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Ratusz (niem. Rathaus, dom rady, czes. radnice, słowac. radnica)1, nazywany niekiedy do XV wieku wietnicą, czyli „mównicą" 2 - w rozumieniu encyklopedycznym reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, tradycyjna
siedziba samorządowych władz miejskich, będąca częs to najbardziej wyrazistym znakiem tożsamości wyróżniającej miasto od innych ośrodków i świa
dectwo samorzą dności jego obywateli. W innym znaczeniu istotny element
miasta średniowiecznego wespół z rynkiem zamieszkałym przez najbogatszych mieszczan, kościołem parafialnym i regularną siecią ulic z warsztatami
rzemieślników różnych specjalności.

Budynek ratusza - widomy obraz ambicji patrycjatu - stał się już
w XIV wieku wizytówką miast polskich. Był wynikiem wzrostu zamożności
mieszczańs twa oraz rozwoju form organizacyjnych życia miejskiego. Miejscem, gdzie regulowano najważniejsze sprawy gospodarcze, przeprowadzano transakcje finansowe, podejmowano decyzje w odniesieniu do bieżących
wy darzeń politycznych, a przede wszystkim rozsądzano spory i wymierzano
kary. Ratusz był budynkiem ozdobnym, w którym przechowywano także
najdawniejsze archiwalia miejskie oraz wzorce obowiązujących miar i wag.
W jego pomieszczeniach odbywały się uroczystości miejskie3 .
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O pierwszym ratuszu nowosądeckim wiadomo tylko tyle, że był to budynek murowany ze szkarpami od ulicy Świętego Ducha i kościoła farnego
w . Małgorzaty. Budowla ta usytuowana była poza obrębem rynku, a więc
nie typowo, niezgodnie z zasadami rozplanowania miasta średniowieczO ratuszach w Polsce południowej pisali m.in .: A. Brayer, Ratusz krakowski, ,,Kraków dawniej
i d z i ś'; nr 2, 1952; E. Chojecka, Ratusz w Bielsku Białej: dzieło sztuki i pomnik samorzqdności 1897-1997,
Bielsko-Bala 1997; W Komorowski, Krakowski ratusz w średniowieczu i domniemany Dwór Artusa
w Krakowie, ,,Rocznik Krakowski'; t. LXIV, 1998; M. Makowski i J. Spyra, Pięć wieków cieszyńskiego
rat usza 1496-1996, Cieszyn 1996; J. Muczkowski, Dawny krakowski ratusz, ,,Rocznik Krakowski';
t. Vili, 1906; T. Ślawski , Ratusz królewskiego miasta Biecza: siedziba władz samorzqdowych na
przestrzeni dz iejów, Biecz 2000; S. Tomkowicz, Wieża dawnego ratusza na Rynku krakowskim,
„Rocznik Krakowski'; t. XXIII , 1932; J. Waszkiewicz, Zarys historii władz miejskich i ratusza
w Krakowie, Kraków 1970; J. Zub, Sandomierz - ratusz: województwo Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 1995.
2 Jak stwi erdza Zygmunt Gloger, termin wietnica stosowano rzadko, o czym świadczy m.in. fakt,
ie w j ęzyku polskim nie ma ani jednego przysłowia o „wietnicy'; a jest ich wiele o „ratuszu": ,,Nie
wo ł aj, bo wez m ą gębę na ratusz", ,,Do kościoła kiedy chcesz, a na ratusz musisz", ,,Wszyscy mądrzy,
gdy wra c ają z ratusza''. Zob. ten że, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1978, s. 140.
3 1l. Sa mso nowicz, Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001, s. 94, 102, 105.
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r{ego, co sugeruje, że był to dom mieszczański, związany z funkcjonowa.niem władz miejskich być może przez osobę jego właściciela4 . Budynek ten
-vetus pr.aetorium (stary ratusz) - wykupił od rady miejskiej - jak to ustalił
ks. Jan Sygański - bp krakowski Zbigniew Oleśnicki w związku z podniesie-

Do m Gotycki wzniesiony na początku XVI wieku w miejscu pierwszego ratusz a.
Fot. Jerzy Leśniak, 2007

niem kościoła św. Małgorzaty do godności kolegiaty i utworzeniem przy niej
w 1448 roku kapituły kolegiackiej, przeznaczając nabytą realność na mieszkanie dla kanoników i wikarych5 •
Można stąd wnosić, że władze miejskie urzędowały już wtedy w nowym
ratuszu, który stanął w drugiej ćwierci XV wieku w rynku, bliżej jego północ
no-zachodniego narożnika. Są to jednak domysły. W istocie rzeczy nie zachowały si infor macje z tego okresu o siedzibie samorządu miejskiego. Wiadomo
jednak, ż w 1501 roku był on odnowiony6, a w 1523 roku odbudowywany po
przeszłoroczn ym pożarze miasta. Restaurację budynku umożliwiła pożyczka
w wysokości 400 grzywien zaciągnięta przez burmistrza Jana Kromera i wójta
7
Stani sława Franta u_kustosza kolegiaty ks. Macieja z Brzeźnicy •
Nieco jaśniej przedstawiają się dalsze losy tego obiektu, który w 1562
roku był przebudowywany w stylu renesansowym przez kilku budowni4

J. Syga11ski, Historya Nowego Sącza od wstąpienia dynastyi Wazów do pierwszego rozbioru Polski,

t. III , Lwów 1902, s. 22.
6 F. Leśniak, Obszar miasta, zasiedlenie i stosunki własnościowe, [w:] Dzieje miasta ..., t. I, s. 311.

7 Tamże.
4

Był to gmach jednopiętrowy, wielkości i budowy bez mała ratusza tarnowskiego, o okrągłej wieżyczce i wąskich oknach w półokrąg sklepionych
[.. .).Wchód jego obrócony był ku wschodowi słońca, a schody wiodły na
ga l e ry ę otwartą na pierwsze piętro, składające się, oprócz innych pokoi,
z wielkiej sieni, niezbyt wielkiej izby sklepionej, i małego również „sklepionego skarbca". Była to izba górna czyli „radziecka", i skarbiec miejski,
gdzie chowano księgi, przywileje i skarb (aerarium). Tuż obok drzwi radziec kicl\był wchód do wieży i dzwonka ratusznego, którym zwoływano
pospólstwo na gromadne wiece. Na dole zaś, okrom innych lokalności,
by ł o „prawo" w dużej izbie pod izbą radziecką, z podobną izdebką jak
skarbiec. Tu sądził wójt i surowa ławica, czyli ławnicy[ : .. ). Jak do radzieckiej izby skarbiec i dzwonek, tak do izby wójtowskiej przypierały więzie
nia, mianowicie groźna „szatława", czyli katownia podziemna, gdzie na
torturach męczono i badano winowajców - i zwyczajny „kabat", czyli lżej
sze więzienie ratuszne. Był też sklep murowany (ubikacya sklepiona) na
sa mym dole ratusza, tak zwany „cekhauz", t.j. skład na armatę ratuszną,
proch i inne rynsztunki wojenne[ .. .). Lecz już w r. 1615 zesłani komisarze
królewscy przykazali „aby prochy były odtąd z ratusza zniesione i w miej-

z. Beiersdorf, B. Kras nowolski, Sztuka renesansu i manieryzm, [w:] Dzieje miasta Nowego Sqcza,

t. 1, red. F. Ki ryk, Warszawa - Kraków I 992, s. 495.
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czych, najpierw przez włoskiego muratora Lodovica, a nieco później przez
muratora Tomasza; kolejnym zleceniobiorcą był Mateusz z Krakowa, z który m. zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych, w tym wybielenie
izby radzieckiej i almarii przeznaczonej do przechowywania akt miejskich.
zwarty kontrakt budowlany pochodzi z 29 września 1563 roku, w którego
świe tle murator Albert zobowiązywał się do nakrycia iiby ławniczej, izby
dolnej oraz szatławy czyli katowni8 •
Najbardziej widocznym efektem tej rozbudowy było wyposażenie frontu ra tusza w dwanaście krzyżowych okien a całej jego bryły attyką, przy czym
już w tedy budowla posiadała najprawdopodobniej wieżę zegarową (w 1603
roku nakrytą hełmem), o czym świadczą wypłaty poczynione przez miasto
na rzecz zegarmistrza. Wiadomo też, że w 1603 roku dach budynku pokryto
blachą ołowiową, natomiast w 1610 roku dach wieżyczki dachówką 9 . Ks. Jan
ygai'lski w związku z tym napisał: ,,Na wieży ratusznej w malej izdebce,
patrzonej piecem kaflowym, czuwał trębacz, wytrębując godziny uroczystoci lub trwogi miejskiej. [.. .]Na wypadek ognia budził mieszkańców ze snu
przera źliwym trąbieniem. O godzinie 10 wieczór dawał znak na spoczynek,
wy trębując swą zwykłą pieśń: Hej panowie gospodarze / Już dziesiąta na
z garze / Strzeżcie ognia i złodzieja / Boga chwalcie - w nim nadzieja!" 10
Pomimo przezorności mieszkańców miasta obawiających się ognia na
równi z zarazą i powodzią, wielki pożar zniszczył 19 czerwca 1611 roku zabudo wę miejską, nie oszczędzając głównych budowli, tj . trzech kościołów
i zamku starościańskiego, jak również ratusza„ którego gruntowniejszy remont przeprowadzono siedem lat później. Ks . Jan Sygański więc podał:

8 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Sztuka renesansu ... , s. 497-498.
9 Muzeum O kręgowe w Nowym Sączu (MNS), sygn. 4 113, Ratusz Nowy
duty<..1.qca histo ri i dawnego budynku ratusza w Nowym Sączu .
I O J. yga11ski, Historya .. ., t. III , s. 25-26.
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scu odosobnionem i od rynku odległem chowane [... )". Okna, tak w izbie
radzieckiej jako i wójtowskiej, były oszklone malemi okrągłemi szybkami,
oprawionemi w ołów [ ... ]1 1 .
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Nowy Są cz w połowi XV][J wieku . Próba odtworzenia - Hen.ryk Dobrzański, rys . Roman
Solewski, 1976

Zyskaliśm y wi ęc stosunkowo dokładny wizerunek XVII-wiecznego ratusza. Badacze p óźn iej si uzupełnili go zaledwie kilkoma tylko ustaleniami.
Przede wszys tkim oka zało się, że wejście główne do budynku ozdobione
było karniennym porta lem, a prostokątny rzut obiektu miał dyspozycję dwutraktową. Odnotowano także, iż na piętro prowadziły schody zewnętrzne,
a rzut piętra powta rzał dyspozycję parteru12 . W pobliżu ratusza usytuowany
był pręgierz, w któ rego sąsiedztwie znajdował się budynek wagi, służący do
obowiązkow ego w aże nia towarów przeznaczonych do sprzedaży na rynku
miejskim.
Dalsza historia ratusza nowosądeckiego w drugiej połowie XVII wieku
i w XVIIl stuleciu rys uje się dość mgliście. Mimo zubożenia miasta w wyniku zniszczeń potopu szwedzkiego i wojny północnej, samorząd miejski był
w stanie łożyć na reparację swojej siedziby pokaźne środki, przeznaczając na
naprawy m.in. w 1729 i 1766 roku część dochodów pochodzących z kar sądo
wych13.
Zasadniczą zmianę w wyglądzie ratusza nowosądeckiego przyniosła
dobudowa drugiego piętra, którą przeprowadzono w 1834 roku oraz pełna
przebudowa obiektu w 1854 roku.

li Tamże, s. 24-25.

12 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Sz tuka renesansu ... , s. 499-502.
13 T. Opas, Zabudowa i mieszkańcy, [w:] Dzieje miasta .. . , t. I, s. 572.
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Był t~ według opisu w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego budy- ·
k dw ul:'1~trowy'. kryty gontem, ze szczupłą kopulastą wieżą, przy którym
s l~lc trazrnca WOJSk~wa obrócona frontem do plebanii. Przy głównym wej1u d ratusza przyciągała uwagę pochodząca z dawnego pretorium wmuro1
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wym hełmie . Jest on zapewne s tarożytny, może średniowieczny, ale przebudowa.ny i zmieniony, przedstawia się jako zwykła kamienica z dachem
czterospadowym gontowym, na której nadbudowa.no drugie piętro i wieżę . Węgary okien poniżej II piętra mają cechę XVII w. Całość tynkowa.na.
Ze wnątrz przy wejściu z boku, na wysokości ok. 2 m. od terenu wmurowana jest tablica z marmuru czerwonego w kształcie jakby infyły wys. 1.05 m.
- szer. u dołu 0.80 m. Nie ma ramy, tylko dokoła rąbek jakby dzierzga.ny.
Wśród bujnych splotów liści sty lizowa.nych kartusz na nim tarcza eliptyczna s tojąca, wydęta, czworodzielna z herbami: 1) Gryf, 2) Ciołek czy Lewek?
3) Belina, 4) Topór. Z korony nad hełmem wspina się w górę Gryf niemal
całkowity, z językiem wywieszonym; trzyma w szpona.eh nie trąbę, tylko
coś podobnego do tarczy z wstęgą rozwianą fa.listo. U dołu wyryty jest
kapitalikami napis:
VIRTUS NOBILIT ATIS CHARACTER
Tablicę tę znaleziono przed r. 1889 w gruzach czy fundamentach jednej
z kamienic w rynku. Na ratuszu przechowuje się archiwum bogate zwłasz
cza w dyplomy pergam. od XIII w. począwszy z podpisami ś. Kunegundy,
Leszka Czarnego itd. Są tam księgi miejskie z XV w ., księgi cechowe szewców z XVII w. ze wspomnieniami o pobycie Szwedów i morowego powietrza [...]. Na ratuszu są dwa miecze katowskie, pamiątka jus gladii miasta
i stara kronika miasta pisana z ozdobionymi malowidłami[ ... ]15 •

Drugi ra tu sz od s tro ny p ó łn oc n ej. Rys. Bogusz Stęczyński ok. 1846 roku

wana tablica z n apisem: Virtu s noblitatis charitas (cnota oznaką szlachectwa)
razem z tarczą z herbami Gryf, Starykoń, Topór i czwartym przedstawiają

cym krzyż z dwoma podkowami obróconymi na zewnątrz 14.
Znacznie dokładniej przedstawił ratusz nowosądecki Stanisław Tomkowicz - krakowski historyk sztuki i konserwator, pionier w dziedzinie badań
oraz inwentaryzacji zabytków galicyjskich, w tym także sądeckich, który opisał ten obiekt w 1889 roku na stępująco:
Budynek spory na planie pros toką ta., bez dziedzińca wewnętrznego, dwupiętrowy, ze szkarpami w na.rożnikach. Z facjaty wyrasta wieża o barko14 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski
i W Walewski, Warszawa 1889, s. 353.

8

I >1 u1-1i ratusz od s trony

południowej

:ytnl za: Sta nis ława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora
11•y,/,1II i w/nsnyrni komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2007, s. 152.
9
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W oparciu o relację sporządzoną na przełomie 1880/1881 roku możemy
archiwum miejskie wraz ze zbrojownią mieściło się w małej izdebc z jednym oknem na pierwszym piętrze obok kasy miejskiej, przy czym
wej ście do tego pomieszczenia było możliwe jedynie za zgodą burmistrza
i d bywało się w towarzystwie „uczynnego i uprzejmego kasjera miejskiego". Wzmiankowany opis potwierdza, iż w archiwum oprócz dokumentów
is totnie znajdowały się dwa stare miecze i halabardy, uzupełniając że były
t.1 111 tak że transparenty z ostatnich uroczystości z portretami Najjaśniejszych
P .1 11 twa i Arcyksięstwa" 1 9 .
Pewnych uzupełnień odnoszących się do konstrukcji dawnego ratusza
no wosą deckiego dostarczyły prowadzone na rynku w 1966 roku prace wykopa liskowe. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że fundamenty tego obiektu
od trony wschodniej (tam gdzie wznosiła się wieżyczka zegarowa) wykonane
by ł y z cegły, natomiast po stronie zachodniej z miejscowego piaskowca20 .
d

dać, że

11
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: Dru gi ratu z. Rys. Józef Mehoffer z 1889 r. Z biory Muzeum Uniwersytetu Jagiello1'1skiego

Do zewn ę trz n ego wyglądu XIX-wiecznego ratusza istotne uzupełnienie
wnosi ów czes na ikon ografia, która potwierdza późniejsze spostrzeżenie, iż „fasada budyn ku posia d a ła wysunięty balkon wsparty na drewnianych kolumnach toskań s ki c h " 16 z wejści em doń od strony wschodniej. Wiadomo też, że
wokół ra tu sza zasad zono kasztany i akacje, pod którymi stały beczkowozy17 .
Z gł ów nyc h d rzwi wcho d ziło się do sieni, w której była klatka schodowa,
gd zie pro t d rew ni ane schody prowadziły na obydwa piętra : na każdym
pi ę tTZe z n ajdowa ł y si ę takie same ganki na około, z których na trzy strony prowadz ił y d rzw i do kancelaryi magistratualnych. Na drugim piętrze
by ł a ala p si d ze11 ra dy miejskiej i kancelarya burmistrza, na dole zaś
z n ajd owa ł y ię l oka l ności policyi miejskiej. Jeszcze w r. 1884 lokalności te
słu ży ł y za odwach d la za ło gi wojskowej. Na pierwszym piętrze zachowały si ę daw ne izby sklep ione o kamiennych odrzwiach, a w jednej z nich,
ska rbc m zwanej, przec h owy wało się archiwum miejskie.

"'
J~/.,,_
,.1!,1 ra dna. Rys . Stanisław

Wyspiański

?

