarz posoborowy.

św.

W prezbiterium umieszczone tablice upamiętniają księży rektorów kościoła-Mi 
Nowickiego, Michała Klamuta, dr Jędrzeja Cierniaka oraz prof. Ludwika Małec
kiego.

chała

Rzeźbę św.

Józefa do ołtarza bocznego po stronie lewej z 1966 r. wykonał
Bogaczyk - sądeczanin. Prawy ołtarz boczny wykonany w
1965 r. wypełniają obrazy autorstwa Marii Ritter. Przedstawiają wizerunek Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, w bocznych skrzydłach Zwiastowanie i Ofiarowanie.

a rt .- rzeźb . Mieczysław

Stacje Drogi Krzyżowej wykonał w 1957 r. w formie ceramicznych medalionów
artysta -plastyk Władysław Hasior - sądeczanin . Wystrój kościoła uzupełniają obrazy:
Jezu ufam Tobie, św . Maksymiliana Kolbe, św . Judy Tadeusza oraz bł. Karoliny
Kózka. Kościół wyposażony jest w organy 25-głosowe .
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W kośc i ele św. Kazimierza koncentrowały się uroczystości rel ig ijno-patriotyczne
w latach 1980-1989. Kościół posiada status kościoła garnizonowego.
Wewnątrz i na zewnątrz św i ąty n i znaj dują się liczne tablice pamiątkowe i epitafijne. Sądeczanie pozostają z szacunkiem dla tych polskiego ducha, którzy do kośc ioła
św. Kazim ierza przyjęli-je, i tych, którzy na tablicach utrwalili zasługujących na pamięć
Sądeczan-bohaterów, S ądeczan - patriotów, zdarzenia historyczne.

upamiętniaj ąca

- Tablica
własna

oficera komandosów kpt. Jana Zalewskiego - fundacja

kapitana.

Tablica dla ks. Pawła Sulmy - wychowawcy
czu - ufundowali jego wychowankowie.

młodzieży

Tablica w „Hołdzie poległym, zamordowanym i
Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu " .

w

szkołac h

w Nowym

zmarłym żołnierzom

1

Są

Pułku

Tablice upamiętniaj ące generałów Józefa Gizę i Józefa Kustron ia - ,,W hołdzie
kolejnym dowódcom 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w latach 1919-1939".
Tablice „Ku czci cichociemnym rodem z miasta i powiatu Nowy
„W hołdzie organizatorom i komendantom Inspektoratu
Armii Krajowej „Nowy Sącz".
Pamiątkowa

„1

Pułku

Strzelców

Podhalańskich

Sącz".

Związku

Walki Zbrojnej i

Armii Krajowej w latach 1939-

1945".
,,Ku czci

młodzieży sądeckiej,

padniętego

Na

przez

Ukraińców

która w listopadzie 1918 r.
Lwowa".

poległa

w obron ie na-

zewnątrz kościoła:

Tablica w prawej arkadzie położona jest ku czci płk. Narcyza Wiatra ps . ,,Zawojna", komendanta VI okręgu Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa na Małopolskę i Śląsk. Odsłonięta 22. Vl.1990 r.
Usytuowana w lewej arkadzie „Tablica Katyńska" to odlew składający się z czterech segmentów tekstowych zawierających nazwiska Sądeczan otaczających
płaskorzeźbę Matki Bożej Katyńskiej. Umieszczona poniżej wnęka zawiera ziemię z Katynia, Miednoje i Charkowa zachowaną w urnach wykonanych z łusek
pocisków armatnich. Odsłonięta 16.V.1992 r. stanowi sanktuarium sądeckie, co
potwierdzają nieustannie składane pod tablicą kwiaty i płonące znicze pamięci.
Pozostający

Podha l ańskich

w dyspozycji kościoła św. Kazimierza sztandar 1
Armii Krajowej poświęcony został 19.Vlll.1979 r.

W wo l nostojącej dzwonnicy, której
trzy dzwony.
- ul.
Kościół p. w. św.

Wewnątrz kośc i oła

Kazimierza - secesyjny ołtarz główny

tablice:

budowę rozpoczęto

Pułku

Strzelców

w 1991 r. zawieszone

są

Parafi i św. Kazimierza fi lialnie podlega Zakład Wychowawczy Sióstr Felicjanek
Długosza nr 53.

Zakład Wychowawczy zbudowany z fundacji Sądeczanki Adeli z Friedrichów
Marczewskiej (1846-1919) oraz z inicjatywy ks . I nfułata Alojzego Góralika - proboszcza sądeckiej fary - oddany został do użytku 2 października 1906 r. Jego zarzą
dzanie powierzono Siostrom Felicjankom. Zakład otrzymał wezwanie Najśw i ętszej
Rodziny. Prowadzony był tutaj od początku jego założenia sierociniec dla dziewcząt.

Tablica i zespół symboli ku czci poległych , zamordowanych, zmarłych członków
Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu w latach 1939-45. Fundowana w 1975 r.
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W utworzonej szwalni uczyły się szycia i haftu. Uczono je też muzyki organowej. Dla
dzieci z miasta prowadzone było przedszkole. Zakład zwano popularnie „ ochronką".
Od 1953 r. prowadzony jest na zasadzie internatu dla 45 chłopców o
uczniów Szkoły Specjalnej w klasach od 1-8.

Temat rzeźbiarskiego wystroju szkoły potwierdził patriotyzm tych obywateli nowoktórzy mieli wpływ na życie miasta przy końcu XIX w.

sądeckich,

obniżonej

sprawności umysłowej,

Zakład Wychowawczy jest własnością Sióstr Felicjanek. Składa się z kaplicy
mszalnej, domu zakonnego i pomieszczeń internatowych. Skromna pięknie utrzymana kaplica konsekrowana została w 1912. W ołtarzyku czczona jest Matka Boża w
wizerunku jasnogórskim.

Szkoła

Podstawowa im. Adama Mickiewicza - ul.

Długosza

nr. 2.

Budynek został wzniesiony w latach 1897 - 98 na miejscu targowicy drzewnej,
jako szkoła powszechna męska . Autorstwo projektu przypisuje się architektowi miejskiem·u Janowi Perosiowi - twórcy projektu nowosądeckiego ratusza.
Okazały ten neorenesansowy gmach wyróżnia się wśród innych w mieście bogatymi formami architektonicznymi i rzeźbiarskimi. Oddany został do użytku szkolnego
1 września 1898 r.,
okresie patriotycznych obchodów 100-lecia urodzin Adama
Mickiewicza, stąd rada miejska Nowego Sącza nadała szkole imię Wieszcza.

w

Kondygnacje dwóch fasad szkoły otrzymały podział szerokim fryzem sgraffitowym
z motywami arabeskowymi i kandelabrowymi, z gryfami, smokami i główkami anioł
ków, przerwanym wysuniętym ryzalitem wyznaczającym główną fasadę . W nim portal
wejścia głównego zwieńczony jest trójkątnym szczytem, w którego polu widniejący
herb miasta używany był do 1987 r. Ponad portalem na konsoli ustawione jest
popiersie Adama Mickiewicza - patrona szkoły .
Nad oknami pierwszego piętra w bogato ornamentowanych, przesklepionych
niszach unieszczone zostały popiersia znamienitych Polaków, których przykład winien formować świadomość o dawnej potędze Polski, walki o jej wolność , o
kształcie polskiej kultury umysłowej.
konchą

Na prawo od ryzalitu widoczne są popiersia Władysława Jagiełły , Jana Ili Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego, Jana Kilińskiego.
Na lewo - Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jana
Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika.
W elewacji

południowej

Długosza ,

szereg popiersi rozpoczyna Jan Matejko. Po nim

Jana
nastę 

pują Aleksander Fredro, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, ks . Augustyn

Kordecki , Zygmunt
Popiersia
rzeźbiarskich
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Krasiński ,

Joachim Lelewe l, ks.Hugo

wykonał art.-rzeźb. Stanisław

w Nowym

Sączu

Kołłątaj,

Adam Naruszewicz.

Wójcik - twórca wielu dekoracji
pod koniec XIX w.

Wojewódzki Dom Kultury

"Sokół,,

- ul.

Długosza

3.

Siedzibą Wojewódzkiego Domu Kulturv jest od 1993 r. dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego " Sokół,,.
Towarzystwo Gimnastyczne " Sokół„ przyjęło do swego programu grecką maksymę
"w silnym ciele - silny duch,,. Wc i elało ją w życie przez uprawianie dyscyplin gimnastycznych dla utrzymania tężyzny fizycznej, ale istotą pracy Towarzystwa było
ukształtowanie tężyzny ducha w dążeniu do wolności Polski. Za swego patrona obrało
Tadeusza Kościuszkę. Towarzystwo rozprzestrzeniło się w całej pozostającej pod
zaborami Polsce, też między Polakami w obcych stronach.

Gniazdo "Sokoła„ w Nowym Sączu założone zostało w 1887 r. Wytyczone sobie
zadania realizowało w własnej organizacyjnej siedzibie. Był to parterowy budynek
wzn iesiony w modnym pod koniec XIX w. stylu eklektycznym - posadowiony na części
miejskiego placu targowego, zbudowany ze składek członkowskich w ciągu 5 miesięcy /1 6.VII - 8.Xl.1892/. Był to wówczas najbardziej reprezentacyjny budynek w
Nowym Sączu.
Idee "Sokoła„ wyrażone zostały umieszczeniem na przyczółku frontonu symbolicznej rzeźby sokoła z rozpostartymi do lotu skrzydłami oraz poniżej wypisanym
hasłem: "Silni duchem - silni dłonią,,. Członkami sądeckiego gniazda sokolego byli
najwybitniejsi i najbardziej światli obywatele miasta. Przykładem swego działania
wpajali polską świadomość narodową, przeciwdziałając antypolskiej polityce zaborcy.
Mówi o tym zachowany od 1893 r. sztandar sądeckiego sokolstwa z wizerunkiem
Matki Boskiej Częstochowskiej i z inwokacją na szarfach: "Wiedź synów Polski do
walki za wiarę , wolność, Ojczyznę,,.
Głównym pomieszczeniem budynku " Sokoła„ była obszerna sala gimnastyczna
zamieniana w razie potrzeby na salę widowiskową. Jubileuszowe obchody 600-lecia
lokacji Nowego Sącza przypadające na dzień 8 listopada 1892 r. miały miejsce - przy
uczestnictwie 800 osób - właśnie w tej sali.

O dwa piętrowe skrzydła powiększony został budynek
syjny wystrój architektoniczny w latach 1911 - 1912.

" Sokoła„

i

otrzymał

sece-

Stał się ostoją dla paramilitarnych przygotowań Sądeczan . Solidarność w działa
niu, braterstwo, tolerancja sądeckich Sokołów pozwoliły na wspólną pracę dla celów
wyższych. Przyjęto w mury " Sokoła„ Skauting, Drużyny Strzeleckie i Bartoszowe,
utworzono Samodzielną Drużynę Sokolą. Celem było wspólne przygotowanie się do
wystąp ienia przeciw zaborcy. Sądeccy Sokoli licznie zasilili Legiony Polskie w 1914
r. Walczyli w obronie Lwowa w 1918 r., nad Wisłą z czerwonoarmistami w 1920 r.
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W niepodległej już Polsce zmienił się profil pracy "Sokoła,,. Położony został wówczas w niej akcent na oddziaływanie na kulturę miasta. Po przeprowadzonym podniesieniu środkowej części budynku o jedną kondygnację i przeprowadzonych
pracach adaptacyjnych w latach 1922 - 1924, odpowiednio technicznie przygotowany
został kinoteatr - działający w budynku od 1911 r. , a pod mianem "Sokół„ od 1919 r.
Przedstawienia teatra1ne wystawiał działający przy "Sokole„ Teatr Dramatyczny. Istniała własna biblioteka - należąca do najlepiej zaopatrzonych w mieśc i e, a przy niej
czytelnia.
··

kwoty na nasadzenie drzew, urządzenie kolistych gazonów, alejek oraz opłacenie
ogrodnika. Park nosił miano „Tadeusza Kościuszki " . W 1898 r. usytuowany został
poś rodku parku (nazwanego plantami) pomnik Adama Mickiewicza dłuta art . -rzeźb .
Stanisława Wójcika, ufundowany na 100-lecie urodzin Wieszc~a. Ogród Miejski powiększony został o obok leżący ogród z aleją sosny wejmutki i niewielki dworek,
podarowany na rzecz miasta. Do dzisiaj zachowało się z tego pierwszego założenia
parkowego kilka drzew pomników-przyrody. Jest między nimi „Dąb Wolności" .

1993 r. reaktywowane zostało Towarzystwo Gimnastyczne
je znak - sokół - wyniesiony został uroczyście w dniu
2.X.1993 r. na tympanon gmachu "Sokoła,, - dzisiaj siedziby Wojewódzkiego Domu
Kultury - i rozpostarł nad nim swe skrzydła.

Rada miejska zadbała w 1891 r. o założenie parku zgodnego z ideą Jordana pioniera wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży. Powstał nad Dunajcem w
zakolu linii kolejowej biegnącej od przystanku PKP w mieście do mostu kolejowego
na Dunajcu. Zadrzewiony, ogrodzony, wyposażony został w urządzenia do uprawiania gier, zabaw i gimnastyki pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Przylgnęła do
niego nazwa „Jordanówka". Od 1905-1917 r. pozostawał pod patronatem Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół". Ozdobiony był pomnikami Jagiełły i Pułaskiego. W
czasie zimy funkcjonowało w nim lodowisko dla łyżwiarzy. Po tym założeniu parkowym pozostało kilka drzew-pomników przyrody, także aleja kasztanowa po północnej
stronie linii kolejowej.

Parki miejskie i pomniki przyrody

Krajobrazowo piękną kompozycją zieleni na terenie miasta jest alejowo rozwią
zana ulica Stefana Batorego - dojazdowa do dworca PKP - założona w 1876 r. Przy
dworcu kolejowym PKP zachował się niewielki park zasadzony staraniem władz
kolejowych w 1896 r.

Towarzystwo Gimnastyczne " Sokół„ działało w Nowym Sączu przez 52 lata. Jego
tak długie trwanie i dorobek świadczą, że było społeczeństwu potrzebne. Z jego
szeregów wyszli obywatele, którzy zaznaczyli się nie tylko w sądeckim środowisku .
Ofiarowali Polsce daninę rzetelnej pracy, a w czasie I i li wojny światowej - daninę
krwi.
W

miesiącu wrześniu

"Sokół,, . Reprezentujący

Gwałtowne powiększenie się

w miastach Europy w XIX w. liczby ludności powoi rozprzestrzenianiem się chorób. Nasilające się te
zjawiska obligowały urbanistów do nowatorskiego planowania przestrzennego miast.
Elementem tych przekształceń była budowa ogrodów miejskich, skwerów oraz planowanie szerokich ulic - aleji z szpalerami drzew.
dowało zagrożenie pożarami

W Nowym Sączu terenem zielonym dostępnym dla ogółu mieszkańców był jeszcze przed 1863 r. położony na lewym brzegu rzeki Kamienicy w części podmiejskiej
zwanej Dębiną - ogród związany z działalnością Towarzystwa Strzelecko-Ogrodowego. W jego zieleń wkomponowane były pawilony, staw. Istniał ten ogród do końca
XIX w. Wykupiony został od miasta pod budowę „Białego Klasztoru". Za uzyskaną
rekompensatę Towarzystwo rozpoczęło urządzanie na ponad 6-morgowym terenie
nad Dunajcem n.owego parku. Pozostałością jego terenu jest południowa część
dzisiejszego Parku Strzeleckiego.
Staraniem władz miejskich w 1881 r. zasadzony został nad Dunajcem 2-rnorgowy
las sosnowy, który stał się na przełomie XIX/XX w. popularnym miejscem wypoczynku
i zabaw Sądeczan. Również wówczas powstał dla rekreacji sportowej nad Dunajcem
park Towarzystwa Wioślarskiego.

Także

pomnikami przyrody na terenie miasta są znajdujące się nieopodal zamku
zwany „ Dębem Jagiełły" oraz drzewo czarnej brzozy. Stary drzewostan
się przy średniowiecznych budowlach miasta.

potężny dąb
z achował

Jest zwyczajem znaczyć ważne wydarzenia sadzeniem pamiątkowych drzew. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Sądeczanie biorący udział w I
wojnie światowej dla zaznaczenia końca niewoli w zaborze austriackim posadzili
uroczyście na plantach miejskich dąb, nadając mu miano „Dąb Wolności " . Wyrósł w
potężne drzewo. W czasach międzywojennych zbierano się przy nim dla zamanifestowania uczuć patriotycznych , odbywały się przy nim zbiórki harcerskie. Przez długie
lata nie można było przypominać rocznicy odzyskania przez Polskę wolności .
Sposobnym ku temu czasem stał się rok 1988. Z inspiracji i staraniem zegarmistrza Henryka Dobrzańskiego - miłośnika i opiekuna sądeckich zabytków, znawcy
historii miasta - rzemieślnicy sądeccy położyli uroczyście w dniu 11 listopada 1988 r.
przy „ Dębie Wolności " głaz upamiętniający 70-lecie odzyskania wolności przez Polskę.

W 1885 r. rada miejska przystąpiła do utworzenia przy ul. Jagiellońskiej - naprzeciw szkoły im . Królowej Jadwigi - Ogrodu Miejskiego. Z budżetu miasta wydatkowano
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Pomnik Adama Mickiewicza w Nowym

Sączu

Pierwszy pomnik wykonany na zlecenie patriotów sądeckich przez art. rzeźb.
Stanisława Wójcika odsłonięty na 100-lecie urodzin wieszcza w 1898 r stał pośrodku
plant miejskich. Usuni~ty został przez hitlerowców.
Na 670-lecie lokalizacji Nowego Sącza nowy pomnik Adama Mickiewicza odkuł
w granicie według projektu _.prof. Jerzego Bandury art. rzeźb. Mieczysław Bogaczyk.
Pomnik ufundowany został przez społeczeństwo sądeckie. Odsłonięcie nastąpiło we
wrześniu 1962 r.
Postać poety przedstawiona jest w rozwianej pelerynie i grający na lirze. Po
dwóch bokach cokoła są dwie płaskorzeźby symbolizujące: jedna piękno Ziemi Są
deckiej słynącej z kwitnących jabłoni , druga Dolinę Popradu znaną ze źródeł mineralnych.