1r

1 •·

w 1889 roku. Zbiory Muzeum Uniwersytetu

J,1i,;11• l1 0 1~ kiego •

*

I da lej:
(... ] w archi wum lra tuszowym] na osobnych półkach [mieściły się] akta
ławni cze i radzieckie od 1488-1782 r.: księgi cechowe z XVI - XVIII wieku:
dyar y usz ku pieck i Jerzego Tymowskiego z lat 1607-1631; wreszcie księgi
dochod ów i wyda tków miejskich od 1555-1580 r., tudzież od 1601-1669,
które szczę Ji wie oca l a ły [ ... ]. Tak zwane koncerze, t.j. miecze długie przechowywa ne w ar chi w um, były o znaką starszych cechowych: miecze zaś
u ży wan e do egzekucyi za czasów polskich, zabrano stąd podczas oblęże
nia w r. 1849. Zabran o również wtenczas i przywieziono do Lwowa chorą
giew gwardyi narod owej sandeckiej z wizerunkiem Matki Boskiej Często
chowskiej, oraz z pi eczęc ią 18 •
16 S. Kleme nsiewi cz, No wy Sqcz przed 80 laty, ,,G ł os Podhala" nr 14, 1930.
17 MNS, sygn. 4113, Ratusz Nowy Sącz - kwerenda ... budynku ratusza w Nowym Sączu.
18 J. Syga11ski, Historya .. . , t. lll, s. 26-27.
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\\ pr

Sącz

w a dzało

1 1,1d y

lokowany był w 1292 roku na prawie' magdeburskim, które
funkcjonowanie samorządu, a więc wójtostwa, ławy sądowej

miejskiej. Siedzibą tych instytucji

był

ratusz.

Początkowo największe

z 'nie posiadało bogato uposażone wójtostwo, przynależne bezpośred1110 po założeniu miasta jego zasadźcom, tj. Bertoldowi i Arnoldowi, synom
l,1rosą dcckiego wójta Tylmana 21 . W miarę upływu czasu znaczenie wójto1\\.,I ma l a ło . W 1427 roku zostało wykupione przez króla, a następnie przez
11.1

I 'I I .oka lizację i wyglą d archiwum s ądeckiego podał Roman Zwoliński (nauczyciel w I Gimnazjum
Im J,111,1 Dłu gosza w Nowym S ąc zu) . Zob. T. Aleksander, Życie społeczne i przemiany kulturalne
',11,·,·go S,1czn w latach 1870- 1990, Kraków 1993, s. 98.
O INS, Sprawozda ni e z prac wykopaliskowych prowadzonych na rynku w Nowym Sączu w 1966 r.
1
I I. Ki r yk, Poczqtki miasta, [w:] Dziej e miasta ... , t. I, s. 88-89.
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miasto, co spowodowało że kompetencje
wójta przejęła rada miejska, która mianowała,wójta sądowego
rozstrzygającego

tji2'1• Dominującą

(,,advocatus iuratus"),

samodzielnie w spra-

wadi drnbnych i przewodzącego sądowi
ławriiczemu w sprawach trudniejszych. Ins tancję odwoławczą od wyroków ławy stanowił prowincjonalny ąą d wyższy prawa
niemieckiego na zamku s tarościańskim22 .
Pierwsza wzmianka o istnieniu w Nowym Sączu rady miejskiej (,, consules in Kamenicia") pochodz i z 13 grudnia 1315 roku.
Według wskazań prawa magdeburskiego
członkami tego gremium mieli być:
Najstarsza

Lud zie mądrzy, dobrzy, lat zupeł
nych, przynajnuuei dwudziestu
i p i ęc iu , w mieście osiedli, wszelako
nie bard zo bogaci ani też ubodzy,
a le ś r dn.iego s tanu. Nadto mają
by ć z prawego małżeńs twa urodzeni, w domach zawsze mieszkają
cy i dobrej sławy, Boga się bojący ,
s prawied liwo ść i prawdę miłujący,
kla,mtwa i złość w nienawiśc i mają
cy, tajemnic miejskich nie wyjawiaj ący, w s łowach i uczynkach stali,
ł akom s tw em się brzy dzący, darów
ni przyjmujący, mierni, nie pijanice, ni dwuj ęzyczni, nie pochlebcy,
ni blaznowie, n.ie natrętowie, nie
cud zol ż nicy , ani owi, którymi żony
rzą d zą , nie fa łszerze, nie zwadliwi,
albowiem zgodą m a łe rzeczy buduj ą sic;, a ni zgodą wielkie niszczeją.
Też nie ma być na to obieran czło
wiek innego prawa i komu by było
d z i e wi ę d zi s i ą t lat23 .

pieczęć

Nowego Sącza

pozycję w radzie miejskiej Nowego Sącza zajmowali przedslt1w icieJe patrycjatu, wśród których wpływami i zamożnością odznaczała
si~ w XIV wieku rodzina Bogaczów. Znacznie mniejszą rolę, ale z pewnoi, nie znikomą, odgrywało pospólstwo na czele ze starszymi cechów (tzw.
„ lrz ci porządek"), posiadające swoich przedstawicieli w samorządzie ju ż
\\ IV stu leciu.
Za kres zadań rady miejskiej był szeroki, o czym świadczy fakt, że za1 1..1dza ła ona majątkiem i finansami miasta, czuwała nad bezpieczeństwem
Jl');O mi eszkańców, sprawowała jurysdykcję w zakresie niektórych spraw
pornych, reprezentowała miasto w stosunku do instytucji kościelnych, po. , ,,d aj ąc w przypadku Nowego Sącza m.in. prawo prezenty kustosza przy
~o k•g i acię św. Małgorzaty. Przewodniczył jej burmistrz (,,magister civium" \ ymicniony po raz pierwszy w dokumencie z 13 czerwca 1467 roku) - któ1 vm r tacyjnie, na okres zaledwie jednego miesiąca zostawał kolejno każdy
z w bra nych aktualnie rajców25 .

~-

,-~.

--~

Pieczęć sądu

wójtowskiego

I

,) z w d rugiej

/ ,1 s l a nawiające
• 1 or

1,

O sposobi ~ wyboru rajców nowosą
deckich wiadomo niewiele. Na podstawie
dokumentu z p czą tku XVI wieku ustalono jednak, że czterech rajców mianował
w imieniu króla sta.rosta, dwóch zaś pozostałych wybierali rajcy poprzedniej kaden-

połowie

Pieczęć są du sześciu

miast

22 Z. Noga, Władze miejskie, [w:] Dzieje miasta ... , t. I., s. 125-127, 130- 131.
23 B. Groicki, Poczqtek sqd6w i praw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa
1953, s. 37-38, cyt. za: Z. Noga, W/adze miejskie ... , s. 132-133.

I

XVII wieku. Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

przy tym,

że

pomimo

iż

wybór rady miejskiej

odbywał

, znie, to jednak w praktyce urząd rajcowski stał się dożywotni. Fakt

•tł

y w istocie szyderstwem z ducha przyjętego prawa,

przyczynił się

I / Noga, W/adze miejskie ... , s. 133. Ks. J. Sygański, powołując się na zapis z 1579 r. pisze na
n 1 111.11 na s t ę p uj ąco: ,, Rajców było sześciu, z których czterech wybierał starosta grodowy, piątego
I, 1,111 \ I.Hzy rajcy, a szóstego wójt z ławnikami, i ci byli burmistrzami kolejno, z urzędowani em
1~ /ll)' 111, Wój ta zaś i podwójciego z 6 ławnikami wybierało cale pospólstwo. Między nimi mu s i ała
Ir y11,11 mnicj po łowa wybrana z dawnych rajców. [... ] Wybory miejskie odbywaty się w wielki ej
, , ,1dnwcj na ratuszu. Jeżeli sam pan starosta grodowy miał przewo dniczyć, wybijano ją zielonym
1 r lll [ ... J Konfetów dostarczał aptekarz, małmazyi kupcy: zwykłej jednak dawano tylko gorzałkę".
11•111c:, 1/istoria od wstqpienia dynastyi Wazów do pierwszego rozbioru Polski, t. II, Lwów 190 I,
nga, W/adze miejskie... , s. 132-139; F.

Leśniak, Władze

miejskie, [w:] Historia miasta ..., l. I,

1\-1
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w dużym stopniu do zaognienia naprężeń pomiędzy pospólstwem i patrycjatem, skutkując w 1615 roku poważnym sporem wybuchłym w obecności
lustratorów królew.skich, zakończonym rzeczywistym przywróceniem zasady corocznego wyboru, który to fakt ks. Jan Sygański przesadnie i szumnie
nazwał „zwycięstwem demokracji", nadmieniając jednocześnie, że „rajcy doroczni nie większe wywołali zadowolenie i niewiele inaczej rządzili miastem
aniżeli ich dożywotni poprzednjcy za czasów patrycjuszowskich" 26 . Dodać
należy, że w XVIII wiekl!: w miejsce burmistrzów sprawujących swój urząd
na okres jednego miesiąca pojawiaj ą się „burmistrzowie roczni", co zdaje się
świadczyć o załamyw aniu s ię może n.ie tyle całego systemu samorządu miejskiego, co jakiejś jego części - zasady szybkiej rotacji 27 •
W 1770 roku Nowy Sącz wraz z południową częścią starostwa sądeckie
go został zagarnię ty przez A u s tri ę. Zmiana przynależności państwowej nie
spowodowała począ tk owo wprowadzenia nowych zasad w prawnym ustroju miasta, które zos ta ły w d rożone dopiero w 1785 i 1805 roku, wynikiem czego było n ajpierw u ta now ienje wybieranego na okres czterech lat magistratu
z burmistrz 111, sy ndy ki m, asesorem i kasjerem, a następnie przekształcenie
urzę du burmis trz ws ki ego w urząd dożywotni.
Od wszystki h zgla zaj ących się kandydatów wymagano znajomości ję
zy ka ni mi e ki o, a od kandydatów do funkcji burmish·za, syndyka czy
raj y wymag no żeby s kła dali w gubernium egzamin ex utraque linea, to
j t z znajomo ci przepisów administracyjnych i prawa sądowego. Ponad to ka ndyda i obow i ązani byli dokonać swych zgłoszeń na cztery tygod ni przed wyborami, p onieważ zwierzclmości gruntowe oh·zymały ius
exc/ 11dell(/i, czy li m g!y s kr eśla ć z listy niewygodnych czy niepożądanych
ze w go punk tu widze r1ia kandydatów. W drodze analogii ius excludendi
przy lu iwa ł o rów ni eż cyr kułom oraz gubernium28_
I !e rb Nowego Sącza wprowadzony przez Austriaków po I rozbiorze Polski

Po mi m pr wadz nia przez rząd austriacki intensywnej polityki germani za yjn j29, d 1814 roku burmistrzami Nowego Sącza byli Polacy. Póź26 Ks. J. Sygn11ski, / listoryn Nowego Sącza od wstąpienia dynastyi Wazów do pierwszego rozbioru
Polski, l. I, Lwów 190 I, s. 25. Po r. T Opas, Zm iany w dziedzinie ustrojowo-prawnej, [w:] Dzieje miasta
Nowego <)CUI ... , l. I, . 6 I 5.
27 Burmi trza mi N weg Sącza w drugiej po łowie XVII w. i w XVIII stu leciu byli: Wojciech
Bogdanowi z, Mateusz Jod ł wski, Jan Gni adek, Mateusz Wolak, Kacper Kaczab, Stanisław Wilkowski,
t a ni s ł aw lszy11ski, W, wrzynicc Szydł owski, Marcin Frankowicz, Wawrzyniec Delfinowski, Marcin
Pijan w ki, Malcu ·7, Baniak, Jan zechowicz, Alb ert Palutkowicz, Albert Zabłocki, Krzeczowski,
Kazi m ierz P ł csowi ki, Paweł Gnat wicz, Adam Sutkowski, Wojciech Wronowski, Cholewicz, Wojciech
Barycki, Antoni ybulski, Tomasz Paszy1isk i, Ludwik Sławi1iski, Sta nisław Rogalski, Jan Markowicz,
S t a ni s ław Kopeć, Jan Szydłowsk i , Waw rzy ni ec Gnatowicz, Jerzy S zydłowski, Jan Cyrus, Wojciech
Za bło tni , Marcin Rymay, Andrzej Kobys ali as Przy byłkowic z, Kuc z ałkowicz , Antoni Kotlarski, Adam
Dulsk.i, Wojciech zarn ta, Andrzej Ku lpowicz, Andrzej Mrozowicz, Andrzej Szulpowicz, Joachim
Raszkowi cz (Reszkowicz), Jan Żołądkowski, Aleksander Radwa1'1ski, Wojciech Poletowicz, Wincenty
Bacze,iski, Jan Paszy1iski: zes taw nazwisk za T. Opas, Zmiany w dziedzinie ustrojowo-prawnej ... ,
s. 61 7.
28 S. Grodziski, Historia ustroju spolecz110-politycznego Galicji 1772-1848, ,,Prace Komisji Nauk
Historycznych" nr 28: 197 1, s. 54-55.
29 „Od czasu zaboru j ęzykie m urzędowym mi a ł· być w magistracie język niemiecki, a urzędn ikom
miejskim dano trzyletni termi n do wy ucze nia s i ę tego j ęzyka . Władze magistrackie l ekceważyły jednak
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1 ,

J, I o kró tkim okresie sprawowania zarządu nad miastem przez Niemca
1 le\ Wi ntera, jako tymczasowego przełożonego, nastąpił okres rządów

1tz1·1 h burmistrzów obcego pochodzenia, po których - po wstrząsach rewo-

I

Jll h w li1tach 1846- 1848 - na powrót na najwyższym urzędzie miejskim
t,,pi li Polacy3°.
W< rto nadmienić, że równie istotne zmiany zaszły w sadownictwie, co
1 i ,Io ię z likwidacją w latach osiemdziesiątych XVIII wieku sądu wój.., ko I, wniczego i przekazaniem jego kompetencji najpierw wyznaczonym
1 ·d11ik m magistrackim, później zaś magistrackiemu sądowi kolegialnemu
I 1 111 •m u z wykwalifikowanych sędziów egzaminowanych, a ostatecznie
I tl,l h 1853-1854) odrębnym sądom obwodowym i powiatowym31 .

Drugi ratusz od strony pó łnocno-wschodniej. Kartka pocztowa z końca XIX wieku

Odrodzenje samorządu miejskiego w Nowym Sączu i całej Galicji nastą
w drugiej połowie XIX wieku. W dobie autonomii galicyjskiej organizację
i funkcjonowanie rady miejskiej Nowego Sącza regulowały ustawy państwo
we i krajowe. Samorząd miejski opierał się wówczas na trzech tego rodzaju
aktach prawnych: ustawie państwowej z 5 marca 1862 roku, ustawie krajowej
z 12 sierpnia 1866 roku oraz ustawie krajowej z 12 marca 1889 roku. Pierwszy z wymienionych aktów prawnych ustanawiał dwa organy gminne - radę
gminną jako organ uchwałodawczy i nadzorujący oraz zwierzchność gminną
piło
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będącą organem zarządzającym i wykonawczym. Drugi określał ordynację

wyborc;zą dla gmin 'i regulował ustrój samorządu gminnego. Trzeci ustalał
stałą liczbę członków rady miejskiej (36) bez względu na wielkość gminy
i liczbę jej mieszkańców 32 •
Pierwszym burmistrzem wybranym na podstawie ordynacji wyborczej
z 1866 roku był Julian Gutowski - właściciel folwarku, który obowiązki gospodarza miasta pełnił od stycznia 1867 roku do początku 1870 roku. Jego
następcą przez kilka miesfęcy 1870 roku był Onufry Prus-Trembecki - wcześniej lekarz zdrojowy w Szczawnicy, chodzący na co dzień w czamarze, a od-

wi<; Lnie w kontuszu. Jako trzeci zasiadł na stolcu burmistrzowskim Johann
Joha nnides - majster kotlarski, sprawujący swoją funkcję od czerwca 1870
rnk u do połowy 1872 roku. Czwartym burmistrzem Nowego Sącza w epol ,. ,wtonomicznej został wybrany Walenty Brzeski - krawiec, a jednocześnie
\ I, · i iel majątku na Gorzkowie, stojący na czele rady mięjskiej od sierpnia
I 872 roku do września 1873 roku. Kolejnym Ignacy Płochocki - również kra·1 • - burmistrz od września 1873 roku do grudnia 1876 roku.
Znacznie dłużej aniżeli wyżej wymienieni, bo przez dziesięć lat (od
t l mia 1877 do początku 1887 roku) funkcję burmistrza sprawował dr Wło1 1111i rz Olszewski - adwokat. Jego następcą został Karol Slavik - lekarz
I 1 •rż, cy rządy burmistrzowskie od marca 1887 roku do listopada 1894 roku,
J Io swojej śmierci, której przyczyną było zakażenie krwi, spowodowane
, 11bislym udziałem burmistrza w akcji przeciwpożarowej 17 kwietnia 1894
ro~ u. Kolejnym gospodarzem miasta został wybrany Lucjan Lipiński - not 11 ,usz - modernizator miasta w latach 1894- 1899. Następnym i ostatnim
Iii l.uzcm miasta w dobie autonomii galicyjskiej był Władysław Barbacki
,dwo kat sprawujący rządy w mieście w latach 1900- 1918 - kontynuator
li h
zapoczątkowanego przez swojego poprzednika na skalę w Nowym Są1 11 wrz niej nieznaną33 •

·I.,

*

yzja o budowie nowego ratusza względnie jego rekonstrukcji zostapo pożarze miasta w 1890 roku, jako że istniejący dotąd obiekt
1111dowa ł się w złym stanie, mając popękane mury, przełamamy dach gonto1 1,1k to określono „mnóstwo [innych] wadliwości". Sporządzenie planów
1\ l go ratusza burmistrz Karol Slavik polecił ówczesnemu budowniczemu
J k, •m u Stanisławowi Eliaszowi Radzikowskiemu, który preliminował
t •n · •I 40 tys. zł reńskich, ale dalej w swojej pracy nie zdołał się posunąć,
11111 n,1 przeszkodzie stanął kolejny, jeszcze tragiczniejszy w skutkach po\\. bu · hly 17 kwietnia 1894 roku, opisany przez korespondenta „Czasu",
1wgo wiadka dramatycznych wydarzeń.
ł owz ięta

( ~1

•n

pows tał

w

narożnym

domu przy ulicy

Kościuszkowskiej

od stro-

ny R nku w piekarni katolickiej Hebenstreita. Gwałtowny wiatr rozniósł
•łmv nic

środka Rynku; zaraz też spalił się gmach magistratu
i papierami. Budynek, w którym mieściły się poczta i telegraf,
1 pr, I gający do piekarni Hebenstreita, zgorzał doszczęmie; uratowano
111 'I' t lko k asę poc z tową; wszelkie akta i papiery spalone. Ogień przeł 11 ,Hi wiatrem, niszczy w Rynku i w ulicach najpiękniejsze murowa,. pi\•lrowe i dwupiętrowe budowle; i tak w ulicy Krakowskiej [...] padło
p, tw,1 1 lomieni gimnazjum[ ...]. W budynku tym uratowała krakowska
11.11 I lko b i b li o tekę. Gabinet fizykalny, mieszczący się w tym budynku,
111,·gl lllp ' lnemu spaleniu. Przylegający kościół Jezuicki uległ zniszczeniu

i iskry do

.1ł,. t ,1mi

Karol Slavi k. Ma l. Kazimierz Pochwa Iski, koniec XIX wieku. Zbiory Muzeum Okręgowego
w Now ym Sączu
32 A. Dąbrowska, Organizacja i funk cjonowanie rady miejskiej Nowego Sącza w latach 1866-1918,
,,Rocznik Sąd ecki", t. XXXV I, 2008, s. 83-84; J. Buda, Stosunki samorządowe, [w:] Dzieje miasta ... ,
t. II, s. 169- 174.
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11111·,, 188- 194; L. Mi g rała , Poczet dawnych włodarzy Nowego
r,m,r.,,u,~1 „ 1111.111a h ądec ki ': nr 62/63, 2008, s. 43-55.