Usytuowany został w miejscu eksponowanym , u zbiegu Al. Wolności z plantami
miejskimi. Idącym Alejami mieszkańcom i turystom pomnik przedstawia się pięknie
na tle zieleni ogrodu miejskiego.

Kaplica p.w. Niepokalanego
,,Starym Cmentarzu"

Poczęcia Najświętszej

Marii Panny na

Usytuowana jest przy ul. Jagiellońskiej, z dojściem od Alei Wolności. Murowana,
jednonawowa z niewyodrębnionym prezbiterium, posiada sklepienie kolebkowe. Oświet
lona jest półkolistymi oknami. Siodłowy , kryty miedzią dach wieńczy sygnaturka.
Do 1955 r. kaplica nosiła wezwanie św . Mikołaja. Tradycja tego wezwania sięga
pocz. XV w. Umiejscowienie cmentarza przy tej kaplicy jest wynikiem wydanego przez
zaborcze władze austriackie w 1784 r. zakazu grzebania zmarłych na terenach
przykościelnych w miastach i wsiach. Pośrodku wyznaczonego przez radę miasta
Nowego Sącza terenu, w miejscu spalonego kościółka p.w. św. Mikołaja staje w 1814 r.
kaplica, później grobowa jej fundatorów - Józefy i Dionizego Wójcikowskich. Kaplicę
rozbudowano w 1844 r.
Prace renowacyjne w latach 1927-33 przyniosły dobudowę zakrystii i wprowadzenie do kaplicy nowego ołtarza , w miejsce gotyckiego tryptyku, zniszczonego, a na
którego konserwację zabrakło funduszy. Znalazł on swoje miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.
Nową nastawę ołtarzową wykonał malarsko art.-mal. Adam Walczyński - sąde
czanin. (Obrazy wykonał na miękkiej pilśni i sklejce pochodzących ze sklepów, czy
magazynów żydowskich - świadczą na nich napisy w języku hebrajskim) . Treścią
obrazów były postacie Świętych polskich. Środkową jej część zajmowała figura Matki

B ożej Niepokalanie Poczę
tej ofiarowana do tej kaplicy
z grobu baronównej Brunickiej z Klęczan w 1924 r.

Po 1955 r. rozbudowano kaplicę i odnowiono. W
latach , kiedy lekcje religii
u sunięte zostały ze szkół
służyła od głoszenia katechez. W 1971 r. powstała
tutaj samodzielna placówka
duszpasterska związana z
kościołem św. Kazimierza.
Wymagającą generalnego
zabezpieczenia konserwatorskiego poddano kaplicę
w 1982 r. Nastąpiło przedłu
że nie jej korpusu , odsłonię
c ie spod tynków wątku
kamiennego jej ścian. Oł
tarz ze względu na zły stan
techniczny został z niej
usunięty . W nowym ołtarzu
umieszczony został przywieziony przez sądeckich
pielgrzymów z Lichenia obraz Matki Bożej Licheńskiej.

Stary Cmentarz - pomnik powstańca z 1863 r.

Uzupełniają

go rzeźby
M.B.Fatimskiej i M . B.Sądeckiej. Ta ostatnia, gotycka, przeniesiona została tutaj z Kapliczki Szwedzkiej.
W kaplicy usytuowane zostały gotyckie zabytkowe rzeźby i obrazy związane z pracującymi w XV i XVI w. warsztatami cechowymi snycerskimi i malarskimi w Nowym Sączu .
Rzeźby to: Chusta św. Weroniki , Chrystus upadający pod krzyżem , Matka Boża
Bolesna z św . Janem, św. Roch , Apostoł oraz umieszczone pośrodku Ukrzyżowanie,
Chrystus Frasobliwy z XVII w.

Obrazy: Zaręczyny Matki Bożej, św. Wojciech , Ukrzyżowanie.
W ścianach kaplicy skromne epitafium przypomina ks. Bartłomieja Janczego
(1766-1852). Był z pochodzenia góralem ze Sromowiec w Pieninach , proboszczem
s ądeckiej fary przez lat 51 . ,,Człowiek niezwykłych zalet i pracowitości".
W zewnętrznych murach kaplicy tkwią epitafia z XIX w. , które czas zatrzymał.
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„Stary Cmentarz" - ,,Cmentarz

Zasłużonych"

- ul.

Jagiellońska ,

Aleje

Wolności

Cmentarz przy kościółku św . Mikołaja , spalonym w XVIII w., został cmentarzem
miejskim w 1785 r. Czynny był do 1885 r. - nosi odtąd miano „Starego Cmentarza".
Przez wieki kładły się "w tę ziemię cmentarną pokolenia Sądeczan, by być fundamentem dla następnych.
Z dawnych lat XIX-wiecznych pomników nagrobkowych nie wiele się zachowało.
Poszczególne z istniejących poddane zostały konserwacji. Prace przy zabezpieczeniu innych są w toku.
W latach 1927-33 cmentarz został uporządkowany i pomniejszony o teren
wydzielony pod jezdnię ulicy oraz placu pod budowę Domu Strzeleckiego im. gen.
Bronisława Pierackiego, sądeczanina , legionisty, ministra spraw wewnętrznych zabitego w sierpniu 1934 r. przez nacjonalistę ukraińskiego . Okupanci niemieccy, urzą
dzając tutaj plac ćwiczebny dla „Hitlerjugend" w 1940 r. usunęli marmurową płytę
grobową Bron i sława Pierackiego (przetoczono ją „systemem faraonów" przez podkładanie pod nią okrąglaków na cmentarz komunalny) .
Część

cmentarza od strony Alei Wolności została po 1945 r. przeznaczona na
Cmentarz Zasłużonych . Jest miejscem pogrzebania prochów rodaków rozstrzelanych
w Nowym Sączu i okolicy.
znajduje się wiele miejsc straceń z lat okupacji niemieckiej.
w owych latach spontaniczną walkę w organizacjach konspiracyjnych z hitlerowskim najeźdźcą. Za swą polską patriotyczną postawę zapłac iła
daninę krwi. Sądeczanie ginęli w obozach koncentracyjnych, na wszystkich frontach
li wojny światowej, na robotach przymusowych w Niemczech.
Na Ziemi

Sądeckiej

Ludność sądecka podjęła

We wspólnej mogile na tym cmentarzu złożono po 1945 r. szczątki bohaterów
ekshumowane z miejsc straceń: w Nowym Sączu , Biegonicach, Olszany, Rdziostowa, Miodowa, Męciny , Kłodnego.
tu pomnik-mauzoleum „Pieta Sądecka" - matka
niewinnie pomordowanych - wzniesiony ku czci i wieofiar terroru hitlerowskiego. Autorką rzeźby jest Janina Reichert-Toth .

Dnia 3.X.1954 r.

odsłonięty został

opłakująca boleściwie śmierć

cznej

pamięci

W cokole pomnika złożone są urny z prochami z miejsc straceń , obozów konc·entracyjnych, z pól bitewnych . Przed pomnikiem Sądeckiej Piety znajduje się płyta
Nieznanego Żołnierza li wojny światowej .
Sądeczanie z kręgu Harcerstwa RP zasadzili na cmentarzu w 1948 r. dwanaście

jesionów -

żywych

pomników miejsc

Jesiony z strony prawej
Kaźń

w

w i ęzieniu
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z lat okupacji niemieckiej .

upamiętniają:

w Nowym

Rozstrzelanych przy

straceń

moście

Sączu .

kolejowym nad Dunajcem.

Rozstrzelanych przy

moście

na Kamienicy.

Rozstrzelanych na Cmentarzu Żydowskim.
Rozstrzelanych dwóch partyzantów w

Dąbrówce.

Rozstrzelanych w Biegonicach .
Po stronie lewej

symbolizują

Rdziostów, Miodów, Stary

miejsca

Sącz ,

rozstrzelań:

Wysokie, Chomranice,

Łomnica .

W 1956 r. pochowano tutaj uroczyście prochy 93 osób. Wśród ofiar było 76
ochotników usiłujących przekroczyć granicę „ zieloną", by dojść do wojska polskiego
we Francji, 2 organizatorów komórki przerzutowej przez „ zieloną granicę" , 5 sądec
kich harcerzy z organizacji Orla Białego- ,, Resurectio" i 1O za polską postawę wobec
wroga. Rozstrzelano ich w dzień imienin gen. Wł . Sikorskiego 27.Vl1940 r.
W rok później umieszczono w cokole urnę z ziemią z Haakvik w Norwegii, gdzie
Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich .

spoczywają żołnierze
„ Szumią jesiony
Liście szeleszczą

każdy
inną

z jesionów
brzmi pieśnią.