Sącza

w okresie autonomii
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przez spalenie

się

dachu na nim[ ... ]. W tej samej ulicy, lecz o 150 kroków
wodne, Jezuickie zwane, również uległy kompletnemu spaleniu. Ulica św. Ducha aż do kościoła farnego kompletnie spalona. Kościół farny nienaruszony. Zbór ewangelicki zniszczo ną ma tylko na
samym szczycie kopułę drewnianą, oszkloną; wewnątrz jes t uszkodzony.
Gdy to właśnie pis zę, słychać ogromny huk, spowodowany ~ksplozyą spirytusu w skła d zie piwnicznym niejakiego Herbsta. Budynek ten, z którego się słyszy huk, stoi od godziny 6 po południu w płomieni ac h i ogień
prze dostał się do piwnic, gdzie znajduje się skład okowity. Beczki pękają
jedna za drugą, a strumienie paląc ej się okowity z piwnic wydobywają się
na ulicę34 .
znajdujące się młyny

'
~
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1/ynek i }rfagisfraf pa pai.ar%•·

l

Rynek po pożarze w kwietniu 1894 roku . Fot. ze zbiorów Muzeum

Okręgowego

w Nowym

Sączu

Pożar

miasta i jego skutki relacjonowały rówruez mne gazety, m.in.
Narodu", który odnotował, że „Dawny ratusz położony obok kościo
ła farnego, wielkiej wartości archeologicznej, zamienił się w kupę zgliszcz",
a także, że „przy paleniu się teraźniejszego ratusza nie zdołano ocalić staro,, Głos

żytnego

Drugi ratusz przed pożarem w 1894 roku. Próba od tworzenia - Zbigniew Beiersdorf, Bogusław
Krasnowolski, Marcin Rzepecki, Tomasz Szpytma, 2009. Zbiory Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu
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kunsztownego zegara wieżowego" z czarnym cyferblatem35 .

34 Pożar w Nowym Sączu, ,,Gazeta Lwowska'; 20 IV 1894. Obydwa wspomniane pożary w 1890
i 1894 r. wy buchły 17 kwietnia. Jakkolwiek skutki drugiego były poważniejsze, to i w przypadku
pierwszej klęski żywiołowej straty materialne były znaczne, czego dowodem fakt spalenia się pomię d zy
rynkiem a zamkiem s tarościańskim całej dzielnicy żydowsk i ej.
35 Ostatnia Poczta. Pożar Nowego Sącza, ,,Głos Narodu", 20 IV 1984.
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***

,, Wielkie nieszczęscia, które dotykają niekiedy społeczność ludzką są
w stanie załamać pojedyncze osoby, ale pozostałych mobilizuj ą zazwyczaj
do wysiłku, do jakiego sami przed nadejściem katastrofy nie byliby w stanie się zmusić. Tern.at niniejszego szkicu nie uprawnia do skrótowego choćby
· przedstawienia zagadnień związanych z podnoszeniem się Nowego Sącza
z upadku po kataklizrrtje dwóch pożarów, ale umożliwia poruszenie tej problematyki w odniesieniu do budowy nowego ratusza, która to inwestycja
śmiało może uchodzić za symbol dokonujących się w mieście na przełomie
XIX i XX wieku przemian architektonicznych.
Kosztorys budowy nowego ratusza opracowano jeszcze przed pożarem
w 1894 roku, dyskutując na wiosnę nad jego lokalizacją 36 • Cźęść radnych miejskich opowiadała się -za usytuowaniem budowli na miejscu spalonego magistratu, jednakże przeprowadzona ankieta potwierdziła celowość budowy
obiektu pośrodku rynku, za którą to koncepcją opowiadał się burmistrz Lucjan Lipiński, pragnący dla miasta gmachu reprezentacyjnego na europejskim
poziomie w pełnym tego słowa znaczeniu37• Jeszcze więcej emocji budziło
rozpatrzenie planów budowlanych wykonanych przez Juliana Niedzielskiego z Wiednia i jego współpracownika H. Mikscha oraz Jana Perosia - od
1 października 1894 roku budowniczego miejskiego. Celem zaopiniowania
planów rozpisano ankietę skierowaną do miejscowych budowniczych oraz
specjalistów zamiejscowych, rozpatrzoną 19 marca 1894 roku na posiedzeniu, w którym uczeshuczyli tutejsi fachowcy: Władysław Chorąży, Stanisław
Gutkowski, Roman Jakubowski, Andrzej (Jędrzej) Jenkner, Juliusz Miszke,
Włady sław Mtiller, Stanisław Borzelowski (?), a ponadto Lucjan Lipiński oraz
Anto11i Brudziana jako protokolant.
Ankieta po dokładnem obejrzeniu planów przedłożony ch przez p. Perosia
i przez pp. Niedzielskiego i Miksza orzekła co na s tępuje: Plany wykonane
przez pp. Niedzielskiego i Miksza przed s ta wiaj ą budynek w stylu gotyckim, który jednak w wieży przechodzi w styl romal'1ski i renesans. Wymiary tego budynku są duż o więk sze niż podłu g planów p. Perosia, rozkład
zaś p o dłu g planów pp. Niedzielskiego i Miksza z powodu znacznej przesh·zeni Ratusza - za du ży ch wymiarów wielu ubikacyj - niedostosowany
do potrzeb miasta Nowego Są c za. Budynek ten wskutek bogatej i wielkich
kosztów wy m agaj ącej architektury jako też wskutek pomienionych wyżej
szczegółowo usterek w ro zkład zie i ilo ści ubikacyj, nie nadaje się zupełnie
do potrzeb miasta tej wielkośc i jak Nowy Sąc z [ ... ]. Co do planu wykonanego przez 'p. Perosia: I. Co do rozkładu : Pod ział poszczególnych ubikacyj jest przejrzysty i osiowy. Komunikacja odpowiednio przeprowadzona,
36 W tym czasie biura magistrackie mieści ły się w wynajmowanych w domach prywatnych, jak
napisano: ,,za ca łki e m nieodpowiednim [tj. wygórowanym] czynszem 770 złr:' Zob. L. Lipiń s ki ,
Sprawozdanie..., s. 5.
37 Archiwum Pa11stwowe w Krakow ie Od dz iał w Nowym Sączu ( dalej: APNS) 24 1 Sandecjana VI 1.
W grę wc hod ziły jeszcze inne lokalizacje, a mianowicie: miejsce po spalonych domach w zachodniej
lub p ó łn ocn ej pierzei rynku, targowica drzewna naprzeciw „ Soko ła" (w miejsc u dzisiejszego koś ci o ła
św. Kazimierza), a także przebudowany, dos tosowany do potrzeb zamek starości ń ski .
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wielkość

ubikacyj odpowiednia. II. Co do zew nętrznego wyglądu : Bud ynek zaprojektowany jest w stylu „barocco" o stosw1kach szlachetnych
i prezentuje się dla oka bardzo mile [...]. III. Co do kosztów: Nie ulega żad
ney wątpliwości, że koszta budynku przez p. Perosia zaprojektowanego
będ ą znacznie rrmiejsze niż ratusza według projektu pp. Niedzielskiego
i Miksza, już dla tego samego, że budynek jest j ednopiętrowy i posiada
mniejszą powierzctyuę zabudowania. IV. Co do konstrukcji: Umieszczenie mieszkań dla inspektora policji i służby w mansardzie nie przedstawia
[.. .] żadnego niebezpiec zeństwa i jest w większych miastach bardzo często
praktykowane, byleby korytarze i ubikacye mieszkalne z upełni e ogniotrwałe zos tały urzą d zone. Wykonanie wieży, a w szczególno ści dwóch
frontowych filarów, na których ta wieża ma spoc zywać, wy magać bę dzie
przezorności co do wymiarów filarów i u życ ia doborowych materiałów
do budowy 38 .
Uczestnicy posiedzenia zgodnie rekomendowali projekt Jana Perosia,
który został przyjęty przez radę miejską uchwałą z 21 marca 1895 roku (stosunkiem głosów 20 : 13) 39, ale po niezwykle burzliwej dyskusji, która toczyła
się nie ty lko na forum ra d y 40, ale również na łamach sądeckiej prasy. Osobą
najbardziej krytykowaną był burmistrz Lucjan Lipiński, posądzany zarówno
D niskie pobudki, jak i działalność wręcz szkodliwą.
Twierdzą

niektórzy, że próżność i pyszałkowatość u ludzi s tojąc ych na
publicznym stanowisku nie są dla dobra ogółu szkodliwymi objawami
charakteru - praktyka życia niestety inaczej nas poucza. Z okazji budowy rah;Isza naszego do ść wyraźnie to przebija - dygni tarz bowiem miejski
w magistracie zasiadaj ący i wszechwładnej klamki powiatowej się trzymający, dzieło, które u waża za swoje koniecznie wśród Rynku umieści ć
38 APNS, Am NS I, sygn . 346, Protokół z posiedzenia ankiety do rozpatrzenia planów na budowę
ratusza wydelegowanej, spisa ny 19 III 1894 r.
39 W głosowaniu wzięło udzi ał 33 radnych: Lucjan Lipiński - burm istrz, Konrad Aleksander,
Karol Baczyóski, Józef Brachel, Walenty Brzeski, Józef Dobrowolski, Naftali Dorman, Marcin
Drzym uchowski, Franciszek Garg uł a, Jakób Grossbard, Karol Gutkowski, Jan Hans, Henryk Herbst,
Jakób Horowitz, Roman Jakubowski, Józef Jakub owski, Andrzej Jenkn er, Mendel Mojżesz Klapholz,
Majer Korbel, Ferdynand Kud e łka, Chaskel Landau, Andrzej Ligaszewski, Jan Marynowski, Beri
Maus, Kąro l Miler, Karol Na lepka, Aron Nebenzah l, Wojciech Pawlikowski, Franciszek Pisztek, Pawe ł
Stengel, dr Jan Sterkowicz, Józef Stern, dr Henryk Wasikiewicz. Zob. APNS, Am NS I, sygn. 228.
Protokół z posiedzen ia rady miejskiej odbytego 21 III 1895 r.
40 Tamże. Dokument ten był cytowany obszern ie literaturze historycznej. Projekt Jana Perosia
forsowa ł burmistrz Lucj an Lipi11ski, a jego główny mi oponentami byli Karol Gutkowski, Walenty
Brzeski, Marcin Drzym tichowski, Józef Jakubowski, Jan Marynowski, Franciszek Pisztek, którzy
domagali się, aby plany budown iczego miejskiego przesłać do oceny zamiejscowym eksp ertom. Zo b.
J. Dybiec, Skarbowość i budownictwo komunalne, [w:] Dzieje miasta ... , t. II, s. 220-221; J. Wnęk,
Lucjan Lipil1ski (184 0-1922). Przyczynek do życiorysu, działalności politycznej i twórczości naukowej,
,,Rocznik Sądecki'; t. XXXV!, 2007, s. 269. Pom imo przyjęcia proj ektu J. Perosia przez radę miej ską,
został on przesłany do zaopi niowania zn anym i ce nionym archi tektom, a mianowicie: Julianowi
Zachariewiczowi i Tadeuszowi Mi.innichowi ze Lwowa, Tadeuszowi Stryjewskiemu z Krakowa
oraz Ferdyna ndowi Fellnerowi i Herman owi Helmerowi z Wiednia, które wypad ło jednoznacznie
pozytywnie. Zob. W. Cylo, Nowy Sqcz w okresie ostatnich 50 lat ( 1895-1945). Zagadn ien.ia gospodarcze,
„Roczn ik Są d ecki ': t. Il, 1949, s. 191; także E. Ross-Pazdyk, Architektura uży teczl!lości publicznej
Nowego Sącza w latach 1894- 1914, ,, Almanach Sądecki': nr 54/55, 2006, s. 28.
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postanowił, aby po wybudowaniu go i to przed końcem kadencji teraźniej
szej Rady Miejskiej, wszem wobec i każdemu wyborcy z osobna ogłosić
mógł: ,,Oto patrzcie wyborcy miasta Nowego Sącza, ratusz ten, to moje
,. dzieło, składajcie dzięki i wyrazy podziwienia i wybierzcie mnie na nowo".
Mniejsza o znaczne koszta, o ubytek w dochodach wskutek przeniesienia
targów dla właścicieli zamieszkujących Śródmieście, mniejsza o podwyż
' szenie dodatków gminnych, byleby tylko dogodzić chwilowo swej próż
ności, chociażby nawet herostratowskim sposobem41 .

Prace przy wykopach fundamentów ratusza, zlecone 15 maja 1895
roku Aleksandrowi Wilczyńskiemu i Filipowi Eckerowi, przeprowadzono
szybko i sprawnie. Na podstawie uchwały rady miejskiej z 20 czerwca 1895
roku budowę ratusza powierzono architektowi Karolowi Knausowi z Krakowa, z którym współpracował Jakub Wachtl, przy czym koszt'budowy miał wynieść 88.288,61 złr. Nad całością sprawował pieczę Jan Peroś jako budowniczy
miejski oraz komisja, w skład której wchodziło kilku radnych - Roman Jakubowąki, Andrzej Jenkner, Mojżesz Mendel Klaphoz oraz Karol Gutkowski jako
zastępca 42 • Ponieważ postęp prac budowlanych był wyraźny, już 11 lipca 1895
roku zapadła decyzja o wmurowaniu kamienia węgielnego, której to uroczystości 27 lipca przewodził ks. dr Alojzy Góralik - jak napisano - ,, w asystencyi całego miejscowego duchowieństwa w obecności całego grona Rady miejskiej, urzędników Magistratu, tudzież licznie zgromadzonych reprezentantów
władz miejscowych, wojskowości, obywateli miasta i okolicy, całej inteligencji
miejscowej, licznie zgromadzonych pań i mnóstwa publiczności" 43 .
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\o1,,·y111 ~ ,,czu \\' ~obotę dni.a 27. , lipca . 1895 roku
" µ:11dzinic ..1edynasl~ przed południem.

Pomimo dobrego tempa przebiegu robót budowlanych, ustalony termin
uk01'i.czenia inwestycji w październiku 1896 roku nie został dotrzymany, przeciągając się do jesieni roku następnego, będąc przy okazji powodem trudności w odzyskaniu przez budowniczego krakowskiego wpłaconej przez niego
41 „Mieszczanin", nr 14, 15 VII 1895.
42 APNS, Am NS I, sygn. 228, Protokół z posiedzenia rady miejskiej odbytego 15 V 1895.
43 Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego ratusza, Nowy Sącz, 1988.
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Ratusz w Nowym .Sączu w czasie
Fo t. ze zbiorów „Rocznika

uroczystośd

jubil. A. Mickiewicza

Sądeckiego"

kaucji w wysokości 4280,75 złr. Równie istotne przy tym, że koszty budowy
ra tusza okazały się wyższe od przewidywanych, sięgając w 1897 roku kwoty
11 O tys. złr ., by ostatecznie zamknąć się sumą 123.602 złr. i 73 et. ówczesnej
waluty austriackiej 44 .
W ratuszu oprócz pomieszczeń biurowych znajdował się także komiariat policji (na parterze od strony północnej), a w piwnicy areszt. W latach
1897-1911 budynek mieścił prowadzoną od 1902 roku przez Towarzystwo
zkoły Ludowej Bibliotekę im. Józefa Szujskiego z włączonymi do niej aktami magistrackimi, które przetrwały katastrofę z 17 kwietnia 1894 roku, a nie
zos tały zdeponowane w Archiwum Miasta Krakowa, jak również powstały
przy bibliotece zalążek muzeum45 . W 1913 roku na dr,u gim piętrze budynku mieszkanie otrzymał Józef Kłosowski, który będąc drogomistrzem pełnił
jednocześnie funkcję administratora obiektu. Później, od stycznia 1945 roku,
w lokalu tym mieszkała rodzina Zarembów. W okresie międzywojennym rodzin mieszkających przez pewien czas w pomieszczeniach drugiego piętra
i parteru było więcej. W czasie okupacji ratusz mieścił posterunek żandarme
rii niemieckiej, pod bokiem której (na strychu) ukrywano zabronione przez
kupanta radia i narty. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych mieszkanie
w ratuszu otrzymał strażak Jan Majach, który pełnił funkcję dozorcy, a na
44 L. Lipiński, Sprawozdanie ... , s. 6; J. Dybiec, Skarbowość i budownictwo . .. , s. 223.
45 T. Aleksander, Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Sqdeczyźnie, ,,Rocznik Sądecki",
t. XIV, 1973, s. 146-147; tenże, Życie społeczne ... , s. 98-100; H. Kramarz, Życie kulturalne, [w:) Dzieje
m iasta ... , t. II, s. 406-409, 447.
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l{ada miejska w 1904 roku - w pierwszym rzęd z ie za stolikiem burmistrz Władysław Barbacki.
fot. Ze zbiorów Oddziału Archiwum Pa..t'tstwowego w Nowym Sączu
począ tku

lat sześćdziesiątych Guziewicz - palacz. Po wojnie, aż do połowy lat
w jednej z piwnic składowano zbiory biblioteczne 1. Pułku
trzelców Podhalańskich. Z tyłu budynku znajdował się magazyn sprzętu do
o zyszczania miasta (wózki, miotły, łopaty), w piwnicy natomiast (w naroż
ny m pomieszczeniu) skład węgla, obok zaś kuźnia zamieniona w 1957 roku
(po zainstalowaniu centralnego ogrzewania) na kotłownię4 6 •
Ratusz w Nowym Sączu - 11 pałac magistracki" powstały na podstawie
,, lwowskiego wzorca" jako sztandarowa realizacja w ramach koncepcji urbanistycznej opartej na idei "upiększania miasta" - jak słusznie zauważono „nie d yskredytuje dziś swoich twórców, będąc po monumentalnych zespołach
-;akralnych pochodzących z poprzednich epok najbardziej. charakterystyczną
budowlą miasta" 47• W rezultacie wspólnych wysiłków - przede wszystkim
bu rmistrza Lucjana Lipińskiego, architekta Jana Perosia i budowniczego Karo la Knausa - powstał budynek murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony
na planie prostokąta, podpiwniczony, dwupiętrowy, z wysokim poddaszem
uży tkowym; nakryty dachami mansardowymi, podbitymi blachą, z wyróż
niaj ą cą się w elewacji frontowej, trójkondygnacyjnej, smukłą wieżą zegarową z balkonem na pierwszym piętrze . Charakteryzując obiekt, podkreśla się
również niekiedy - cokolwiek miałoby to znaczyć - że powstał on w nurcie
s ;.;eśćdziesiątych,

Kartka pocztowa z 1904 roku
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46 Relacja pisemna Zofii Zaremby w posiadaniu autora.
47 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Przekształcenia urbanistyczne, architektura i sztuka, [w:] Dzieje
miasta ... , t . II, s. 529.
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eklektyzmu", którego rodowód architektoniczny wiąże
on wyposa1ony w „kostium francuski" 48, przez co rozumieć należy chyba tylko to, że
J,m Peroś korzystał z całą pewnością przy projektowaniu nowosądeckiego
r,1l usza z łatwo dostępnych i modnych ówcześnie wzorników wykorzystywa nych powszechnie w XIX-wiecznej architekturze nie 'tylko zachodniot·uropejskiej.
Opis architektoniczny ratusza (poświęconego uroczyście 8 marca 1914
roku) zawiera szereg informacji szczegółowych. Warto w tym miejscu odno lować, że fundamenty obiektu zostały wykonane z kamienia, cegły
1 betonu, a piwnice nakryto zróżnicowanym sklepieniem i stropem płaskim.
W parterze budynku, przyozdobionego poziomymi podziałami (boniowani '), zwracają uwagę okna
, bogatym obramieniem sztuk,Horskim; natomiast w kondygnacji pierwszego piętra
olwory okienne (w ryzalitach
na rożnych zaakcentowane pila..,lrami przyściennymi w formie
ko lumn z kapitelem koryncJ..i m) z gzymsami, pod którymi
umieszczono bogaty ornament
roś linny z tarczami herbowymi trzydziestu czterech miast
1 ziem (autorstwa Stanisława
Wójcika) - prawdopodobnie
głó wnie tych, z którymi Nowy
~ącz utrzymywał w przeszło
sci ożywione kontakty hand Iowe i do łączności z którymi
w dobie zaborów się poczuwał.
Ko ndygnację pierwszego piętra
oddziela od poddasza daszek
oka powy, pod którym znajduje Zespól rzeźb na wieży ratusza z figurą alegoryczną
..,ię pas tynku z profilowanym pośrodku oraz Wulkanem i Merkurym.
gzymsem z owalnymi oknami, Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym
na d którymi znajdują się nie- Sączu
wielkie szczyty w kształcie wolutowych (zwojowych) spływów o giętej linii.
Na drugim piętrze, nad daszkiem okapowym, uwagę zwracają podwójne
okna przedzielone kolumienką (biforia), oddzielone od siebie filarami przys iennymi (pilastrarni) 49 .
Na osobną wzmiankę zasługuje wieża ryzalitowa na ścianie frontowej
budynku, w części parterowej z arkadami zamkniętymi półkoliście i prosto„ kos mopolitycznego

..,jr. ze

Kartka pocztowa z 1906 roku
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szkołami francusko-wiedeńskimi. Względnie, że został

48 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu (dalej:
WUOZ), Biała karta - ratusz miejski, 1992, tekst M. Grabski.
49 Ta m że.
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kątnymi wejściami (nad nimi okrągłe otwory), przede wszystkim zaś z atlantami wspierającymi na swoich barkach balkon z kamienną balustradą tralkową otaczający wieżę na wysokości pierwszego piętra. Wyżej, nad trójkątnym
szćzytem pierwszego piętra wieży, posadowiona została figura kobiety z berłem i koroną, rozpoznawana
przez niektórych (zapewne
niesłusznie) jako królowa Jadwiga50, pierwohue z dwiema leżącymi obok postaciami alegorycznymi (Merkury
i Wulkan) 51, symbolizującymi
podstawy dobrobytu miasta
- rzemiosło i handel. Ponad
szczytem z figurą na drugim
piętrze wieży zwracają uwagę okna z pilastrami, powyżej
których znajduje się balkon
z kutą, ozdobną balustradą,
otaczający najwyższą kondygnację wieży, powyżej której
tuż pod hełmem kopułowym
z iglicą i wiatromierzem
z białym orłem52 umieszczono cztery tarcze zegara wykonanego w 1897 roku przez
renomowaną firmę L. Heinz
z Pragi czeskiej. Zegar ten
zainstalowano w Nowym
Sączu w 1901 roku. Począt
kowo - przez krótki czas
- opiekę nad 11.im sprawował
Zegar za instalowany na wieży ratusza w 1901 roku.
zegarmistrz krośnieński Jan
Fot. Jerzy Leśniak, 2003
Mięsowicz, a rychło przejął Jan Dobrzański, którego
w póź11iejszych latach zastąpił syn Henryk, a następnie wnuk Jan, sprawujący
pieczę nad czasomierzem ratuszowym do dnia dzisiejszego. Ciekawostką jest, .
że mechanizm czasomierza znajduje się 12 metrów poniżej tarcz zegarowych
oraz, że jego ciężarki przesuwają się w ciągu doby o 12 metrów 53•
5
0 Z. Bieiersdorf, Town Hafis in Galicia, in: Mayor and City Ha lis. Loca! Goverment and the Cu/tura!
Space in the Late Habsbu rg Monarchy, academic editor J. Purchla, Cracow 1998, s. 133.
5l Po 1945 r. zdj ęte z coko łu z powodu zniszczenia.
52
„W 1991 r. orzeł z iglicy otrzymał królewską koronę. Orzeł ma skrzydła szerokie na 1 m,
jest wysoki na 1,1 m i waży 48 kg. Pierwszy orzeł polski z koroną został założony na wierzchołku
magistratu w 1897 r. Strąc ili go w 1939 r. Niemcy. Nowego wykonał w 1947 r. rzemieślnik Leopold
Cisoń. Zob. J. Leśniak, S. Sikora, Nowy Sqcz z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006, s. 28.
53 Tamże.

\d ,1111 Butscher - urzędnik magistracki i strażak
miejski na balkoniku wieży ratusza, lata trzydzieste
ubieg ł ego wieku. Fot zbiory prywatne

Warto przypomnieć w tym
miejscu, że dzięki Henrykowi
Dobrzańskiemu (seniorowi) na
nowosądeckiej wieży z ratuszowej przez wielE; lat (od 18 lipca
1983) wygrywane były kuranty
zegarowe z melodią Suity sądec
ldej. Wcześ11iej, bo już w latach
siedemdziesiątych, rozbrzmiewał Hejnał sądecki (melodia
Krzysztofa Klabona z początku
XVII wieku) najpierw w wykonaniu sierżanta Stanisława
Szarego, później - od 1 stycznia
1977 roku - odtwarzany z taśmy
magnetofonowej kolejno na
cztery strony świata za pomocą specjalnie skonstruowanego
urządzenia, które zaprojektowali i skonstruowali w ramach
pracy dyplomowej ówczesrn
absolwenci Technikum Elektrycznego: Jan Kocęba i Marian
Kulig. Po kilkulehuej przerwie

I h•111a li sta Stanisław Szary, lata siedemd z iesiąte ubiegłego wieku. Fot. ze zbiorów „Rocznika
• 1deckiego"
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w 2003 roku, dzięki inicjatywie Związku Sądeczan, mechanizm odtwarzah jnał zos tał zrekonstruowany przez Mariana Kuliga z wykorzystaniem
ws p łczesnych rozwiązań technicznych54 .
Dodać należy, że program rzeźbiarsko-ikonograficzny wieży ze wspo111nia ną wyżej domniemaną postacią królowej Jadwigi, alegoriami rzemiosła
1 ha nd lu, a tlantami, a także sylwetkami czterech orłów wzbijających się
do I tu na szczycie budowli, podobnie jak herby, jest dziełem Stanisła
w,, Wójcika, projektanta i realizatora kilku stylowych budowli w Austrii
1 na ziemiach polskich; w Nowym Sączu znanego jako autora zniszczonego
'" czasie II wojny światowej pomnika Adama Mickiewicza i kilku innych jeszl Zł' do konań artystycznych - m.in. figur Matki Boskiej na dziedzińcu przed
ośc iołem oo. Jezuitów oraz przy klasztorze ss. Niepokalanek, popiersi dwudz i s tu wybitnych Polaków umieszczonych na frontonie Szkoły Podstawow •j im. A. Mickiewicza, a także nie istniejącego już krucyfiksu kamiennego
p ł as korzeźbą Chrystusa na wieży kościoła kolejowego 55 •
Wspomnieć należy również, iż w 1930 roku na froncie ratusza została
w rn u ro wana tablica memorialna poświęcona żołnierzom 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich poległym w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, która niett'ly nie przetrwała okresu okupacji niemieckiej.

w·

Po mszy św. odbyła się[ .. .] uroczystość na rynku, a to odsłonięcie pamiąt
kowej tablicy ku czci poległych w wojnie bolszewickiej Nowosądeczan
oraz dekoracja zasłużonych mężów. Do zgromadzonych reprezentantów
wojska i tłumów publiczności przemówił z balkonu p. burmistrz dr. Sichrawa [ ... ] poczem p . starosta odsłonił tablic ę. Kamienna tablica wmurowana u wejścia do Magistratu ma u góry pi ękny metalowy medalion
płaskorzeźbę Marszałka Piłs udskiego oraz poni żej napis ryty w metalu:
,, W roku 1930. Pierwszemu Marszałkowi Józefowi Piłsudski emu, budowniczemu Polski odrodzonej w d ziesiątą roc znic ę wyzwolenia Ojczyzny od
najazdu bolszewickiego". U dołu znajdują się nazwiska poległych bohaterów, a to żołnierzy i ochotników [ ... ]: ś p. Milan Władysław - sierżant,
Fryc Karol - strzelec, Nitka Wiktor - uc zeń gimnaz., Grabowski Jan strzelec, Rzymek Henryk - zecer, Janusz Władysław - strzelec, Siemiński
Piotr - strzelec, Kwaśny Władysław - strzelec, Włodek Leon - robotnik
kolejowy 56 .

Uzupełniając, wspomnieć

trzeba, że drugą tablicę, upamiętniającą renorynku, umieszczoną przy wejściu do budynku ratusza, odsłonię
to w lipcu 1967 roku w czasie Dni Sądecczyzny 57 • Później, po okresie PRL-u,
wy ry to napis: ,,Nowy Sącz - Schwerte 1999 - 2000", będący świadectwem
przy kładnie układającej się między tymi miastami partnerskiej współpracy
,,, morzą dowej.
\ ,1 ję płyty

Figura alegorycz na na frontonie ratusza. Fo t. Jerzy Leśni ak, 2005
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54 Ta m że, s. 29. I. Styczyńska, Sądeckie zegary, ,,G ło s są decki".
55 T. Aleksander, Życie społeczne .. ., s. 33 przyp. 4; Nowy Sącz. Prze wodnik po zabytkach, pod red.
I Styczy11skiej, A. Totoń i W. Piprka, Nowy Sącz 2004, s. 23.
56 „G łos Podhala", nr 47, 16 XI 1930.
57 M. Smole11, Tablice, groby i pomniki świadczące o przesz/ości Nowego Sącza, Nowy Sącz 2006, s. 87.
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H erb ziemi są d ec kiej w holu ratusza.
Fo t. Sła wo mir Sikora, 2009
Wnętrze ratusza nowosądeckiego, bogato zdobione stiukami, na równi z jego fasadą podkreśla reprezentacyjny charakter budowli. Na parterze
zwraca uwagę obszerny westybul z umieszczonymi tam i wykonanymi przez
Zofię Pandyrę w 1983 roku herbami - Nowego Sącza ze św . Małgorzatą na
smoku oraz Ziemi Sądeckiej z trzema złotymi pasami i dziewięcioma tej samej
barwy gwiazdami umieszczonymi na czerwonym polu tarczy 58 . Dalej wiodą
marmurowe schody, które prowadzą najpierw na półpiętro, gdzie znajduje się tablica ufundowana na sześćsetlecie miasta (w 1892 roku - pierwotnie
w starym ratuszu), a następnie na piętro z centralnie umiejscowioną salą posiedzeń rad y miejskiej, od 2000 roku im. Stanisława Nałęcz Małachowskie
go --:- m arszałka Sejmu Wielkiego i ostatniego starosty sądeckiego w okresie
staro polskim, o czym przypomina umieszczona przy wejściu tablica, która
sąsia duj e z drugą, upamiętniającą 700-lecie Nowego Sącza 59 .
Za rządów burmistrzowskich Władysława Barbackiego w 1911 roku
sala radna zo s ta ła efektownie przyozdobiona przez Franciszka Sitzmana,
który w ykonał w niej polichromię, umieszczając na ścianach cztery duże
malowidła historyczne przedstawiające: ,,Kazimierza Wielkiego wydające
go akt erekcyjny n a budowę zamku", ,,Powitanie królowej Jadwigi w Now ym Sączu", ,,Jan a Długosza i Filipa Kallimacha jako w ychowawców synów
Kazimierza Jagi ellończyka na zamku w Nowym Sączu" oraz „Powitanie

58 I. Styczyńska, Historia herbów miasta Nowego Sqcza, ,,Almanach Sądecki'; nr 29, 1999, s. 30.
59 Ta m że; M. Smoleń, Tablice, groby ... , s. 87-88; I. Styczyńska, O herbie ziemi sądeckiej, ,, Alm anach
S ąd ecki '; nr 23, 1998, s. 7.

36

I •wita nie w Nowym Sączu Jana III Sobieskiego wracaj ącego spod Wiednia
I ilow idła Fran ciszka Sitzmana z 1911 r., dwa pierwsze na n owo wykona ne w 1956 roku przez
I 1m, R1tter, Z b1gm ew a Borowskiego, Ewę H arsdorf i Czesła w a Els tera
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Jana III Sobieskiego wracającego spod Wiednia", a ponadto przy wejściu do
sali s~praportę wyobrażającą Zgodę, która winna panować pośród gromadzącego się tutaj gremium.
Dzieło Franciszka Sitzmana przekroczyło dość znacznie preliminowane
kwoty, ale ważniejsze, że zyskało u znanie specjalnej komisji magistrackiej na
czele z burmistrzem Władysławem Barbackim, która odbierając pracę artysty
oceniła ją jednoznacznie pochlebnie.
Komisya ca ła og lądnąwszy polichromię sali wykon a ną przez p. Franciszka Sitzmana, u z nała że takowa przeprowad zona zos tała w sposób wysoce
artystyczny zarówno co do strony dekoracyjnej, jako też artystycznej i wykonania obrazów, oraz w sposób pomysłow y przez uży cie jako motywów
dekoracyj nych starych pieczęc i i monogramów historycznych z Nowego
Sącza [... ] i postan0wiła wykonaną polichromię przyjąć a zarazem upoważnić Burmistrza miasta do wyrażenia p . Sitzmnanowi uznania i podzię
l<owania za tak artystyczne wywiązanie się z zadania 60 .

W 1956 roku rada miejska zwróciła się do Marii Ritter z propozycją ratowania zagrożonych zniszczeniem malowideł historycznych. Oferta ta została
przyjęta, a konsekwencją tej decyzji było powołanie zespołu renowatorów,
w składzie którego znaleźli się (oprócz Marii Ritter) Zbigniew Borowski, Ewa
Harsdorf i Czesław Elster; stiuki pozostawiono do odnowienia sądeckiemu
rze mieś lnikow i Janowi Waligórze.
Ew? Harsdorf wspominając renowację, napisała:
Ritterówna i Borowski uznali, że nie mo żemy powtarzać błędu Sitzmana,
[który malował na suchym tynku farbami olejnymi]. Wertuj ąc w szystkie
dostępne podręczniki teclmologii malarskiej, wybrali drogę po śre dni ą. Zastosowali farby olejne, ale nie na terpentynie, co dało l ekkość i matowość
bez rezygnacji z techniki olejnej.