Ile miejsc straceń
któż je wymieni
tyle jesionów
pieśnią swą szumi".

Kolonia Kolejowa zwana

"Starą Kolonią,,

Dzielnica miasta "Stara Kolonia„ położona nie opodal głównego dworca kolejowego jest jednym z najstarszych i o niezmienionym wyglądzie przetrwałym prawie przez
100 lat osiedlem robotniczym w kraju .
Przeprowadzenie linii kolejowej Tarnów - Leluchów, usytuowanie Warsztatów
Kolejowych w Nowym Sączu w 1876 r. oraz utworzenie w mieście węzła kolejowego
po wybudowaniu w 1883 r. połączenia kolejowego z Chabówką, było powodem
zapewnienia obsługującym je kolejarzom możliwości zamieszkania w pobliżu miejsc
pracy. Już w 1891 r. zostały opracowane w Wiedniu urbanistyczne i architektoniczne
plany stu domów osiedla dla pracowników kolei. Do użytku pierwsze 37 domów
oddano w 1892 r. Skromne w wyrazie architektonicznym, wolnostojące parterowe
budynki mieszkalne, w przeważającej części " bliźniaki„ o identycznie rozplanowanych
wnętrza
.
oszone były sukcesywnie. Kilka wielo- i czterorodzinnych domów
·~ ~'a~'~~ ~ osiedla. Wszystkie domy posadowione zostały w niewielkich
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ogrodach i usytuowane przy regularnej, szachownicowej sieci ulic. Budowa Kolonii
Kolejowej ukończona została w zaplanowanym wymiarze w 1917 r.
Uzupełnieniem

dla niej

lat okupacji. ,,
- Pamięci ks. Władysława Gurgacza zm. 14.IX.1949 r. - kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i jego żołnierzom /tutaj wymienione są nazwiska
13 osób/. Przyjaciele, " Solidarność,, - Nowy Sącz 30. Vll.1989 r.

stały się:

kościół
szkoła

podstawow~

"Dom Robotniczy,,

- "Józefowi Piłsudski emu i Jego żołnierzom w 70 rocznicę odzyskania niepodle-

przychodnia lekarska.

głości

- "Sol i darność,,.
- Najświ ętszemu Sercu Pana Jezusa w podzięce za opiekę i błogosław ieństwo .
W X rocznicę powstan ia NSZZ " So l idarność,, - członkowie i sympatycy. Nowy Sącz

Kościół p.w. św. Elżbiety - Wdowy zwany też "Kolejowym„
- Al. Batorego. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Usytuowany przy Kolonii Kolejowej - "Starej Kolonii,, - kościół zaprojektował w
stylu neogotyckim w 1895 r. wybitny architekt Teodor Talowski . Projekt zrealizowany
został ·w 1898 r. z inicjatywy austriackiego ministra kolei.
Kośc i ół

orientowany na zachód , wzniesiony został na planie krzyża greckiego z
przy wschodniej, frontowej jego ścianie . Zbudowany jest z
cegły, kamienia i żelbetu, kryty ceramicznym dachem, posiada ściany zewnętrzne o
licu nieotynkowanym.
monumentalną wieżą

Należał do serii tych budowli, które podkreś l ały 50 - lecie panowania austriackiego
cesarza Franciszka Józefa I, i tragiczną śmierć jego żony, cesarzowej Elżbiety .

Neogotyk wnętrza kościoła zaznaczony jest w ostrołukowych gurtach arkad, w
kamiennych maswerków okiennych, w gw i eździstym sklepieniu na skrzyżo
wan iu naw. Z pierwszego, neogotyckiego wyposażen i a wnętrza zachowały się:
· - okazałe instrumenty organowe z 1899 r. z ruchomymi figurami grających aniołów ,
- dwa ołtarze boczne i ambona z 1900 r.
kształcie

Kościół objęli w 1904 r. duszpasterską opieką 00 Jezuici. Proporcje kośc i oła
zmienione zostały w czasie jego przebudowy w 1931 r. Otrzymał wówczas witraże
okienne symbolizujące związanie kolejarzy z kościołem .

W październiku 1937 r. świątynia wydzielona została jako parafia i otrzymała
wezwanie " Najświętszego Serca Pana Jezusa,,. Renowacyjne prace przeprowadzane
były w latach 1981 - 82. Wówczas neogotycki ołtarz zastąpiła figura Chrystusa. Nowa
polichromia wnętrza zaprojektowana przez plastyka Andrzeja Dz i ęgielowskiego z
Krakowa, wykonana została w 1982 r. przez Antoniego i Franciszka Florków z
Nowego Sącza.
We

wnętrzu kościoła

umieszczone

są pamiątkowe

tablice:

- "Jadwiga Wolska /1907 - 1949/ - drużynowa ZHP - żołnierz A.K. ps. "Jaga,,,
kierownik RGO w Nowym Sączu. Ofiarna opiekunka cierpiących , prześ l adowanych -
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bezdomnych dzieci i osób głodujących - więźn i ów politycznych i partyzantów w latach
1939 - 1945. Wierna Bogu - Polsce i prawu harcerskiemu. Druhowie i przyjaciele z

31 .Vlll.1990 r.,,
Na frontonie wieży swym ogromem wybija się kamienny Krucyfiks. Do 1970 r.
jego uzupełnieniem była kuta w piaskowcu figura Chrystusa, której autorem był
art. - rzeźb . Stanisław Wójcik w 1898 r. - autor wielu dekoracji rzeźbiarski ch przy końcu
XIX w. w Nowym Sączu. Kruszejący piaskowiec rzeźby został odkuty, a w jej miejsce
umieszczona została przestrzenna rzeźba Chrystusa o rozp iętości ramion na 3,20
m., wykonana z miedzianych płaskowników przez art. -plastyka Mieczysława Różyc
kiego z Gliwic.
Nie opodal kościoła , w jego obejściu, usytuowana jest na sztucznie usypanym
kopcu figura Chrystusa dźwigającego krzyż. Ufundowali ją sądeccy kolejarze w
podzięce za uratowanie miasta w 1914 r. z rosyjskiej opresji.

Szkoła podstawowa im. Władysława Jagiełły - Al.Batorego 74.

Budowa pod koniec XIX w. Kolonii Kolejowej i szybki wzrost ludności w tej części
miasta wymogły na austriackim ministerstwie kolei sfinansowanie budowy szkoły dla
320 uczniów. Okazały, piętrowy budynek szkoły - stylem swym naw i ązujący do
wyg l ądu pobliskiego kośc i oła - wznoszono od sierpnia 1896 r. do września 1897 r.
Budynek szkolny okazał się za mały toteż rada miejska Nowego Sącza przystąpiła
do jego rozbudowy już w 1898 r. powiększając go o dodatkowe skrzydło . Szkolny
budynek służy do dzisiaj.

,,Dom Robotniczy" - ul. Zygmuntowska 17.
Piętrowy i o neogotyckim wyrazie "Dom Robotniczy„ położony na południowo-za
chodnim skraju Kolonii Kolejowej zbudowany został ze składek sądeckich kolejarzy.
Jego plany architektoniczne wykonał lwowski arch itekt Jan Stobiecki. Ukończony w
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1907 r. był jak na owe czasy budynkiem reprezentacyjnym . Rozbudowany w latach
dwudziestych stracił swą pierwszą, symetryczną kompozycję.

„Biały

"Dom Robotn iczy„ był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, związkowego kolejarzy, siedzibą PPS. Mieścił się w nim teatr amatorski, czytelnia, chór i kolejarski
zespół orkiestry dętej. O jej wysokim poziomie świadczy fakt, że grała ona na uroczystościach odsłonię6 ia pomnika Grunwaldzkiego w 191 O r. w Krakowie. Utworzony
w nim w 1913 r. kinematograf pod nazwą "Kino Wiedza„ działa do dzisiaj pod mianem
"Kino Kolejarz,,. Mi eśc iły się też tutaj utworzone przez związkowców - kolejarzy sklepy

Klasztor Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Nowym Sączu założyła Matka Marcelina Darowska (1827-1911) - współzałożyciel
ka tego żeńsk iego zakonu, którego celem jest wychowanie dzitlci i młodzieży . _Usytu owany jest na szkarpie nad rzeką Kamienicą, wzniesiony według projektu
krakowskiego architekta Karola Knausa (znanego z prowadzenia budowy sądeckiego
ratusza). Ukończony, konsekrowany został 8.IX.1897 r. Jego sylwetka wkomponowana jest symetrycznie w otaczający go park - założony równocześnie z klasztorem.

spółdzielcze.

"Dom Robotniczy„ prowadzony jest nadal przez kolejarzy.