I dalej :
Podzieliliśmy się robotą

w na s tępuj ący sposób odnośnie obrazu „Kazimierz Wielki wydaje akt erekcyjny zamku" : grupa robotników i włośc ian
pra'c: uj ących przy zamku - Maria Ritterówna, król Ka zimierz i duchowni
z aktem erekcyj nym - Zbigniew Borowski, grupa dworzan i rycerzy królewskich - Ewa Harsdorf, d worzanie z koń.mi - Czesław Elster. Natomiast
przy obrazie „Powitanie królowej Jadwigi w Nowym Sączu": damy dworu
i królowa na koniu - Maria Ritter, chorą ży królowej, rycerz ze sztandarem
i mały gruby mieszczanin - Ewa Harsdorf, grupa duchowie1'tstwa - Zbigniew Borowski61 .

Równie interesująco przedstawia się historia herbu Nowego Sącza
umieszczonego w sali radnej, narzuconego przez zaborcę austriackiego,
60 APNS, Am NS I, sygn. 346, Protokół spisany w Magistracie w Nowym Sączu dnia 8 XII 1911 r.
z powodu odbio ru malowania sali radnej ratusza wykonanego przez artystę malarza p. Franciszka
Sitzmana.
61 Cyt. za A. Totoń, Pierwszy po drugiej wojnie światowej nowosqdecki roboczy zespól artystów
plastyków, ,,Alm an ach Sądecki", nr 58/59, 2007, s. 143- 144.
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starego herbu z rycerze m w bramie forteczn ej I lutego 1988 r. Na zdj ęciu trzy maj ą
,1Us tnack1: Robert Dep tuła, Henryk D0brzai1ski junior, I-J;enry k D0brza11ski senior

1 1gni,;c ie

1h

m 1d~czniającego rycerza w bramie fortecznej . Najbardziej zaskakuj ące przy
I 111, ze narzucony symbol miasta prze trwał nie tylko epokę autonomiczną,
h• ró wnież okres międzywoje1my, mimo że w 1937 roku władze Nowego
ll Z~ zwrócił! się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i uzyskały zarzą
lit 111em z dma 21 marca 1938 roku zatwierdzenie historycznego herbu z wit•ru nkiem św. Małgorzaty 62 •
Czas wojem1y i nastałe po nim lata uniemożliwiły wprowadzenie prawowitej_ h·eści herbu na jego tarczę i na pieczęcie. W 1982 r. ówczesny prezydent
miasta Bolesław Basu'tski odważył się - po mterpelacjach mieszkat'lców
w pł y wających do niego - rozpocząć urzędowe działania o przywrócenie
miastu jego historycznego herbu. Z Urzędu Rady Mm.is,trów uzyskał pis1~em z dnia 13 VII 1982 r. potwierdzenie, w myśl którego zarzą dzenie
Mnustra Spraw Wewnę trznych z dnia 21 III 1938 r. jest nadal obowiązuj ą
cym. [Wówczas to] H enryk Dobrzański osobiście poj echał do dyrektora Ar" 2 Zamidze nie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 III 1938 r. stwierdzało: ,,Na podstawie
I I ust. 3 Rozporzą dze ni a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 o god łach i herbach
w, twowych oraz o odznakach, ch orągwiach i pieczęciach (Dz. U. RP nr 11 5 poz. 980) w brzmieniu
n1 porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 (Dz. U. RP nr 80 poz. 629) po
ornzumieniu s ię z Ministrem Wyzna11 i Oświecenia Publicznego zatwierdzam herb mi asta Nowego
•Il z.i w następ uj ącej postaci: W polu błęk itnym św. Małgo rzata w całej postaci na smoku, zwróconym
11 prawo. Paszcza i ogon smoka zwrócone ku górze. Św. Małgorzata w koro nie i aureo li odzia na
t un i kę i p ł aszcz w prawej ręce trzyma palmę, w lewej krzyż skierowa ny ukoś ni e ku paszczy smoka.
I w,1rz i ręce Świętej - barwy naturalnej, krzyż i aureola - złote, tunika - srebrna, płaszcz - czerwony,
nok - ciemnozielo ny[ ... ]". Zob. J. Piechowi cz, Batalia o świętq Małgorzatę, Nowy Sącz 1999, s. 16.
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chiw um Pa1'l.stwowego w Krakowie - prof. dr. hab. Zbigniewa Perzanows kiego, by u źródła uzyskać podanie prawidłowego heraldycznie kształtu
i barw wizerunku św. Małgorzaty - takiej, jaka pojawiła się na pieczęciach
miasta w okresie staropolskim. [... ] Nowy prezydent miasta nie kwapił się
1.. w p rowadzeniem świętej z krzyżem na tarczę herbową miasta. [... ] Trzeba
by ło aż komunikatu księży proboszczów parafii nowosądeckicl~ w sprawie
w prowadzenia herbu z wizerunkiem św. Małgorzaty, odczytanego w nied zi e lę 11 pa ź dziernika 1987 r. we wszystkich kościołach miasta i na wszystkich mszach św . Ra da Miejska ugięła się pod presją argumentów. Obradując 16 X 1987 r. przyjęła uchwałę [... ], iż obowiązującym dla Nowego Sącza
g o d ł em jest wizerunek św . Małgorzaty ujarzmiającej smoka. [W zaishuał cj sy tuacji] Henryk Dobrzai'l.ski rozpoczął w tej sprawie ważkie działania
w swoim rzemieśliuczym środowisku. [... ] W dniu 1 II 1988 r. zdjęty zos tał
z sali radriej ratusza herb „austriacki", a 16 III 1988 r. zawieszono w niej
herb z wizerunkiem św. Małgorzaty. Jej postać wg rysunku art.-mal. Józefa
Pogwizda wykonał jako płaskorzeźbę art.-rzeźb. Robert Deptuła 63 .

Ko lejny istoh1y element wyposażenia sali radnej stanowi kopia obraM tki Boskiej Sykstyńskiej (oryginał autorstwa Rafaela Santi znajduje się
i;,11 rii drezdeńskiej) wykonana przez Stanisława Janowskiego i ofiarowamias tu w 1913 roku przez bunnistrza Władysława Barbackiego64 . Należy

1

l,1

Matka Boska Magistracka. Mal.
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Stanis ław

Janowski w 1913 roku

r,1dna w okresie międ zywoj e nn y m. Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

1,\ I. Styczy ń ska, Historia herbów .. ., ,,Almanach Sądecki'; nr 29, 1999, s. 29-31. Zob. także
l'1l'lhowicz, Batalia ... , passim.
h I In fo rmuje o tym zapis: ,,Następnie zabrał głos p. burmistrz i przemówił w następujące słowa:
1 p a mi ą t kę mego prawie czternastoletniego urzędowania, celem stwierdzenia mej życzliwości dla
m .1,1,1, a zarazem celem pod z i ękowania Radzie miasta, a zarazem i mieszkańcom miasta za oka zywaną
1111 wnj c m n ą życzliwość postanowiłem ofiarować miastu dar. Wybrałem na dar ten jako katolik obraz
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I 1.1y po mnieć w tym miejscu, że obraz ten (nazywany popularnie Matką Bo·) Mag i s h·acką) na początku okupacji został zdjęty na polecenie władz nielllll'C kich, by po pięćdziesięciu latach powrócić do ratusza (25 czerwca 1990
r ,ku) po tym jak ks. prałat Stanisław Lisowski, proboszcz parafii farnej, prze"'·' ' go na powrót władzom miejskim65 .
Podobnie do losów obrazu Matki Boskiej Magistrackiej układała się his to., po rt retów burmistrzów Nowego Sącza doby autonomicznej, które za wytl--i ' m portretu Władysława Barbackiego pędzla Franciszka Sitzmana zostały
1m, lowane przez Kazimierza Pochwalskiego. Obrazy te (z konieczności usuni •t ' w 1940 roku) zostały przekazane w 1951 roku przez Prezydium Miejskiej
I ,dy Na rodowej w Nowym Sączu miejscowemu muzeum, skąd na początku
I 11 d.1. i e więćdziesiątych powróciły na krótko do sali radnej, stając się później
t, • dąc do tej' pory ważną częścią stałej ekspozycji muzealnej w Domu Gotyc11 n przy ul. Lwowskiej 366 . Obecnie, od 2008 roku, salę reprezentacyjną ratusza
, !obi jedynie portret Romana Sichrawy, namalowany w 1937 roku przez Bole1iwa Barbackiego, wypożyczony przez rodzinę Barbackich-Kohutów.
Pozostałe wyposażenie sali posiedzeń rady miejskiej było raczej skrom11• W 1927 roku składało się nań: podium z katedrą, trzy fotele obite skór , trzy d zieści sześć stołków, cztery ławki, czternaście stołów, w tym jeden
1o d lu żn y; na ścianie wisiał krucyfiks, który został wprawdzie usunięty po
11 wojnie światowej na polecenie wiceprezydenta miasta Antoniego Górki, ale
li / 'chowany przez Józefa Kłosowskiego nie przepadł, powracając na swoje
ni •j ce w 1990 roku za sprawą córki byłego administratora ratusza Zofii Za1•mby67. Gabinet burmistrza urządzony był również niebogato. Były w nim
Iw l o brazy Geden z nich przedstawiał obronę Lwowa) i podobnie jak w sali
r 1dnej drewniany krzyż68 .
Ra tusz nowosądecki przechodził w swojej ponad stuletruej historii kil., remontów. Z całą pewnością jakieś prace remontowe przeprowadzono
I 1•/pośrednio po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 roku. Napr,1w wy magała wtedy zarówno wieża, która stanowiła dla Niemców dogodl\ punkt obserwacyjny, i która z tego powodu była przez sowietów moc-

Władysław Ba rbacki. Mal. Franciszek Sitzman w

w Nowy m
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Sącz u

1912 roku. Zbiory Mu zeum Okręgowego

l.,tk i Boskiej, symbol religii katolickiej , która stanowi mego życia prywatnego i urzędowego symbol
1lriotyzmu, którego podstawą jest również religi a, - symbol s prawiedliwo ści i zgody, którymi zawsze
ll'rowa łe m się przy sprawowaniu mego urzędu. Dla stwierdzenia nadmieniam, że obraz ten kopiował
· , lynnego obrazu Madonny Syksty11skiej w galeryi Drezdeóskiej artysta malarz Stanisław Jankowski
,.,w in no być: Janowski) za zezwoleniem króla Saskiego, o czem reskryptem c. k. Namiestnictwa we
wowie z dni a 18 maja 1913. L:760 zawiadomiony zostałem . Proszę najuprzejmiej Świetną Radę miasta
, przyjęcie tego Daru dla Sali radnej w ratuszu». Przemówienie powyższe przyjęła Rada miasta oklaskami,
olZC m zas tępca burmistrza p. Win centy Rajca postawił wniosek, aby Rada miasta przyjmując dar
•owyż zy dla gminy miasta Nowego Sącza uchwaliła wyrazić p. burmistrzowi pod ziękowanie, zaś
rl)'Ście malarzowi p. Stanisławowi Janowskiemu uznanie za wierne i artystyczne wykonanie kopii. Zob.
I' S, Am NS I, sygn. 232, Protokół z posiedzenia Rady miasta Nowego Sącza z 25 IX 1913.
65 J. Leś niak, S. Sikora, Nowy Sqcz ... , s. 23.
66 M.T. Maszczak, Dom Gotycki w Nowym Sqczu, przewodnik, Nowy Sącz 2000, s. 20-22; Nowy
\1.ICZ .. . , S. 27.
67 Zbi ory rodzinne Zofii Zaremby: Podziękowanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzego
( .w i żd ża z 27 VI 1990 r.
68 APNS, Am NS I, sygn. 241 , Urządzenie sali posiedze11 rady miejskiej (1927).
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Fot. H enryk Dobrza!'1ski, Jata sześćdz i esiąte ubiegłego wi eku

o trzeliwana, jak również zegar uruchomiony w marcu 1945 roku dzięki
I ll'n rykowi Dobrzańskiemu69 . Poważniejszych prac remontowych wewnątrz
1l u sza wówczas nie prowadzono, z tym jednak, .że uporządkowania wymaił,, ala radna, w której przez krótki czas kwaterowali żołnierze sowieccy,
11,1daptowana następnie na szpital wojskowy, później zaś na okres pól roku
11,1 sa lę lekcyjną służącą dwóm klasom girrmazjalnym. Wiadomo też, że pewn l h zniszczeń, raczej niewielkich, musiało doznać w 1949 roku drugie piętro
,tu za po wybuchu pożaru, jaki powstał tam podczas wyrobu domowym
poso bem pasty podłogowej7° .
Znacznie poważniejszy zakres miały prace wykonane w rynku w druu•j połowie lat sześćdziesiątych. W tym właśnie czasie (w wyniku badań
1 / ' prowadzonych pod kierunkiem doc. Andrzeja Żakiego przez Karpacką
I ~ spedycję Archeologiczną Instytutu Historii Kultury Materialnej Oddziału
1'11lskiej Akademii Nauk w Krakowie) nie tylko odsłonięto i wyeksponowano fra gmenty nadmurowanych fundamentów dawnego ratusza, ale działają~
,,m pleksowo, wykonano całościowy remont siedziby władz miejskich wraz
H' nowacj ę jej wystroju, która była dziełem Pracowni Konserwacji Zabytków
Kra kowie 71 .
1o

Fot. Piotr
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Droźd z ik,

1998

hlJ „Biuletyn Inform acyjny Ziemi Sądeckiej", nr 7, 9 III l945.

' O Relacja pisemna Zofii Zaremby...
I z. Beiersdo rf, B. Krasnowolski, Urbanistyka, architektura i plastyka, [w:] Dzieje miasta Nowego
IJ a, l. Ill red. F. Kiryk i Z. Ruta, Kraków 1996, s. 920.
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R,ll usz, rynek i fragment Starego Miasta. Fot. Jerzy

Leśniak,

2006

Poważne prace renowacyjne ratusza, który w 1984 roku został wpisany
do rejestru zabytków 72, miały miejsce również w ostatnich latach. Przed zblizc1jącym się w 1992 roku jubileuszem 700-lecia Nowego Sącza został wykona ny remont elewacji obiektu oraz wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem blachy miedzianej, wraz z odtworzeniem profilu i detali oryginah1ej
obróbki blacharskiej. Późniejsze działania, już na początku obecnego stulecia, obejmowały (po uprzednim przeprowadzeniu bada{1 stratygraficznych
dotyczą cych głównej klatki schodowej oraz elewacji ratusza, wykonanych
przez zespół konserwatorów dzieł sztuki pod kierunkiem Teresy Pieniążek):
re now ację głównej klatki schodowej (2006); rekonstrukcję wystroju wnętrz
wes tybulu, holu, klatki schodowej (2006-2007); renow.ację posadzek kamiennych holu, westybulu i schodów na parterze wg programu prac konserwatorsk ich opracowanego przez firmę ARTE Konserwacja Dzieł Sztuki z Krakowa
(2007-2008); odnowienie bocznej klatki schodowej wg projektu arch. Janusza
Loescha (2007).
Równie szeroki zakres prac renowacyjnych został zakreślony w ramach zadania „Restauracja elewacji ratusza miejskiego", w ramach którego
w pierwszym etapie wykonano remont konstrukcji dachu, przemurowan
ko miny, przeprowadzono renowację zawilgoconych tynków piwnic, dok -

Hol, westy bu I i kl a tka schodowa po renowacji w Jatach 2006-2008. Fot. Sławomir Sikora, 2009

72 WUO Z - Decyzja 162 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków - nr rejestru

Ks. A 362 (dla b. województwa nowosądeckiego) - 19 II 1984 r.
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W Polsce odrodzonej ishi.ienie samorządu terytorialnego gwarantowała
k.o nstytucja marcowa (1921). W późniejszym czasie funkcjonowanie samorzą
du określało rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 roku o organihlCji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz ustawa z 23 marca
1933 roku (tzw. ustawa scaleniowa) o częściowej zni.ianie ustroju samorzą
du terytorialnego. Zasadnicze ograniczenie zadar1. samorządu terytorialnego
\\ p ro wadziła Konstytucja kwietniowa (1935), przewidując nad samorządem
11.1dzór rządu oraz organów samorządu wyższego stopnia74 •
Do 1927 roku radę ni.iejską Nowego Sącza tworzyło 36 radnych, póź11iej
18, a od 1934 roku 32. Organem zarządzająca-wykonawczym był początkowo
wy bierany w głosowaniu tajnym magistrat z burni.istrzem na czele, później
l'Mzą d ni.iejski, któremu przewodził prezydent. W Nowym Sączu od 1915
roku (po wyjeździe Władysława Barbackiego w czasie działań wojennych)
obowiązki burmistrza pełnił Wiktor Oleksy - kupiec, któremu rada miejska
do piero 11 marca 1920 roku powierzyła funkcję gospodarza ni.iasta, wybiera)<) jednocześnie na stanowisko wiceburmistrza adwokata Romana Sichrawę.
Burmistrz Wiktor Oleksy, kierując miastem w bardzo trudnym okresie,
nie mógł właściwie ułożyć stosunków z członkami Rady z poszczególnych
ugrupowań. Na wiecach i zebraniach bywał mocno krytykowany za zaniedbania i trudny stan gospodarki miejskiej, który przypisywano jego nieudolności. Nie mogąc nadal kierować życiem miasta, przy braku poparcia
ze strony współpracowników, Wiktor Oleksy złożył 13 stycznia 1925 r. rezy gnację ze swojej funkcji, którą Rada przyjęła . [ ... ] W dniu 2 marca 1925 r.
zarządzeniem wojewody krakowskiego - po rozwiązaniu Rady Miejskiej

ichrawa w sh·oju sokolim, mal. Bolesław Barbacki w 1937 roku. Zbiory prywah1e

nano osuszenia i izolacji filarów frontowych. Istotnym działaniem było także
przeprowadzenie w 2003 roku przez Marię Śluzar-Skowronek i Małgorzatę
Palkę konserwacji wsponmianych już wcześniej malowideł historycznych
Franciszka Sitzmana 73 . Dalsze prace związane z restauracją obiektu (na kwotę
4 mln zł) ujęła rada miasta 16 grudnia 2008 roku w wieloletnim planie inwestycyjnym.
73

Wyd z iał

/agarnięcie mienia żydowskiegona poc zątku okupacji niemieckiej. Fot. ze zbiorów Muzeum
( )k ręgowego w Nowym Sąc z u

74 T. Jędrzejewski, Historia samorządu terytorialnego w Polsce, [w:) Z. Bukowski, T. Jędrzejews ki,

Organizacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza, Dokumentacja wykonawcza.

I'.

Rą czka ,

Ustrój

samorządu

terytorialnego, Toru11 2003, s. 42 -43.
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- zatwierdzony został dr Roman Sichrawa na stanowisku kierownika
Tymczasowego Zarządu Miasta, a od kwiehua 1925 r. został komisarzem
~rządowym na miasto Nowy Sącz 75 .

, Po · dwuletnim okresie rządów komisarycznych i funkcjonowania
w miejs·ce rozwiązanej rady miasta tzw. rady przybocznej76, sytuacja unormowała się na tyle, iż rada miejska mogla dokonać wyboru burmistrza, powierzając tę funkcję 10-grudnia 1927 roku dotychczasowemu komisarzowi,
urzędującemu na nowym stanowisku do 1934 roku. Następnym włodarzem
miasta, już z tytułem prezydenta, został Stanisław Nowakowski - farmaceuta
- który zrezygnował ze sprawowania powierzonego mu urzędu 25 sierpnia
1939 roku 77 .
Po zajęciu Nowego Sącza przez wojska niemieckie 6 września, władze
o_k upacyjne zlikwidowały samorząd miejski, powierzając czasowo obowiązki
prezydenckie dr. Romanowi Sich.rawie.
Przez pierw szą dekadę września mias tem rząd ził wiedeń ski praw1uk kpt.
Behrens. Sichrawa natomiast z ajął się orgruuzowatuem Zarządu Miasta,
powołując do ży cia poszczególne jego komórki i kompletując ro zpęd zoną
wojermym gwałtem zało gę. Już 9 września okupant utworzył Komisaryczny Zarząd Miasta, po zostawiając Sichrawę na stru1owisku. [... ] któregoś
pa źd zienuka zjechał do Nowego Sącza dr Hein z nonunacją na Stadtkommissara. [...] Sichrawa [znalazł się w roli] zastępcy dra Heina i jego kolejnych następców: dra Fryderyka Schmidta, dra Miillera i dra Heinischa78 .
Dodać trzeba, że przedwojenna rada miejska została przemianowana na Radę Przyboczną (Beirat) - organ - jak oceniono - ,,całkowicie bierny
i pasywny, w zasadzie doradczy przy prezydencie miasta, w praktyce zaś
w ogóle nie pracujący" 79 .
Po wojnie, w okresie tzw. Polski Ludowej, Miejska Rada Narodowa powoływana była niedemokratycznie na zasadzie desygnacji osób wskazanych
przez partie polityczne, organizacje wojskowe, związkowe i inne, początko
wo na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 roku
oraz dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada
1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Nowym elementem w strukturze administracyjnej miasta stało się wówczas Prezydium MRN (w początkowym okresie o kompetencjach drugorzęd
nych i pomocniczych), funkcjonujące obok zarządu miejskiego na czele pre-

75 J. Buda, Organizacja i działalność władz miejskich, [w:] Dz ieje miasta . .. , t. III, s. 22.
76 W skład rady przybocznej, działającej do czasu wyborów samorządowych na jesieni 1927 r.
wchod zili: Antoni Broszkiewicz, Antoni Brudziana, Franciszek Celewicz, Antoni Czerny, dr Jan
Dudzi1\ ski , dr Eugeniusz Dzikiewicz, Józef Górski, Samuel Herbst, Aleksander Jankiewicz, Jan Jeż,
Kazimi erz Karasi,\ski, Edmund Kohman, Stanisław Nowakowski, Andrzej Serafin, Stanisław Serafin,
Roman Sichrawa, Szulik Statter, Ignacy Steindel, dr Mojżesz Steinmetz, Jan Śliwa. Sekretarzem rady
przybocznej b y ł Jan Kózka - radca magistratu.
77 Tamże, s. 22-23.
78 ). Bieniek, Lord z nad Dunajca, ,, Almanach Sądecki': nr 13, 1995, s. 44.
79 J. ChrobaczyJ\ski, Wojna obronna w 1939 roku i j ej skutki. Syndrom września, [w:] Dz ieje
miasta ... , t. III, s. 283.

I l\•ko racja ratusza z okazji III Zjazdu PZPR. Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym
'•) I. U

/ydentem, którym na początku 1945 roku był dr R~rnan Sich.rawa, później (do
rok u 1950) kolejno: Józef Konieczny, Józef Wilczyński i Józef Nodzyński 80 .
~oważniejsze

zmiany w działalności Miejskiej Rady Narodowej zaszły

w zw iązku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej

/ 20 marca 1950 roku, znoszącą urzędy wojewodów, starostów, prezydentów,
h~rmisti:zó"". i wójtów, ustanawiającą jednocześnie system rad narodowych
h1erarch.iczrue podporządkowanych Radzie Państwa. W myśl tej ustawy znal zą co wzrastała rola prezydium, które stało się odtąd organem zarządzają
l'o-~ ykona"."czym rady, a jednocześnie terenowym organem administracji
pa nstwowe1- Istome przy tym, że pierwszoplanową pozycję w strukturze
w!~~z terenowrch zajął przewodniczący prezydium, którą to funkcję pełnił
n~3pierw Franciszek Gunia (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), następ
nie Władysław Jabłoński (PZPR), a po przełomie październikowym w latach
1956-1972 Janusz Pieczko wski (Stronnictwo Demokratyczne)8".
Z pozoru tylko istomym faktem było przeprowadzenie w 1954 roku
(p ierwszych po II wojnie) wyborów do Miejskiej Rady Narodowej, które
w w arunkach absolumej dominacji partii komunistycznej (Polska Zjednoczon a Partia Robotnicza) i stronnictw satelickich (Zjednoczone Stronnictwo
L_udo'."'e i ~tronni,ctwo Demokratyczne) na wszystkich szczeblach władzy,
me imały ruc wspolnego z demokratycznym wyłanianiem reprezentacji miejBO J. Buda, Powstanie i działalność władz administracyjnych w latach 1945-1990, (w:] Dzieje
miasta ... , t. III, s. 528, 537, 540.
81 Tamże, s. 554-556, 566-567.
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11,1 l cży , że

utworzony z ostał wtedy również Urząd Miejski, w skład którego
i inne komórki organizacyjne Prezydium MRN.
W 1975 roku po przeprowadzeniu nowego podziału administracyjnego
r,1ju utworzono województwo nowosądeckie, znosząc jednocześnie w No\\ ym Sączu powiat miejski. W miejsce naczelnika został wpr('.)wadzony wów, 1,1s urzą d prezydenta miasta, ale zadania prezydium jako organu wewnętrz1wgo MRN nie uległy zmianie. W latach 1975-1990 funkcję prezydenta miasta
p •lni li: Wiesław Oleksy, Bolesław Basiński, Zdzisław Pawlus, Marian Cycoń82 .
Reforma administracyjna przeprowadzona w 1990 roku, po załamaniu
u; w Polsce systemu politycznego wprowadzonego po II wojnie światowej,
11 możliwiła powrót do demokratycznego sposobu powoływania i funkcjonoVil nia wła dzy samorządowej . Pierwszy etap tworzenia samorządu terytorial1wgo po legał na uchwaleniu w dniu 8 marca 1990 roku ustawy o zmianie
f....o ns ty tucji RP, ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy o ordy11.1cji wyborczej do rad gmin. Kolejnym krokiem w kierunku kształtowania
lu nkcjonujących obecnie struktur samorządu terytorialnego było uchwalenie
1 przyj ęcie w referendum w 1997 roku Konstytucji RP, która za podstawową
1,1sa dę ustrojową uznała decentralizację państwa. Dalsze regulacje w tym za~ rcsie wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998
rnk u83 .
Wybory do rady miejskiej Nowego Sącza odbyły się 26 maja 1990 roku.
ieco później, 12 czerwca, rada miasta wybrała prezydentem Jerzego GwiżWl'Szły wydziały

Edward Gierek w ratuszu w 1978 roku. Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

skiej, ograniczaj ąc się wyłącznie do akceptacji kandydatów tzw. Frontu N~rodowego, później (od 1957 roku) Frontu Jedności Narodowej, selektywrue
dobieranych przez wąskie grona partyjne.
Zasady wyboru MRN (liczącej w Nowym Sączu najczęściej 60 człon
ków) do 1972 roku nie podlegały większym zamianom, podobnie zresztą jak
i uprawnienia tego gremium, które były skrorrm e, ulegaj ąc pewnemu rozsz~rzeniu po wprowadzeniu w życie u stawy o radach narodowych ze styczrua
1958 roku i uchwały Rady Ministrów z 9 maja 1958 roku, kojarzonej z tzw.
,,eksperymentem sądeckim" .
Większe zmiany w strukturze i funkcjonowaniu władz miejskich w prowadzała ustawa z 29 listopada 1972 roku, na podstawie której w 1973 roku
rada wybrała naczelnika miasta (organ terenowej administracji państwowej
i zarządzająca-wykonawczy MRN z większością kompetencji przynależnych
dotąd prezydium), powierzając tę funkcję Januszowi Pieczkowskiemu. Dodać

!'rezyden t RP Lech Wał ęsa w rozmowie ze Stani sławem
I o t. Kazimierz Fa ł owski, 1992

Dłu gopols kim ,

-

śro dku

Jerzy Gw i żd ż.

82 Tamże, s. 594-598, 613.
83 P. Rączka, Gmina, powiat, wojewódz two - charakter prawny, [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzej ewski,
I'. Rączka, Ustrój sa morzą du ... , s. 54-56.
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l,.,11'lców miasta) prezydentem Nowego Sącza został wybrany Józef Wiktor
(wgo zastępcami byli Zofia Pieczkowska i Stanisław Kaim). Obecnie, od 2006
roku, funkcję tę sprawuje Ryszard Nowak, którego zastępcami i najbliższymi
wsp ółpracownikami są Bożena Jawor i Jerzy Gwiżdż.

Od prawej: Andrzej Czerwii'\ski, Leszek Zegzda, Piotr Pawnik, Ludomir Krawi1'lski.
Fot. Jerzy Leśniak, 2000

dża 84 , który przewodził zarządowi miasta jako organowi wykonawczemu,
w skład którego weszli: Marian Cycoń i Piotr Pawnik (wiceprezydenci) oraz
Leszek Zegzda (początkowo członek zarządu, od 1992 wiceprezydent), a także Władysław Mikulec, Andrzej Muzyk, Krzysztof Niewiara (członkowie).
Następnym prezydentem Nowego Sącza został Andrzej Czerwiński (1994),
przewodzący w kadencji 1994-1998 zarządowi w składzie: Rudolf Borusiewicz, Marian Cycoń (zastąpiony w 1995 przez Andrzeja Kitę), Leszek Zegzda
(wiceprezydenci) oraz Antoni Malczak, Władysław Mikulec i Andrzej Muzyk
(członkowie). W 1998 roku Andrzej Czerwiński ponownie został wybrany
prezydentem miasta, z tym jednak, że w 2001 roku, po swojej rezygnacji, po
wyborze na posła do Sejmu RP, został zastąpiony na tej funkcji przez Ludomira Krawińskiego, wcześniej członka zarządu miasta z funkcją wiceprezydeńta. Pozostałymi członkami zarządu miasta w latach 1998-2002 byli: Piotr
Pawnik i Leszek Zegzda - wiceprezydenci oraz Władysław Mikulec, Andrzej
Muzyk i Ryszard Nowak.
W 2002 roku, po zmianie ordynacji wyborczej i wprowadzeniu głoso
wania bezpośredniego (nie za pośrednictwem rady, a wprost przez miesz-

( ld lewej z przodu: Ryszard Nowak, premier rządu Jarosław KaczyJ'\ski, Arkad iusz Mularczy k.
hit. S ta nisław Śrni erciak, 2006

84 Skł ad rady mi ejskiej wybranej 26 maja 1990 r. był następujący: Anna Boch e11ska, Wi esław
Czeladka, Andrzej Czerwi11ski, Stani s ław Długopolski , Henryk Ferenc, Barbara Godfreyow, Adam
Grzesiak, Jerzy Gw i żd ż, Henryk Janusz, Boże na Jawor, Andrzej Kita, Lesze k Korze ni owski, Zbigniew
Kowal , Ludomir Krawi11ski , Teresa Krzak, Andrzej Kulig, Adam Leś niak, Ann a Lipi11ska- Zwoli11ska,
Wojci ech Lippa, Wojciech Merkl ejn, Władysław Mikulec, Andrzej Muzyk, Krzysztof Niewiara, Marek
Paperz, Henryk Paw łows ki , Pio tr Pawnik, Jerzy Ras i11ski , Ma rcin Rzemi11ski, Józef Stanek, Józef
S zymański , Jerzy Śla zyk, Wojci ech Ś li w i11ski, Józef Wójcik, Leszek Zegzda . Zob. J. Blachura, J. Leśniak,
Wyniki wyborów i ref erendów w Nowym Sączu i Sqdeckiem w latach 1989- 2003, ,, Rocznik Sądecki",
t. XXXII , 2004, s. 305-306.

***
W powszechnym odbiorze ratusz

uważany

bywa najczęściej za miejsce

1.i ła twiania bieżących spraw mieszkańców, centrum administracji miejskiej,
ośro de , wania decyzji na skalę lokalną. Jakkolwiek każde tego ro-
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111 / now osądecki jest również obiektem organicznie zespolonym z historią
11111Sta, w którym odnaleźć można ducha miejsca, i to nie abstrakcyjnego, ale
1.11pc lnie realnego, wydobytego z zaistniałych w tym miejscu niezwykłych
1 l,1rz 6.
Sy gnalizując to zagadnienie, warto przypomnieć kró~ko niektóre naj" dziej znamienne fakty związane z ratuszem, wpływające na losy miasta
p ' rspektywie dłuższej, rzec można historycznej, ale również takie, które
1111ać należy za symboliczne i wymowne, nie pozbawione niekiedy szczypty
111 moru, ale zawsze jak się zdaje na swój sposób interesujące, a czasami skła11,1jqce nawet do refleksji.
Rozpoczynając tę retrospektywę, bardziej subiektywną aniżeli uzasad11oną jakimiś zobiektywizowanymi racjami, kierując się przy tym zasadą
hro nologii, wypada stwierdzić, że posiedzenia rady miejskiej w Nowym
)l'ZU przebiegały zazwyczaj spokojnie, ale czasami, np. przy rozważaniu

OJ

gch a z wyborów do

0110
Zwierzcl.mości

gminnej miasta Nowego Sącza.

Jed no dniówka wydana przez Kom itet

niezawisłych

obywateli.

"'
Fot.

S ł awomir

Sikora, 2008

Glosowanie Rady Miasta Nowego Sącza . Fot Sławomir Sikora, 2009

pra w wiążących się z dużymi wydatkami, jak ró_wnież przed wyborami do
,nicjskiego gremium uchwałodawczego, temperatura dyskusji gwałtownie
n,sla, budząc zainteresowanie zwykłego obywatela miastą na co dzień nieoniecznie zainteresowanego ratuszowymi kulisami.
Przykładem ostrego i emocjonalnego sporu może być nie tylko sygnaliwwana wcześniej kwestia budowy nowego ratusza, ale również sprawa wyboru wiceburmistrza miasta w 1897 roku, na które -to stanowisko aspirował
1dwokat Jan Sterkowicz, kandydat - jak twierdzili jego przeciwnicy - partii
11raelickiej. Aby utrącić kandydaturę dr. Sterkowicza jego oponenci - nazywają cy siebie partią katolicką - uczynili wiele, ro.in. wydali specjalną jednod niówkę zatytułowaną „Wojna domowa", ostro atakując członków partii
ydowskiej, do której oprócz Mendla Klapholza, dr Bersona i Nebenzahla, zaliczali również Jana Dworzańskiego i Karola Gutkowskiego - profesorów gim11,1zjalnych, Franciszka Gargułę - majstra szewskiego, Romana Jakubowskiego
ap tekarza, Józefa Jakubowskiego - księgarza, Karola Milera - kupca, Karola
a lepkę - emerytowanego nadpoborcę podatkowego oraz Wojciecha Pawli1..owskiego - właściciela realności . Orężem w walce o funkcję wiceburmistrza
lał się wówczas wierszowany pamflet, którego fragment brzmi następująco:
Nazajutrz boju znów grają sygnały / Zjawia się obóz wojowników cały
/ Nawet lewica z żydowskim obliczem/ Z Sterkowiczem./ Wódz, pan
mecenas siły swojej pewny / Rzuca wokoło wzrok dumny i gniewny
/ A biorąc asumpt z potęgi hałata / Lży Infułata. / W sukurs idzie Roman Jakubowski/ Wieczny kandydat wiceburmistrzowski / I pigułkami
z groźną miną strzela / W nieprzyjaciela. / I dr Berek zapieczętowany /
N ie może pojąć, by naród „ wybrany" / Miał przegrać bitwę z „antyse57

mitniki" / Więc robi krzyki. / Pomaga mu w tem Klapholtz z Nebenzahlem / Wołając: Wiwat, Herr Sterkowicz! Salem! / ,,Panie Lipiński, ty nam
, głupstw nie powidz / Hojch! Herr Sterkowicz!" [... ]Starzy burmistrze wiszący na ścianie / Dziwią się takiej wojnie niesłychanie / Bo za ich czasów
rządzili w stolicy/ Nie Hebrajczycy ... / [ ...] Do partyi ży dó w jeszcze się
, przytula / Miler, Nalepka, Gutkowski, Garguła / Wreszcie zam yka ten
hufiec ży dowsk i / W. Pawlikowski. / Każdy z nich geschaft j akiś ma na
oku / Więc za ży d a1ni wcią ż przyspiesza kroku / I na szacherstwa podparłszy się dzidzie'/ Do boju idzie85 .
Niew ątpliwie jednym z ciekawszych wydarzeń „zrodzonych" w ratuszu było nadanie Józefowi Piłsudskiemu na wniosek Ryszarda Mędlarskiego
i Stanisławy Woszc zyńskiej w 1916 roku honorowego obywatelstwa, które
jednak nie zostało przejęte przez Brygadiera tak jak planowano 12 listopada
·1916 roku przy okazji obchodu towarzyszącego ogłoszonemu przez cesarzy
Niemiec i Austrii aktowi 5 listopada86, ale dopiero w 1921 roku, w czasie kiedy Marszałek przejeżdżał przez Nowy Sącz po wizycie na Targach Wschodnich we Lwowie. Warto odnotować przy tym, że Nowy Sącz był pierwszym
miastem w Polsce, które podjęło uchwałę o uhonorowaniu twórcy Legionów, wyprzedzając pod tym względem zarówno Tarnów jak i Wars zawę,
nie wspominając o Krakowie, który poszedł w ślady Nowego Sącza dopiero
sie d emna ście lat później 87 . W odpowiedzi na propozycję przyjęcia godności
honorowego obywatela Nowego Sącza w dniu 12 listopada 1916 r. Józef Pił
sudski przesłał telegram następującej treści: ,,Kraków, 11 listopada 1916 roku.
Za zaproszenie na obchód dziękuję, by ć na nim niestety nie mogę z powodu
niezdrowia. Tradycja bojów pod Nowym Sączem żyje zawsze w I. Brygadzie,
łącząc się z serdeczną wdzięcznością dla mieszkańców miasta za wzruszające
przyjęcie, jakiego doznaliśmy po odparciu inwazji. Józef Piłsudski".