Dworzec Kolejowy PKP - ul. Kolejowa.
Dworzec PKP jest drugim budynkiem stacyjnym w Nowym Sączu . Pierwszym był
skromny budynek jednopiętrowy z przybudówkami po bokach, znany z ryciny z 1878 r.
Obecny gmach dworca kolejowego wzniesiony został z cegły w latach 1908 1909. Secesyjna jego wydłużona parterowa sylwetka jest podzielona trzema piętro
wymi pawilonami , z których środkowy - sta n owiący główne wejście dworcowe zwieńczony jest łamanym dachem. Elewacja frontowa dworca zdobiona jest bogato
sztukaterią związaną tematycznie z emblematyką kolejową.
Dworzec PKP jest arch itektonicznym zamknięciem biegnących ku niemu w linii
prostej Alei Wolności i Stefana Batorego.
Secesyjne wnętrze dworca, zdobione wielkimi malowidłami na płótnie z krajobrazami górskimi, wykonanymi przez urzędnika kolejowego a zarazem uzdolnionego
mal arz a Edmunda Ciećkiewicza - straciło zupełnie swój stylowy charakter w czasie
ostatniej przeróbki przeprowadzonej pod koniec lat osiemdziesiątych . Dworcowe
obrazy E. Ciećkiewicza zdo bią wnętrze Domu Kultury przy Al. Wolności . Od strony
peronów zachowało się pu lpitowe zadaszenie wsparte na ozdobnych , żeliwnych
słup ach .

Podobn ą w stylu secesyjnym arch itekturę budynków dworcowych znajdujemy w
wielu miastach dawnej Galicji. Ich budowę prowadzono według ujednoliconych projektów austriackich władz kolejowych.

W hallu dworcowym widoczna jest tablica z brązu upamiętniająca więźniów narodowości polskiej i żydowskiej, którzy przechodzili przez ten dworzec i odjeżdżali z

niego ku niewiadomej stacji życia. Napis na niej głosi:
"W hołdzie patriotom Ziemi Sądeckiej wywożonym stąd
i straconym w hitlerowskich obozach zagłady społeczeństwo sądeckie,, .
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Klasztor" - ul. Poniatowskiego 7

Architektura piętrowego gmachu klasztoru zamykającego ścianami czworoboczny
wirydarz wzorowana jest na formach renesansowych. Od strony ogrodu urozmaica
ją piętrowa galeria arkadowa. W wystroju architektonicznym zastosowano liczne
formy neoromańskie.

W fasadzie zachodniej wybiega przed gmach centralnie usytuowana klasztorna
kaplica zwieńczona smukłą wieżą, zbudowana według projektu matki Marceliny.
Nakrywa ją płaski strop łączący się z bocznymi jej ścianami ukośnie ściętymi krawę
dziami zdobionymi stiukowym ornamentem. Ołtarz kaplicy stanowi wysoko usytuowana wnęka podświetlona oknem od zachodu, ujęta architektoniczną o
ne oromańskim pokroju bogatą w formie złoconą ramą. W niej ustawiona jest figura
Matki Bożej . Poniżej wnęki znajdują się wykonane z białego marmuru ołtarz i tabernakulum. Na ścianach usytuowane są płaskorzeźbione stacje drogi krzyżowej, zgodne stylem z neoromańskim wystrojem kaplicy.
Kaplica pozostająca pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej służyła w latach
1960-67 jako rektorat, a od 1967-85 (do czasu budowy nowego kościoła nieopodal)
jako parafialna świątynia dla zwartym kręgi e m otaczających „ Biały Klasztor'' nowych
dzielnic mieszkaniowych miasta.
Wnętrze klasztoru zajmują pomieszczenia mieszkalne dla Sióstr Zgromadzenia,
sale szkolne i internatowe. Na przestrzeni lat istnienia Zgromadzenia SS Niepokalanek w Nowym Sączu prowadzone były przez nie żeńskie zakłady wychowawcze.
Pierwsza szkoła ?-klasowa nie posiadała uprawnień szkoły państwowej . Następna
prowadzona do 1940 r. to gimnazjum o profilu humanistycznym. Po 1945 r. do dzisiaj
prowadzone są tutaj zawodowe szkoły o profilu gastronomicznym . Wychowanie w
nich oparte było i jest na czterech zasadach systemu pedagogicznego stworzonego
przez Matkę Marcelinę Darowską:

„Bóg wszystkim - przez wszystko do Boga
Bóg nas stworzył Polakami
Wierność obowiązkom stanu
Uczenie myślenia".
Jakość nauczania i wychowan ia w tych szkołach jest szeroko znana i oceniana
bardzo wysoko .
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Kościół

parafialny p.w. Matki

Bożej

Niepokalanej - ul. Królowej Jadwigi

nr 44
Pierwsza parafia w nowej dzielnicy „Millenium" ustanowiona została w 1967 r. przy
niewielkiej kaplicy klasztoru SS Niepokalanek.
Było potrzebą chwfli , by w rozbudowujących się w tej części miasta nowych
dzielnicach, dla zwiększającej się liczby ich mieszkańców wznieść świątynię Bożą.
Rozpoczęte w 1970 r. starania o jej wystawienie napotykały na opór ówczesnych
władz. Nacisk sądeckiej „ So lid arności " spowodował prawne zatwierdzenie parafii w
1981 r. Przedłożone plany architektoniczne nowej świątyn i zatwierdzone zostały w
1982 r.

Mszy św. Pasterskiej 25.Xll.1986 r. Również wówczas poświęcona została - wybudowana przed tym czasem - kaplica i oddana wiernym do użytku na okres będącego
w budowie kościoła parafialnego.
Monumentalny w sylwetce kościół swym stylem arch itektonii;:znym wybiega w XXI
wiek. Wzniesiony został niezmiernie ofiarnym trudem inspiratorów jego budowy jak i
parafian, a rekordowo krótki czas budowy, mówi sam za siebie.
Kościół poświęcił i główny ołtarz konsekrował w dniu 15.Xl.1992 r. ordynariusz
diecezji tarnowskiej ks . biskup Józef Życiński. W ołtarzu głównym złożone są relikwie
Męcze nników - bł. Karoliny Kózka, św. Honoraty i św . Probusa.

Kościół

ten jest dziękczynnym za 700 lat istnienia miasta Nowego Sącza.

Wzniesiony został według projektu profesora Politechniki Krakowskiej - architekta
Leszka Filara z Zespołem. Zbudowany jest z żelbetu okładanego obustronnie cegłą,
pos iada strop z płyty żelbetowej podwieszonej na konstrukcji stalowej. Dach kryty jest
blachą miedzianą, posadzka granitowa. Powierzchnia użytkowa wynosi 2700 m2 ,
kubatura kościoła 51.000 m3 . Wysokość wieży, na której zawieszono w 1991 r.
sharmonizowane w tonie 4 dzwony wynosi 64 m.
Wystrój wnętrz zawdzięcza swój wyraz prof.
- pozostaje w realizacji.

Bronisławowi

We wnęce ściany usytuowany został ołtarzyk p.w.
tej Świętej na terenie Sądecczyzny.

św .

Chromemu z Krakowa

Rity- pierwszy

poświęcony

Cmentarz Komunalny - ul. Rejtana
,, Historię

Ziemi z nagrobków się czyta".

Na Cmentarzu Komunalnym znajduje
1. Symboliczny pomnik

powstańców

się:

z 1831 r. i 1863 r. - kwatera nr 3

2. Grób Nieznanego Żołnierza z 1920 r. - kwatera nr 3
3. Groby

powstańców

z 1863 r. - kwatery nr 3, 6, 15, 18, 19.

4. Monumentalny pomn ik - obelisk z kwaterami grobów żołn i erzy polskich, austriackich i niemieckich z czasów I wojny światowej - kwatera nr 45.
Os. ,,Millenium" - kościół p. w. Matki Bożej Niepokalanej

Nowy kościół usytuowano nieopodal „ Białego Klasztoru" SS Niepokalanek na
uzyskanym od tego Zgromadzenia Zakonnego terenie . Kamień węgielny pod nowy
kośc i ół pośw i ęcony przez Ojca Św i ętego Jana Pawła li wmurowany został podczas

5. Pomn ik legionistów z I wojny św i atowej postawiony w okresie
odnowiony w 1988 r. - kwatera nr 15.
6. Pomnik

żołn i erzy

z 1939 r. wzn iesiony w 1979 r. - kwatera nr 19

7. Nagrobny pomnik gen, Józefa Kustronia, który
tera nr 49
8. Symboliczny grób
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międzywojennym,

„ Oświęcimiaków"

po l egł

16 września 1939 r. - kwa-

- kwatera nr 19
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9. Kwatery ofiar terroru hitlerowskiego, wymordowanych w latach okupacji - kwatera nr 7, 53, 57.
1O. Pomnik i groby żołnierzy radzieckich z lat 11 wojny

światowej ,,

- kwatera nr 46.

11. Pomnik Bronisława Pierackiego, ministra i pol ityka li Rzeczpospolitej, s ądeczani
na, który zgin ął od uli uk raińskiego nacjonalisty w 1934 r. - kwatera nr 27.
12. Symboliczny grób„Sybiraków" Ziemi
nr 19.