, ·d P ił s udski w sal i rad nej ra tusza 27 IX 1921 ro ku. Fot. ze z bi orów Muze um Okręgowego
I\Jow y mSączu

Warto dodać, że niespełna dwa miesiące później - 6 stycznia 1917 roku
Jozef Piłsudski napisał z Krakowa do burmistrza Władysława Barbackiego
i przejmy list wyjaśniający, w którym czytamy:
Nadzwyczaj ce1me dla mnie pismo J.Wm. Pana z dnia 21 listopada ubiegłego roku otrzymałem i teraz dopiero po powrocie z Warszawy dowiedziałem się, że odpowiedź moja natychmiast napisana nie został wysłana
z przyczyn ode mnie niezależnych. Najserdeczniej mimo to przepraszam

za

opóźnienie

i proszę go nie bra ć za

złe .

Byłoby mi to tem przykrzejszym, że z Nowym Sączem czuj ę się związany

85 „Wojna domowa''. jednodni ówka, [1897] .
86 Posiedzenie rady mi ejskiej, na którym uchwalono nadani e Józefowi Piłsudskiemu honorowego
obywatelstwa o dbyło s i ę 22 marca 1916 r. Oprócz „Brygadye ra" go dność tę przyznano wtedy również
dr. W ł adys ławowi Barbackiemu,gen. Svetozarowi Boroevićowi von Boj na, bp. krakowskiemu Adamowi
Sap i eże oraz dr. Wła dysławow i Leopoldowi Jaworskiemu. N ie od rzeczy będ zie wspomnieć, że w latach
19[ 3- 1939 honorowe obywatelstwo Nowego Sącza otrzymali także: Ludwik Małecki (3 IV 191 3),
ks. Jan Sygańs ki SI (3 IV 1913), dr Władysław Pec (3 IV 19 13), dr Kazimierz Ga łecki (15 VII 1914) ,
gen. Bro n isław Pieracki (9 VII 193 1), in ż. Kazimierz Górski (9 VII 1931), marszałek Edward Rydz- S mi gły (3 X 1936), dr Maciej Łach (3 1 Vlll 1938). Po II woj nie świ a to wej ho norowe obywatelstwo
miasta otrzymywali sowieci i osoby zw iąza n e z władzą kom uni stycz ną: płk Fiodor Bolbat, gen.
Zygmu nt Berling, Lucjan Motyka, Piotr Pierminow, Stanisław Skrzeszewski, Iwan Zoło tar, Bolesław
Redlich. Po 1989 r. tytuł hono rowego obywatela od zyskał dawny blask i prest i ż, a go dn ość tę otrzymali:
bp. Józef Gucwa (1999), JózefBieniek (2001), Irena Styczyńska (2002), ks. Stani sław Czachor (2005) ,
dr Krzysztof Pawłowski (2006), Ryszard Kaczorowski (2008). APNS, Am NS I, sygn. 232, Protokół
z posiedzenia Rady m iasta z dnia 22 III 1916 r.; APNS Am NS II , Spis Obywateli honorowych miasta
Nowego Sącza; J. Krupa, Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sqczu, ,.Rocznik Sądecki''. t. I,
1939, s. 219; Obchód proklamowania niepodległej Polski w Nowym Sqczu 5. listopada 1916 r. , pod red.
T. Zub rzyck iego, Nowy Sącz 1917, s. 13; J. Leśniak, S. Sikora, Nowy Sqcz ... , s. 89.
87 K. Ruchała, Kult Marsza łka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sqczu w okresie międzywojennym,
,.Alm anach Są d ecki ''. nr 60/6 1, 2007, s. 32.

uczuciowo bardzo silnie po nadzwyczajnie wdzięcznych wspomnieniach
walk pod Limanową i Nowym Sączem. Gdy się miastu zechciało uczynić
mi zaszczyt niezwykły przyjmuj ąc mnie w poczet swoich obywateli do
ucz ucia serdeczności wspomnie1'1 o przeżyciach bojowych dod ało się uczucie wdzięczności w stosunku do miasta i jego obywateli. Kampania pod
murami Nowego Sącza wśród patryotycznych Podhalan s tanowić będzie
w pamięci mojej i żołnierzy I. Brygady jedno z najmilszych wspomnień,
tak serd ecznie byliśmy tam przyjmowani, tak troskliwą opieką otoczeni
przez współobywateli i rodaków.
Będę J. Wielmożnemu Panu Burmistrzowi niezwykle wdzięczny, gdy ze: hce Pan być wyrazicielem moich uczuć wdzięczności i podziwu przed
Sw ietną Rad ą Miejską i obywa telami miasta.
Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku i powa żania z jakim pozostaj ę88 .

88 APNS, Am NS II , sygn. 85. Odpis li stu Józefa Piłsudskiego do burmistrza Władysława
11.,rbackiego z 6 I 19 17 r.
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I 1\\ 'i Ko misji Likwidacyjnej (na czele z inż. Henrykiem Suchankiem), czyli
n p Iowy listopada 1918 roku, kiedy to główny punkt dyspozycyjny został
11 zt•s unię ty do budynku Rady Powiatowej przy ul. Juliana Dunajewskiego89 .
31 października na telefoniczny rozkaz Komendy P.O.W. [Polskiej Organi zacji Wojskowej] w Krakowie polecono por. St. Kawczako~i ju ż jawnie
o bjąć dowództwo odd z iału powstańc zego, nazywanego odtąd „Milicją
woj sk ową". Odd ział ten za ciągnął od razu s tra że i objął służbę bezpiec zeń
stwa w mieście. Entuzjazm i radość mieszkańców jagiellol'\.skiego grodu
nie miały tego dnia granic. Padano sobie w objęcia, zapominano wszelkich
uraz, zrywano wszelkie odznaki niewoli. [... ]
W dniu 2 listopada w sali ratuszowej odbyła się uroczysta przysięga na
wierność· Rzeczypospolitej Polskiej, złożona przez odd ziały Milicji na ręce
tak zw. ,,Polskiej Komisji Likwidacyjnej", jako prawowitego polskiego zarzą du miasta i powiatu z inż . Suchankiem na czele. W ciągu dnia zaj ę te
zos tały przez oddziały P.O.W. kolejowej starostwo pod kierownictwem
Bulsiewicza Feliksa i Bartoniczak Ludwika, magistrat zajął odd ział P.O.W.,
którym kierowali Męd l arski Ryszard, Szewczyk Michał, Knispel Stanisław,
Iwanicki Jan, Pażucha Ignacy9°.

Na zdj ęc iu po lewej stronie przed frontem ratusza żołnierze rosyjscy 5 XII 1914; na zdjęciu po
prawej sh·o11ie - żołnierze 13. pułku piechoty austriackiej 15 VIll 1915
Kilka szczególniejszych historii ratuszowych wiąże się z osobą adwokata
Romana Sichrawy. Mecenas jako człowiek ogólnie szanowany, w którego postawie i wyglądzie malował się cały majestat Nowego Sącza, miał szczęście,
a niekiedy też nieszczęście, reprezentowania miasta w chwilach historycznych. Działo się tak w listopadzie 1914 roku, gdy pod nieobecność burmistrza Władysław Barbackiego obowiązek przekazania kluczy Nowego Sącza
Rosjanom musiał wziąć na siebie jako długoletni już wtedy członek władz
miejskich. Odmiana losu, jaka nastąpiła na froncie galicyjskim wynagrodziła
Sichrawie niedawną przykrość. W nowej sytuacji znów przyszło mu przekazywać klucze miasta, ale ponieważ wśród zwycięskich żołnierzy byli teraz
l egioniści Piłsudskiego, czynił to zapewne zadowoleniem i niekłamaną satysfakcją.
Doniosłą chwilą dziejową wiążącą się do pewnego stopnia z ratuszem było utworzenie w Nowym Sączu Tymczasowej Powiatowej Komisji
Likwidacyjnej, podporządkowanej Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, która w imieniu mieszkańców miasta przejęła 31 paźd ziernika 1918
roku władzę po zaborcy austriackim. Miejscem urzędowania TPKL (na czele
z dr Władysławem Barbackim jako przewodniczącym, inż. Henrykiem Such a nkiem jako zas tępcą oraz Feliksem Bulsiewiczem jako sekretarzem) był
ratu sz nowo są decki, w którym 2 listopada złożyli przysięgę na wierność Rzeczypospolitej również członkowie zawiązanej wówczas milicji znajdującej
s ię pod komendą Stani sława Kawczaka. Warto w tym miejscu odnotować, iż
ratusz pozos tawał głównym ośrodkiem tworzenia się zrębów niepodległości
w Nowym Sączu i w powiecie nowosądeckim do czasu utworzenia Pawia-
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l'rl'zyden t RP Ignacy Mościcki przed ratuszem na urnczystośc i 10-lecia 1. Pułku Strzelców Podh,1lat'iskich. Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgow ego w Nowym Sączu
89 I. Styczyńska, Nowosądeckie interregnum - listopad 1918, ,,Almanach Sądecki'; nr 44, 2003, s. 4-8.
90 J. Krupa, Za rys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu, ,,Rocznik Sąd ecki", t. I, 1939, s. 240.
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Okazji do uroczystych reprezentacji nie zabrakło wspomnianemu wczeRomanowi Sichrawie również w okresie międzywojnia. Jak napisał
· Józef Bieniek: ,,Wytrawny mówca (... ) ciągle kogoś witał i żegnał, a wśród
licznego grona znakomitych gości: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Marszał
ka Edwarda Rydza-Śmigłego, a 28 października 1928 r. samego Prezydenta
Najjaśniejszej, prof. Ignacego Mościckiego, który przybył do Nowego Sącza
na zaproszenie władz cywilnych i wojskowych z okazji 10-lecia istnienia
1. Pułku Strzelców PodhaJańskich i wręczenia pułkowi ufundowanego przez
społeczef1stwo miasta i powiatu - sztandaru" 91 .
Wszystkie jednak te obowiązkowe gesty etykiety przyćmione zostały
czynem - chciałoby się rzec - godnym Rzymianina. Bardziej zorientowani
w historii swojego miasta sądeczanie łatwo domyślają się, że chodzi tutaj
o słynną listę - według jednych dziesięciu, a według innych dwudziestu
zakładników - której sporządzenia, z uwzględnieniem najszacowniejszych
obywateli Nowego Sącza, zażądało gestapo, co postawiło polskiego zastępcę
komisarza miasta w sytuacji nie do pozazdroszczenia, którą wszelako rozwiązał z godnością, w sposób unieśmiertelniający swoje imię, wypisując na
liści e proskrypcyjnej dziesięciokrotnie (względnie dwudzies tokrotnie) wyłącznie własne nazwisko.
Im1a znana historia okupacyjna związana jest z losami Berty Koreilllffian
- córki żydowskiego krawca mieszkającego przed wojną w Nowym Sączu
przy ul. Kraszewskiego 22, na tzw. Piekle. Po zajęciu miasta przez Niemców,
Berta Korennman, tak jak tysiące miejscowych Żydów, znalazła się w getcie
między zamkiem a rynkiem, gdzie odwiedzał ją z narażeniem życia Stanisław
Mazur, pomocnik w zakładzie zegarmistrzowskim Hemyka Dobrzańskiego,
zajmujący się dozorem ratuszowego zegara. W czasie, gdy okupant rozpoczął
likwidację getta (sierpień 1942) i kiedy wywózka do obozu koncentracyjnego
stała się kwestią niedługiego czasu, Stanisław Mazur zdecydował się wyprowadzić dziewczynę z zamkniętej dzielnicy, gdzie nie było już żadnych szans
na przetrwanie i ukryć ją przed oczami prześladowców. Ucieczka z getta powiodła się, a Berta Koremunan opisała tę historię następująco:
śniej

Po wywiezieniu moich Rodziców i brata ja jeszcze pozostawałam w getcie
·i prawie każdego dnia utrzy mywałam ze Stefanem kontakt korespondencyjny (przerzucając przez mur owinięty grypsem kamyk) i w ten sposób
u zgo dniłam ze Stefanem, że przy jego pomocy ucieknę z getta, gdyż wkrótce nastąp i całkow ita jego likwidacja. W um.ówionym dniu wieczorową
porą Stefan p~zyszedł w pobliże muru getta i dał mi znak, że ju ż czeka, a ja
wdrapałam się z pomocą mej koleżanki Heli Szancer na mur i zes koczyłam
w zarośla na tak zwaną aryjska sh·onę . Następnie odczekawszy chwi l ę pobie g li ś my ze Stefanem do kryjówki - pomieszczenia ratuszowego zegara,
który był codziennie nakręcany przez Stefana, zatrudnionego w zakład zie
spr?1wującym bieżącą konserwację urządzenia 92 •

91 J. Bieniek, Lord znad Dunajca ... , s. 40.
92 Zbiory prywatne Jana Dobrzańskiego (juniora), fragment z kserokopii oświadczenia złożo n ego
przez Bertę Korennman (Stefanię Mazur) Żydowskie mu Instytutowi Historycznemu w Polsce
[1990].

td,111 ia i Stefan Mazurowie. Kserokopia ze zbiorów prywatnych Jana D0brza11.skiego

Berta Koreilllffian przebywała w niewielkim pomieszczeniu, wsłuchując

1r codziennie przez trzy miesiące w miarowe tykanie zegara i kroki pełniące
•o na wieży służbę strażaka, z głową pełną najgorszych nieraz myśli. Po tym
okresie, za sprawą swojego opiekuna, opuściła ratuszową wieżyczkę, przeby\\ ając przez pewien czas pod nazwiskiem Stefania Kusak w Gromniku, gdzie
JUŻ wcześniej jako Makowska ulokowała się Helena Szancer, która również
uciekła z nowosądeckiego getta za sprawą Stefana Mazura, poproszonego
11 to przez Bertę Koreilllffian, od lipca 1945 roku jego małżonkę, po tym jak po
wielu dramatycznych przeżyciach wspólnie doczekali końca wojny, pracując
przez ostatni okres okupacji u niemieckiego bauera w Czechach.
Z ratuszem - do pewnego stopnia przynajmniej - kojarzony był na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tzw. ,,eksperyment sądecki", inil jatywa zapoczątkowana na fali odwilży popaździernikowej (m.in. z udziałem
J,111usza Pieczkowskiego, ówczesnego przewodniczącego Prezydium Miejkiej Rady Narodowej) do dnia dzisiejszego będąca synonimem efektywnego
l.1.iałania w warunkach skrajnie niekorzystnych dla realizacji autentycznych
inicjatyw oddolnych. ,,Zielone światło" do podjęcia „eksperymentu sądeckie
go" dawała uchwała m 151 Rady Ministrów z 9 maja 1958 roku, która bardziej
w teorii niż w praktyce umożliwiała miejscowej władzy szersze niż gdzie
indziej na tym samym poziomie działania, głównie dzięki utworzeniu tzw.
I unduszu Rozwoju Ziemi Sądeckiej.

[Powstał] Fundusz Rozwoju Ziemi Sądeckiej, ale jego dochody zostały
ustalone ze znacznymi zmianami w stosunku [do wcześniejszych] propozycji[ ...]. ·W latach 1958-1964 zgromadzono na koncie Funduszu 26 milionów złotych, w czym wpływy z tytułu IO-procentowych dopłat do cen
alkoholowych wyniosły 84 proc. tej sumy.[ .. .] Tak więc średnie roczne dochody Funduszu ~ozwoju Ziemi Sądeckiej oscylowały w granicach 3 milionów złotych, co w · porównaniu z wysokością budżetów powiatowych
i miejskich rad narodowych stanowiło zaledwie 1,5 proc. 93 .