Sądeckiej

wzniesiony w 1993 r. - kwatera

Na cmentarzu jest wiele grobowców i pomników, które
miasta.

zamykają stuletnią historię

Stary cmentarz w dzielnicy przymiejskiej w Gołąbkowicach
ciekawe nagrobki z końca XIX w.

zachował

artystycznie

r. Pierwotny kościół , który Długosz nazywa parafialnym, istniał przed 1470 r. Według
tradycji fundowany był przez Władysława Jagiełłę w r. 141 O, napis wokół polichromii
brzmi: ,,Ladislaus Rex Poloniae fundator hu ius loci A.D. 141 O". Obecny kościół wzniesiony został w latach 1595-1608, modrzewiowy, konstrukcji zr~bowej, oszalowany,
pokryty blachą /na gont/ w191 O r., jednonawowy. Ma węższe prostokątne prezbiterium, przy którym mała zakrystia. W latach 1924-26 gruntownie odnowiony. Od frontu
kwadratowy przedsionek, nad nim chór i nadbudowana ośmioboczna niska wieży
czka. Polichromia stropu późnorenesansowa - początek XVI! w. o podziałach kaseto nowych, w których popiersia świętych , rozety i scena ze św . Norbertem oraz
podobizna króla Jagiełły .
Ołtarz główny późnorenesansowy ,

z początku XVI! w., w polu środkowym obraz
barokowy z XVII/XVIII w ., po bokach rzeźby śś . Piotra i Pawła , w zwień
czeniu Zwiastowanie - pocz. XVI I w.
św. Rocha ,

W prezbiterium po lewej stronie obraz św.Józefa z Dzieciątkiem malowany przez
Barbackiego w 1937 r. W nawie po stronie lewej duży, rzeźbiony Krucyfiks
o reminiscencjach późnogotyckich XVI/XVII w. , pochodzący z łuku tęczowego . Po
stronie lewej Pieta - I poł. XVII w. W zakrystii obraz Trójcy św. , wotywny, barokowy
z XVII w. Organy z prospektem barokowym , ok. 1670 r., powiększone w 1968 r.
Ch rzcielnica z 1966 r. - rzeźby wykonał art.rzeźb. Mieczysław Bogaczyk, fundowana
na tysiąclecie chrztu Polski.
Bol esława

Pomniki Martyrologii
W okresie okupacji hitlerowskiej z ginęło ok. 20.000 mieszkańców
Dla uczczenia ich pamięci wzn iesiono wiele pomników, grobów.

Sądecczyzny.

1. Pomnik ofiar hitlerowskich,, - przycz ółek mostu kolejowego nad Dunajcem. Pomnik - głaz postawiono dzięki staraniom ZBoWiD-u oraz społeczeństwa miasta
Nowego Sącza i widnieje na nim napis: ,,W hołdzie 280 ofiarom hitlerowskiego
barba rzyństwa , wymordowanych w tym miejscu w latach okupacji 1939-1945.
Cześć Ich pamięci. ".
2. Pomnik na miejscu rozstrzelania 11 zakładników nad rzeką Kamienicą - ul. Krań
cowa.
Dla uczczenia ich pamięci staraniem Urzędu Miejskiego, ZBoWiD oraz
społeczeństwa Nowego Sącza dr)ia 12.X.1978 r. odsłonięto pomnik projektowany przez Eugeniusza Mi ś kowca , o nowoczesnych kształtach z napisem: ,,Ofiarom faszyzmu".
Inne tabl ice , groby martyrologii są wymieniane przy opracowaniu innych obiektów
Sącza. Należy jeszcze wspomnieć o wymownym grobie rozstrzelanych braci Świer
czków, który znajduje s ię „na Sk ałk a ch " - dzielnica Fałkowa. Na grobie jest krzyż z
napisem: ,,Zginęli od kul okupanta Władysław Świerczek lat 33, Kazimierz Świ e rczek
lat 26. Boże zbaw Ich dusze".

Dzwon z 1959 r. Po stronie prawej nawy epitafium gene rała brygady Józefa Gizy,
któ ry był komendantem Centrum Wyszkolenia Armii na Środkowym Wschodzie, dowó dc ą 7 Dywizji Piechoty we Włoszech . Urodzony w Dąbrówce Polskiej, zmarł w
1965 r. w Londynie .
,, Oddał duszę

Bogu /

p.w.

św.

Rocha w

Dąbrówce

Parafia istniała za czasów księdza Jana
na. Obecna parafia wydzielona jest z parafii
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Polskiej
Długosza ,

przed 1513 r. została zniesiow Nowym Sączu w 1924

św. Małgorzaty

ziemi obcej I a serce Polsce"

Nieco dalej tablica pamiątkowa poświęcona strzelcowi Władysławowi Lisowi, rozstrzelanemu 22.08.1941 r. w Biegonicach. Obok kościółka dwa cmentarze: wojenny
na którym spoczywają żołnierze austriaccy z lat I wojny światowej oraz cmentarz
cywilny. Obok drewnianego kościółka buduje się nowy, murowany p.w. św . Trójcy.

Nowy

Sącz

- Biegonice

W 1975 r. podmiejska
Sącza. Nazwę swoją

Kościół

Ciało

wieś

BIEGONICE

wywodzi od imienia

włączona została

słowiańskiego

w

obręb

Nowego

„Biegun". Biegonice

należą

do najstarszych miejscowości w Sądecczyźnie. Na Winnej Górze w Biegonicach
znaleziono w czasie archeologicznych poszukiwań w 1957-58 r. siekierkę i drapak z
jaspisu radiolarytowego . Wykopaliska potwierdziły istnienie osady z okresu neolitu
(1 100-900 p.n.e.). W czasie robót ziemnych związanych z budową fabryki elektrod
odkryto przypadkowo cmentarzysko ciałopalne, które zostało przez spychacz zniszczone.
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Badania trzech grobów popielnicowych datują je na rok 1OOO p.n.e. i określają jako
do osady na Winnej Górze. Znaleziony w Biegonicach grot oszczepu z
zadziorkami pochodzi z epoki brązu .
przynależne

Księżna

1628 r. -

Pożar strawił

Kinga przekazała 1 łan ziemi dla klasztornej wsi PP Klarysek dla
wybudowania kościoła w Biegonicach. Nosił wezwanie św . Wawrzyńca.
ten pierwszy

kościół.

1647 r. - Zostaje wybudowany kościół z kamienia ciosowego pochodzącego z Winnej Góry, w tym samym miejscu co poprzedni i pod tym samym wezwamiem.
1782 r. - Po skasowaniu dóbr PP Klarysek przez zaborców austriackich osadzili
oni tutaj rolników niemieckich wyznania ewangelickiego. Mimo ponad
100-u lat pobytu w Polsce nie spolszczyli się .
by n~ jego miejscu wystawić nowy - trzeci z kolei ,
wezwanie św.Wawrzyńca. Autorem projektu był Jan Sas Zubrzycki /1860 - 1935/, który własny ideał neogotyckiego, narodowego „stylu nadwiślańskiego" zrea li zował nie tylko w tym kościele.

1907' r. - Rozebrano

kościół

przejmujący

Kościół wystawiony z cegły, nieotynkowany, z jedną wieżą, posiada zabytkowe
przedmioty: kamienną chrzcielnicę z 1660 roku, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
malowany na desce w XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu , przeniesiony
tutaj z skasowanego w 1813 r. kościoła 00 Franciszkanów w Starym Sączu. Obraz
Gotycki z XV w. z wizerunkiem Matki Boskiej od 1934 r. znajduje się w zbiorach
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Dzwon z 1664 r. Kropielnica
~óźnorenesansowa. Krzyż procesyjny z XVIII w. Posągi św . Wojciecha i św . Stanisła
wa B-pa, barokowe.

We wsi przydrożne figury: św . Jana Nepomucena na postumencie z 1841 r.
Chrystusa Frasobliwego - peł.XIX w., Pieta wykonana w kamieniu - XX w. Kapliczka
czworościenna , murowana z 1833 r.
Jubileuszowy drewniany krzyż stojący na szczycie Winnej Góry ufundowany
przez parafian biegonickich i stanął w 1934 r. w rocznicę 1900 lat od śmierci
Chrystusa na Krzyżu . Zmurszały zastąpiono w 1984 r. nowym.
Biegonice były w czasie okupacji hitlerowskiej miejscem straceń wykonywanych
przez gestapo na polskich patriotach:
został

19 XII 1939 r. - rozstrzelano 5 osób za

przejście

granicy w Muszynie by

dotrzeć

do polskiego wojska.
21 VIII 1941 r. - rozstrzelano 44 osoby, w tym art.mal.
27 IX 1941 r. - rozstrzelano 9 osób.
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pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Nowym

Zbudowany z inicjatywy Komitetu Społecznego , w.g. projektu prof. Politechniki
Wrocławskiej architekta Tadeusza Brzozy w latach 1957-61. Poświęcony 6.X.1961 r.

1269 r. - powstanie parafii.
1288 r. -

Kości ół

Sączu -Zawadzie

Bolesława

Barbackiego.

Prace

wykończeniowe

i

częściowe wyposażenie wnętrz trwały

do 1978 r.

Murowany, obłożony kamieniem, kryty blachą. Trzynawowy, bazylikowy z węż
szym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od frontu wieża czworoboczna, w której
na piętrze mieści się chór muzyczny. Wieża w górnej kondygnacji ażurowa, zwień
czona iglicą. Posadzki wykonane z marmuru bolechowickiego.
Aranżację wnętrza

wykonali prof. Witold Popławski i prof. B ronisław Chromy. W
nietypowa Pieta. Matka Boska stojąca pod krzyżem, który tworzą
ramiona Chrystusa. W wyrazie twarzy Matki widać ogromny ludzki ból. Pieta, której
twórcą jest Bronisław Chromy, to odlew z tombaku i brązu o łącznej wysokości 6,7
m i wadze 2,5 t. Umocowana jest na trzech lekkich sztycach. Miniatura tej rzeźby
znajduje s i ę w Muzeum Londyńs kim.
ołta rzu głównym

Po obydwu stronach nawy głównej poczet świętych polskich w hołdzie dla Piety
i błogosławieni Maksymilian Kolbe, Wojciech-B-p, Szymon z Lipnicy,
Jadwiga Wawelska, Brat Albert, Stanisław B-p, Andrzej Bobola, Andrzej Świerad ,
Kinga i Kazimierz. Figury wysokości 2,8 m projektował Bronisław Chromy a wykonali
rzeźbia rz Borzęcki z Zakopanego i Marian Kiełbasa z Jamnicy. Polichromię rzeźb
wykonał Bronisław Chromy. Każda rzeźba wykonana jest z kloca drewnianego spreparowanego z ok. 40 kawałków drewna.
tworzą: święci

N~ chrzcielnicy ustawionej w prezbiterium przedstawione są sceny z I pielgrzymki
Ojca Swiętego Jana Pawła li do Polski - Gniezno, Warszawa, Kraków, Częstochowa
i Wadowice. W narożach krzyża umieszczonego na przykrywie chrzcielnicy tkwią 4
półszlac hetne kamienie. Pochodzą z pomnika londyńskiego , poświęconego pamięci
ofiar Katynia. Projektantem chrzcielnicy jest Bronisław Chromy.
W sklepieniu naw bocznych polichromia przedstawiająca Sanktuaria Maryjne i
- Jasna Góra, Tarnów - Katedra, Nowy Sącz - Przemienienie
Pańskie , Nowy Sącz - Matka Boska Pocieszenia, Tuchów - Sanktuarium Matki Bożej,
Tarnów - Matka Boska Fatimska, Okulice, Bochnia, Zawada k/Dęb icy , Limanowa Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Pod chórem w bocznej kaplicy kopia XVI w.
obrazu Matki Boskiej Pocieszenia wykonana została w 1962 r. przez art. - mal.
Czesława Lenczowskiego. W lewej bocznej nawie stoi na ołtarzu miniatura rzeźby
Jana Pawła 11 sprzed katedry tarnowskiej wykonana przez Bronisława Chromego. W
kruc hcie krzyż rzeźbiony przez miejscowego twórcę Mariana Kiełbasę. Na dziedzińcu
kośc ie l nym odbyła się 15. VI I1.1963 r. koronacja XVI-wiecznego cudami słynącego
obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z kościoła św . Ducha w Nowym Sączu (kopia w
Pańskie : Częstochowa
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kaplicy). Ówczesne władze miejskie nie zgodziły się na koronację obrazu w centrum
miasta. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
Dnia 15.V.1993 r. odbyta się tu uroczystość poświęcenia sztandaru miejscowej
szkoty nr 16 im. Orląt Lwowskich.

Sądecki

Park Etnograficzny - ul. Gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego

83b
Sądecki Skansen - jeden z większych w Polsce - rozłożony na 20 hektarowym
pagórkowatym terenie w podmiejskiej dzielnicy Fałkowa - założony został w 1969 r.
Gromadzi i prezentuje w interesujący sposób zabytki architektury wiejskiej i tradycyjnej kult~ry duchowej oraz materialnej grup etnograficznych, zamieszkałych w historycznych granicach Sądecczyzny: Pogórzan, Lachów, Górali Łąckich, Łemków z
zachodQich terenów ich zamieszkania. Przedstawiona jest także grupa karpackich
Cyganów.

Cechy rozróżniające kulturę tych grup prześledzić można w 59 obiektach wiejskiego budownictwa drewnianego i w zgromadzonych w nich imponującej ilości
zabytków muzealnych.
Obszerne domy i biedniackie chaty kryte gontem, słomą, przynależne do nich
zabudowania gospodarskie, studnia z żurawiem, kapliczki przydrożne , białe ściany
dworku, a w nich sprzęty, stroje ludowe, narzędzia pracy, przeniosą nas w wiek XIX.
Mieszkając w ruchliwych miastach i urbanizujących się wsiach podglądnąć możemy w skansenie jak żyli nasi dziadowie, jakie wartości towarzyszyły ich dniom.

Nowy

Sącz

-

Zabełcze

Wyjeżdżając z Nowego Sącza ku północy droga przebija się przez sztucznie

wykonany przekop, odsłaniający ławicę piaskowca z jakiego zbudowany jest Beskid
Sądecki. Tu rozpoczyna się Zabełcze - od 1975 r. przedmieście miasta.
Pierwsza wzmianka historyczna o Zabełczu pochodzi z 1292 r. Znalezisko archeologiczne na wzgórzu nad drogą, uzyskane w 1953 r. to 3 monety rzymskie z
okresu cesarstwa:
• sestercjus z wizerunkiem Marcjanny, siostry cesarza Trajana z Ili w.n.e .
- moneta Postumusa Uzurpatora - Ili w.n.e .
- tessere z delfinem - Ili w.n .e.
poświadcza
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przebieg szlaku bursztynowego doliną Dunajca.

Wieś pozostawała

przez wieki własnością rycerskiego rodu Wielogłowskich herbu
XVI/XVI I w. znajdowała się w ręku Jana Dobka - Łowczo
wskiego, posła króla Zygmunta Ili Wazy do Turcji, Szwecji i Moskwy (nagrobek pod
wieżą kościoła przy ul. Pijarskiej).
Starykoń.

Na

przełomie

W dworku usytuowanym pośród dębowego starodrzewia mieszkał u swego stryja
hr. Gustawa Romera w latach 1884 - 1889, uczęszczając do sądeckiego gimnazjum,
twórca kartografii polskiej - Eugeniusz Romer. Folwark zakupili w 1902 r. 00 Jezuici.
Od 1945 r. folwark stanowi jedno z gospodarstw Stacji Hodowli Roślin. W obrębie
zabudowań m i eści się kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej - bezstylowa.
Nowy Kościół w budowie.
Po stronie lewej drogi w głębi dolinki cmentarz wojenny z grudnia 191 4 r. Na
drogi do wsi wzniesiona została w 1931 r. kaplica w kształcie groty z Lourdes
z fundacji zarządcy folwarku O. Wojciecha Pączki.
rozdrożu

Przy drodze w stronę Krakowa kamienna figura Chrystusa Frasobliwego na postumencie, z połowy XIX w.
Szkoła

podstawowa jest zbudowana w latach
dzieci z Sądecczyzny, uzbieranych ze

skła dkowych

Kościół

p.w.

św.

siedemdziesiątych
sprzedaży

z

pieniędzy

butelek.

Heleny - dzielnica Helena

Nie znany jest rok budowy kościoła , lecz w archiwach Kapituły Katedry Wawelskiej w aktach wizytacji kościołów sądeckich z roku 1596 wymieniany jest kościół św.
Heleny.
Pierwotnie kościół usytuowany był na terenie zalewowym , bezpośrednio przed
rokiem 1608 został przeniesiony na obecne miejsce. Fundatorem przebudowy i
wyposażenia wnętrza kościoła by! karczmarz Szymon - ze wsi biskupiej Świniarsko.
Kościół by! otoczony sobotami, obity gontem, chór wsparty na słupach , wewnątrz
tylko ołtarz główny. Na przyległym cmentarzu chowano również zmarłych na skutek
zarazy. Podczas najazdu szwedzkiego kościół uległ zniszczeniu . W 1686 r. staraniem
ksien i klasztoru starosądeckiego Heleny Marchockiej zbudowano obecny kościół.
Świadczy o tym napis na belce tęczowej: ,,Ten kościół nakładem Jej Mości a Przewielebnej panny Heleny Marchockiej Ks. Starosąd. Z.S.K.W.W. 1686".

Usytuowany w dzielnicy Helena na cmentarzu grzebalnym kościół jest orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany z prostokątnym korpusem, węższym
prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy mała zakrystia. Dach
sio dłowy, kryty blachą, na nim dwie wieżyczki. Wewnątrz stropy płaskie .
Ołtarz główny - renesansowo-barokowy z 1686 r. z obrazami: Matki Boskiej
Pocieszenia z XVIII w. , św. Heleny z XVII w. (1685 r.), Ukrzyżowanie i Zmartwy-
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chwstanie - renesansowe z ok. 1580 r. (oba
XVII w., u szczytu herb „Śreniawa" .
W predelli sceny
obraz św. Trójcy.

zw iązane

z klaryskami

trójkątne) ,

Zwiastowanie i

starosądeckimi

św.

- XVII w. W prezbiterium

W nawie obraz: św. Piotra i św. Pawła z I poł. XVII w., Chrystus u słupa (XVIII
w.) , Pieta ze świętymi Anną i Heleną oraz kl ęczącą rodziną fundatora, barokowy z
1707 r. , wotywny, św. Jakub -~ płaskorzeźba gipsowa z XVIII w.
~

Dwa ołtarze boczne - wczesnobarokowe - prawdopodobn ie z 1686 roku. Po
stronie lewej - obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem (li poł. XVII w.) . Po stronie prawej
- św. Józef. Na łuku tęczowym późnobarokowy krucyfiks. W przedsionku - stacje drogi
krzyżowej .

Od 1889 r. 00 Jezuici posiadają na przykościelnym cmentarzu grobowiec. W
zbiorowej mogile spoczywa 16 mieszkańców wsi Świniarsko zamordowanych przez
wchodzące wojsko niemieckie - 7 września 1939 roku .

Należy podkreślić, że mieszkańcy tej dzielnicy wspólnie z parafią, własną pracą
i ofiarami pieniężnymi odnowili i upiększyli ten kościół wraz z cmentarzem, zniszczony
częstymi powodziami, ratując go od ruiny.
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INFORMATOR

Klara z

„IT" - Centrum Informacji Turystycznej
ul. Jagiellońska 46, tel. 42-37-24
PTTK 0 /,, Beskid" Zarząd Oddziału , Rynek 9, tel. 42-14-03
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, Rynek 9 tel. 42-08-31
PT „Poprad", ul. Romanowskiego 4A, tel. 42-10-02, 42-18-78
SBT „Turysta", ul. Jagiellońska 38, tel. 42-11-01, 42-26-96
OST „Gromada", Rynek 3, tel. 42-12-01 , 42-15-71
BT ZNP „Logostur", ul. Długosza 61 , tel. 42-39-28
BP „Artus-Tourist", ul. Romanowskiego 4a, tel. 42-27-46

Hotele
Orbis - ,,Beskid", ul. Limanowskiego 2, tel. 42-07-70
„Panorama", ul. Romanowskiego 4A, tel. 42-18-78
„Zajazd Sądecki " , ul. Królowej Jadwigi 67, tel. 42-67-17
„Hotel PTTK", ul. Jamnicka 2, tel. 42-50-12
Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. Batorego 72, tel. 42-32-41
Camping PTTK, ul. Jamnicka 2, tel. 42-50-12

Restauracje
„Imperia l", ul. Jagiellońska 14, tel. 42-04-08
„Panorama", ul. Romanowskiego 6, tel. 42-08-06
„Bona", Rynek 28, tel. 42-11-02
„ Chińska

- Mandaryn", ul. Lwowska 1, tel. 42-32-80
ul. Węgierska 28, tel. 42-00-15
„Roxana", ul. Jagiellońska 6, tel. 42-10-18
„Zajazd Sądecki " , ul. Królowej Jadwigi 67, tel. 42-67-17
„ Węg iers ka" ,

Ważniejsze
U rząd

adresy

Urząd

Miejski, Rynek 1, tel. 42-34-02
Rejonowy, ul. Jagiellońska 33, tel. 42-07-94

Urząd

Wojewódzki , ul. Jagiellońska 52, tel. 42-38-80, 42-36-07

Pogotowie Ratunkowe, ul. Waryńskiego 2, tel. 999, 42-22-22
Szpital Wojewódzki , ul. Młyńska 5, tel. 42-32-70
Urząd

Pocztowy, ul. Dunajewskiego 1O, tel. 42-39-03, 42-39-78

Dworzec PKP, ul. Kolejowa, te l. 42-36-80, inf. kol. 42-30-20
Dworzec PKS, Plac Dąbrowskiego , tel. 42-11-11 , inf. PkS 42-12-02
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Placówki kulturalne

Spis treści

Muzeum Okręgowe - Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, tel. 42-13-15
czynne: wtorek, środa , czwartek 10-15
piątek 10-18
sobota, niedziela 9-15
Sądecki

Park Etnografiozny. - skansen , ul.

Długoszowskiego

Fałkowa) ,

tel. 42-

Jagiellońska

60, tel.

83b

64-12
czynny: sezon letni {2.5-30.9) codziennie 10-17
poza sezonem (1.10-30.4) poniedz. piątek 10-14
Galeria Malarstwa Bolesława Barbackiego, willa „Marya", ul.
42-24-90
czynna: wtorek - p iąte k 10-15
Galeria Marii Ritter, Rynek 1 tel. 42-13-15
czynna:

środa,

czwartek 10-15
10-18
· sobota, niedziela 9-15
Galeria Sztuki „Dawna Synagoga", ul. Berka Joselewicza 12, tel. 42-13-15
czynna: środa, czwartek 10-15
piątek 10-18 .
sobota, niedziela 9-15
Biuro Wystaw Artystycznych , ul. Jagiellońska 1O/Szwedzka 2, tel. 42-28-55
Biblioteka Wojewódzka, ul. Franciszkańska 11 , tel. 42-03-24
Młodzieżowy Dom Kultury, Rynek 14, tel. 42-07-32
Dom Kultury Kolejarza im. Pierackiego, Al. Wolności 23, tel. 42-04-52
Kino „Sokóf', ul. Długosza 3,tel. 42-02-29
~ino „Kolejarz", ul. Zygmuntowska 17, tel. 42-17-43
piątek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
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Nowy Sącz 1292-1994
Zamek królewski (ruiny)
Mury obronne Nowego Sącza
Ratusz- .,Serce miasta", ul. Jagiellońska
Bazylika św . Małgorzaty
Dom Gotycki
Kościół p.w. św. Ducha i klasztor 00 Jezuitów
Zespół poklasztorny 00 Franciszkanów
Rezydencja Lubomirskich
Synagoga w Nowym Sączu
Cmentarz żydowski - kirkut
Klasztor i kościół popijarski
Kapliczki w Nowym Sączu
Kościół p.w. św. Kazimierza
Szkoła im. Adama Mickiewicza
Wojewódzki Dom Kultury „Sokóf'
Parki miejskie i pomniki przyrody
Pomnik Adama Mickiewicza
Kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny
.,Stary Cmentarz" - ,.Cmentarz Zasłużonych "
Kolonia Kolejowa zwana „ Starą Kolonią"
Kościół p.w. św. Elżbiety Wdowy
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły
,,Dom Robotn iczy"
Dworzec Kolejowy
., Biały Klasztor"

-

Kościół p.w. Matki Bożej Niepokalanej
Cmentarz Komunalny
Pomniki Martyrologii
Kościół p.w. św. Rocha w Dąbrówce Polskiej
Nowy Sącz - Biegonice
Kośc i ół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Zawadzie Sądecki Park Etnograficzny
Nowy Sącz - Zabełcze
Kościół p.w. św. Heleny
Informator
-

Irena Styczyńska
Witold Tokarski
Irena Styczyńska
Irena Styczyńska
Irena Styczyńska
Irena Styczyńska
Anna Listwan
Stanisław Korusiewicz
Irena Styczyńska
Zbigniew Zieliński
Zbigniew Zieliński
Stanisław Korusiewicz
Stanisław Korusiewicz
Jerzy Baranowski
Jerzy Baranowski
Irena Styczyńska
Dominka Kroczek
Jerzy Baranowski
Jerzy Baranowski
Jerzy Baranowski
Zbign iew Zieliński
Zbigniew Zieliński
Zbigniew Zieliński
Zbign iew Z i e l iński
Zbigniew Zielińsk i
Władysława Głuc
Władysława Głuc
Władysława Głuc
Władysława Głuc

Anna Listwan
Irena Styczyńska
Jadwiga Wawro
Władysława Głuc

Irena Styczyńska
Anna Listwan
Wiesław Piprek

3
8
11
14
23
32
34
38
40
40
41
42
43
44
48
49
50
52
52
54
55
56
57
57
58
59
60
61
62
62
63

65
66
66
67
69
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ERRATA
'

Winno

t:
Już

miarę

pary.

być:

w XIV w.

tętno życia

na

miarę

wieku pary.

zamek królewski oparty częścią ...
murowane ogrodzenie

obejścia

kościelnego

pod kątem prostym 10 ulicami
I 'I chodową przechodzą-

11111boku ś cian kopulę
, , n , nad którą takaż !atar" lldlo na jest ponad.

a nad klatką schodową przechodzą
cą z czworoboku ścian w kopulę
ośmioboczną, nad którą takaż latarnia wyprowadzona jest ponad dach.

I

umieszczone
o fryz odkuty jest od

były takież posągi

Oleśnickiego .

Fryz odkuty jest od

nowa
Obraz z XVII w. wieńczący ołtarz
przedstawia św. Jana Chrzciciela.
Jana Martyńskiego w 1845 r. Zbudowany został
J nu

Sygańskiemu

·y1!1Ólka mostowego mostu

nadała

obo;Jc

ks. Janowi

przyczółka

Sygańskiemu

mostu

l
z
p l ic ę

w 1982 r.

1y1·h lat XIX-wiecznych
ław

ideą

dr Jordana -

poddano kaplicę remontom
w 1982 r.
Z dawnych XIX-wiecznych
pomników