Jakkolwiek środ
ki finansowe uzyskane za pośrednictwem
utworzonego funduszu
oka zały się w dużym
stopniu wyolbrzymionym mitem, to trzeba
jednak podkreślić, że
nawet one w połączeniu
z gospodarnością ówczesnej ekipy rządzącej
w N owym Sączu i w powiecie nowosądeckim,
przy jednoczesnym poczuciu uczestniczenia
lokalnej społeczności
w projekcie nowatorskim z punktu widzenia
ideologicznego,
przyniosły zadziwiające

efekty, czyniąc Nowy
Sącz miastem zadbanym, a do pewnego
stopnia również wyjąt
Janusz Pieczkowski. Mal. E. Miśkowiec w 1974 roku
kowym, wzbogaconym
wtedy o tak charakterystyczne do dnia dzisiejszego obiekty jak kino „Krokus" (dawniej Dom Żołnierza) czy restauracja „Panorama".
Interesujący przyczynek do historii ratusza nowosądeckiego stanowiło
organizowanie w ·nim po 1957 roku sprzedaży niedostępnych lub trudno
dostępnych produktów, np. cytryn czy coca-coli, a także deficytowych, do
których zaliczył się m.in. cukier. Wspomnieć też warto, że w sali ratuszowej odby wały się spotkania z wybitnymi luminarzami kultury polskiej, np.
Melchiorem Wańkowiczem, a także zabawy sylwestrowe i bale dla lekarzy,
adwokatów, oficerów. Ciekawostką jest również fakt, że w 1969 roku Andrzej
Kondratiuk nakręcił w pomieszczeniach ratusza kilku scen do filmu Dziura
93 J. Pieczkowski , Na gruzach marzeń, Nowy Sącz 2004, s. 209-210.
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rP ziemi, m.in. z udziałem
l,rna Nowickiego, Romana
l\.ło owskiego,
Bolesława
Płotnickiego i Jerzego Dobrowolskiego w roli zastęp
l v pr zewodniczącego
Powia towej Rady Narodowej,
filozoficzny obraz opowiadający o grupie geologów
po z ukujących ropy naftowej w południowej Polsce94 .
Znacznie późniejszym,
,il ' dość głośnym przed
l wierćwieczem
wydarzeniem był strajk okupacyjny
r-.1lusza, który został wszczę
ty z powodu niezrealizowallit przez władze wojewódz~ 1e postulatów zgłoszonych
przez Niezależny Samorząd
ny Związek Zawodowy
½o lid arność",

dotyczących

praw pracowniczych i zmian
I •rsonalnych na niektórych
l, nowiskach decydenckich
województwie nowosą- Strajk w ratusz u . Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego
11
w Nowym Sączu
dL• ki m. Strajk ten rozpozą I s ię 9 stycznia 1981 roku 95 • Prezydentowi miasta Wiesławowi Oleksemu
wrę c zono wówczas dziesięć postulatów, domagając się m.in. rejestracji NSZZ
R >l ników Indywidualnych „Solidarność" . Strajkujący przebywali w sali po1cdzeń rady miejskiej, gdzie na ścianach wisiały hasła: Żądamy sprawiedli11 o' ci", ,,Precz z korupcją" i inne. Za stołem znajdował się drewniany krzyż.
1-..i lk u dziesięcioosobowa grupa strajkujących reprezentująca różne środowiska
1 za kłady pracy województwa nowosądeckiego konsekwentnie domagała się
przyjazdu do Nowego Sącza komisji rządowej, która byłaby władna usunąć
9·1 Sce n kręconych w Nowym Sączu było więcej, m.in. przy ówczesnej fontannie na obecnym
pl.1c u 3 Maja, w restauracji „Panorama" i prawdopodobnie w dwóch piekarn iach przy ul. Lwowskiej
,., .11. w Rynku.
95 Treść rozkolportowanego 9 I 1981 r. oświadczenia sądeckiej „Solidarności": ,,W związku
niezrealizowaniem postulatów wniesionych przez załogi zakładów pracy w sprawach kadry kienwn iczej zakładów, instytucji, organizacji politycznych i młod zieżowych, organi zacji społecz1'd1 oraz administracji państwowej, mimo wielokrotnych rozmów z przedstawicielami władz
nJcwódzkich , MKZ « Małopolska », Komisja w Nowym Są czu z upoważnienia za interesowanych
"misj i za kładowych i komitetów założycielskich podjęła akcję protestacyjną w budynku ratusza
lll'jsk iego w Nowym Sączu . Akcja protestacyjna będzie trwać do zako11czenia rozmów z komisją
,fdo wą, która wzywa się do niezwłocznego przyjazdu. Wprowadza się stan gotowości strajkowej we
1ystkich zakładach województwa i miasta Nowy Sącz, w których należy wywie s ić flagi narodowe
I rmpo wszec hnić treść niniejszego oświadczenia.
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z zajmowanych stanowisk osoby skorumpowane, jak również spowodować
takie zmiany w przeznaczeniu niektórych inwestycji, aby w przyszłości mogły
one służyć rzeczywistym potrzebom społecznym, a nie jak planowano wcześniej wygódzie wysoko postawionych cz łonków PZPR.
11 stycznia, w trzecim dniu trwania strajku, prezydent Oleksy odwołał
się do interwencji milicji, która w relacji Rom a na Ka!yniuka i Jana Wolaka
(uczestników· protestu) przebiegała następująco :
W momencie wkroczenia śił porządkowyc h by li m 1--- l na to przygotowani. A jednak nogi si ę pod n am.i u gię ł y. zuli m już ni o bawę, lecz
zwy kły, normalny, ludzki strach . Widok mili j nta w p lnym rynsztunku bojowym - maski, hełmy, okulary prze iwgazow ', pa lki - na najodważniej szym mu siały zrobi ć wrażeni e .
i m I IL m w w zas o postulatach, o naszej sprawie. Strach oka za ł i ę ilni js7 . Rozg ryczenie, że
Polak manifestuje swą siłę wobec bezbronn go r d 1ka . Kl , , j u ż n awet
n.ie pamię tam kto, podniósł krzyż. Nie pozwol n wzi ,1 f rowian tu, swoich rzeczy, śpiworów. Nie zap ewniono na m r w ni ;, kon taktu z Krakowem. 'Trzeba wszak przyznać, że nie u ży to ił y, nik mu w io. z głowy
n.ie spadł. Wyszliśmy z ratusza spokojnie. Du ża w l m ;a · ł u g, d wódcy akcji, kapitana milicji, który zachowywa ł i ę ba rd10 godni , t raktowa ł
nas z dużą do zą szacunku. Najbardziej przy kry oka1n l sii; mom •nt zejścia schodami na dół. Szliśmy pojedynczo, w szpal ' 1"7 u1br ijonyc h milicjantów, baliśmy s i ę jakiej prowokacji. A czy lak du :i.( pntr7 ba, żeby
któryś z nas n.ie wytrzymał nerwowo. Strach pom I • , , b b Io, gdyby ktoś się za łamał i rzucił się z goły mi pięściami n funk jonariu za. Nic
_takiego - na szczęście - nie n as tąpiło . Przeszli m wi<; opustosza ły mi
ulicami mias ta do naszej zwią zkow ej siedziby i t m k mt 1 nuowa liś my
strajk96 .

Stosunkowo nieodległy m i dobrze zapamię ta n 111
pokolenie sądeczan wydarzeniem by ły ob h d
S ącza, których kulminacyjnym punkt stanowiły uro zy l
i 4 pa ź dzi ernika
1992 roku. Gościem honorowym jubileuszu był wów z, I r z d nt RP Lech
Wałęsa, którego na rynku powitała Kompania 5. Pułku lrz I >w Podh alań
skich z Krakowa i Orkiestra Reprezentacyjna Stra ży r ni z n j z Nowego
Sącza. Odnotowując jedynie ten fakt, zaznaczyć trz b ż b
<I
program
uroczystości uwzględniał wówczas także spotkanie w sa li F si 'dz 11 r, tusza,
w którym ud ział wzięli rn.in. członkowie rady miasta, N ZZ „ li da rność"
i przedstawiciele sądeckiego biznesu97 •
Również w ostatnim czasie nowosądecki magistrat byt wi~ lki m interesujących wydarzeń. Jednym z nich była prezentacja (24 Ii l p, da 2006 roku)
wybitej za pośrednictwem Mennicy Polskiej S.A. przez a rod w B nk Polski obiegowej monety dwuzłotowej, przedstawiającej na aw r i rl a polskiego, na rewersie zaś wizerunek nowosądeckiego ratusza 98 . Inny m dtworześrednie

96 D. Weimer, Historia jednego strajku, ,,Roczn ik Sądecki'; t XX, 1992, s. 289.
97 M. Smole11, Z kroniki obchodów jubileuszu 700-lecia Nowego Sącza, ,, Rocznik qdccki", t. XXX,
2002, s. 348-350.
98 Prezentacji monety dokon ał (o masie 8, 15 g, średnicy 27 mm ) dokona ł prezes Na rodowego
Banku Polskiego Leszek Balcerowicz. Mo neta w il ości I.I mln sztuk zos ta ł a wyk na na w stopie

- ~,,,.-

Msza św. na 700-lecie Nowego Sącza . Fot. Kazimierz Fałowski, 1992

nie przez Szymona Suleckiego z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Nowy~1
Sączu przywileju lokacyjnego miasta, który zrekonstruo;Nano na pods~a~1e
XVIII-wiecznego odpisu opartego na dwóch transu:rnptach z czasów W a,
sława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, a następrue przekazano uroczysc1e
w sali radnej w 715. rocznicę założenia Nowego Sącza na ręce prezydenta

t

miasta Ryszarda Nowaka99 .
Nordic Gold. Awers: w ce ntraln ej części wi ze runek orla ustalony dl a godła Rzeczypospolitej
Polskiej. Poniżej fra gment muru mi ejski ego z blankami oraz bramą o rozwartych wrotach z un~s ,~~a
k at w rześwi cie. Pod lewą tapą orl a znak mennicy : MW. Z praweJ stro ny napis. 2 ZŁ. . g , Y
p
. l'ZECZPOSPOLITA POLSKA oraz rok emi sji: 2006. Rewe rs: W centralneJ częsc1
r, lką
po o Iem napis "
·
OWY SĄCZ N boku·
.
·. ,a
_wizerunek ratusza w Nowym Sączu. U gó ry z lewej strony pó łkol em nap,_s: N
ośmiokrotnie powtórzony napi s: NBP, co drugi odwrócony o 180 stop111 , rozdzielony gwiazdkam1.
Projektant awersu: Ewa Tyc- Karpi11ska . Rewersu: Rou ssanka Nowakowska.
99 J. Leśn iak, Nowy Sącz w 2007 roku , ,, Rocznik Sąd ecki", t. XXXVl, 2007, s. 557.
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Indeks nazwisk
Kursywą wyodrębniono

nazwiska umieszczone w podpisach pod ilustracjami

Adamczyk Mieczys ław 15
Albert murator 5
Aleksander Konrad 24
Aleksander Tadeusz 11, 27, 35
Arnold zasadźca 11

Prezentacja monety Ż ratuszem nowosądeckim przez Leszka Balcerowicza
'·
Fot. Jerzy Leśmak, 2006

Bac zeńs ki Wincenty burmistrz 14
Baczy1'iski Karol 24
Balcerowicz Leszek 66
Balcerowicz Leszek 68
Baniak Mateusz burmistrz 14
Barbacki Bolesław 43
Barbacki Bolesław 48
Barbacki Władysław burmistrz 19, 36, 38, 41,
43,49,58,59,60
Barbacki Władysław burmistrz 29, 42
Barbackich-Kohutów rodzina 43
Bartoniczek Ludwik 61
Barycki Wojciech burmistrz 14
Basi1'iski Bolesław prezydent miasta 39, 53
Belu-ens zarządca miasta 50
Beiersdorf Zbigniew 4, 5, 6, 29, 32, 45
Beiersdo1f Zbigniew 20
Berling Zygmunt 58
Berson 57
Bertold zasa dźca 11
Bieniek Józef 50, 58, 62
Blachura Janusz 54
Bocheńska Arn,a 54
Bogacze rod zina 13
Bogdanowicz Wojciech burmistrz 14
Boi bat Fiodor 58
Boroev i ć von Bojna Svctoza r 58
Borowski ZbigHiew 37
Borowski Zbigni ew 38
Borusiewicz Rudolf 54
Borzelowski Stanis ł aw 22
Brachel Józef 24
Brayer Antoni 3
Broszkiewicz Antoni 50
Brudziana Antoni 22, 50
Brzeski Walenty burmistrz 19, 24
Buda Julian 18, 50, 51
Bukowski Zbigniew 49, 53
Bulsiewicz Feliks 60, 61
Butscher Adam 33

Celewicz Franciszek 50
Chlebowski Bronisław 8
Chojecka Ewa 3
Cholewicz burmistrz 14
Chorąży Władysław 22
Chrobaczyński Jacek 50
Cisoń Leopold 32
Cybulski Antoni burmistrz 14
Cycot'i Marian prezydent miasta 53, 54
Cyło Walenty 24

Cyrus Jan burmistrz 14
Czachor Stanisław ks. 58
Czarnota Wojciech burmistl'Z 14
Czechowicz Jan burmistrz 14
Czeladka Wiesław 54
Czerny Antoni 50
Czerwiński Andrzej prezydent miasta 54
Czenvi1iski Andrzej prezydent miasta 54
Dąbrowska Anna 18
Delfinowski Wawrzyniec burmistrz 14
Deptuła Robert 39
Deptuła Robert 41
Długopolski Stanisław 53
Długopolski Stanisław 54
Długosz Ja11 ks. 36
Długosz Jan ks. 37
Dobrowolski Jerzy 65
Dobrowolski Józef 24
Dobrzmiski Henryk senior 6, 39, 44
Dobrzm'iski Henryk senior 32, 33, 41, 45, 62
Dobrzmiski Henryk junior 39
Dobrzm'iski Jan senior 32
Dobrzai'iski Jan jwlior 32, 62
Dorman Naftali 24
Droździk Piotr 44
Drzymuchowski Marcin 24
Dudziński Jan 50
Dulski Adam burmistrz 14
Dunajewski Julian 61
Dworzański Jan 57
Dyb iec Julian 24, 27
Dzikiewicz Eugeniusz 50

Ecker Filip 26
Eliasz-Radzikowski
Elster Czesław 37
Elster Czesław 38

Stanisław

19

Fałowski Kazimierz 53, 67
Fellner Ferdynand 24
Ferenc Henryk 54
Fiałkiewicz Michał burmistrz 15
Frankowicz Marcin burmistrz 14
Frant Stanisław wójt 4
Fryc Karol 35

Gaburek Franz burmistrz 15
Gałecki Kazimierz 58
Garguła Franciszek 24, 57, 58
Gierek Edward 52
Gloger Zygmunt 3
Gnatowicz Paweł burmistrz 14
Gnatowicz Wawrzyniec burnlistrz 14
Gniadek Jan burmistrz 14
Godfreyow Barbara 54
Golachowski Kazimierz 15
Góralik Alojzy ks. 26
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• Górka Antoni 43
Górski Józef 50
Górski Kazhnierz 58'
Grabowski Jan 35
Grabski Marek 31
Grodziski ?tani~!aw 14
Groicki Bart!orniej 12
Grossbard Jakób 24
Grzesiak Adam 54
Gucwa Józef bp. 58
Gunia Franciszek przewodn. Prezydium
M1eJsk1eJ Rady Narodowej 51
Gutkowski Karol 24, 26, 57, 58
Gutkowski Stanisław 22
Gutowski Julian burmistrz 18
Guziewicz palacz 29
Gw_iżdż Jerzy prezydent miasta 43, 53, 55
Gwizdz, Jerzy prezydent 111iasta 53
Hans Jan 24
Harold Wen zel burmistrz 15
Harsdo,f Ewa 37
H arsdorf Ewa 38
Hebensb·eit 19
Hein komisarz mi as ta 50
Hainisch komisarz miasta 50
Heinz Ludwik 32
Helmer Herman 24
Herbst 21
Herbst Henryk 24
Herbst Samuel 50
Horowitz Jakób 24
fwanicki Jan 61
Jabłoński Władysław przewodn . Prezydium

M1eJsk1eJ Rady Narodowej 51
Jadwiga królowa 32, 35, 36, 38
Jadwiga królowa 37
Jakubowski Józef 24, 57
Jakubowski Roman 22, 24, 26, 57
Jan lll Sobieski król 37
Jan III Sobieski król 38
Jankiewicz Aleksander 50
Jan owski Sta nis ław 40
Janowski Stanisław 41, 43
Janusz Henryk 54
Janusz Władys ław 35
Jawor Bożena 54, 55
.
Jaworski Władysł aw Leopold 58
Jenkner Andrzej Q ędrzej) 22, 24, 26
Jez Jan 50
J ędrzej ewsk i To masz 49, 53
Jodł owsk i Mateusz burmistrz 14
Johannid es Johan burmistrz 19
Kaczab Kacper bw·m istrz 14
Kaczorowski Rysza rd 58
Kaczyliski Ja rosła w 55
Kaim Stanisław 55
Kallimach Filip 36

Kallimach Filip 37
Roman 66
Karasil'iski Kazimierz 50
Kawczak S ta ni s ł aw 60, 61
Kazimierz św. 22
Kaz_i mierz JagielloMzyk król 36
Kawmerz Jagiello,iczyk król 37
Kazimierz Wielki król 36 38 67
Kazimierz Wielki król 37 ' '
Kellerm a1u1 Ca rl burmistrz 15
Kiryk Feli ks 4, 1] , 15, 45
Kita And rzej 54
Kia bon Krzysztof 33
Klaphol z Mend el Mojżesz 24, 26, 57, 58
Kl emens1ew1cz tanislaw 10
K ł osows ki Józ f 27, 43
K ł os ow s ki Roma n 65
Kna us Karol 26, 29
Knispel Sta ni s ła w 61
Kobys Andrzej a lias Przy by lkow icz burnusb·z 14
Kocęba Jan 33
Kohman Edmund 50
Komorows ki Wald mar 3
Kondratiuk Andrzej 64
Konieczny Józef prezydent mi as ta 51
Kopeć S ta ni s ł aw burmi trz 14
Korennman Berta 62, 63
Korn11e11a11 Berta 63
Korzeniowski Lesze k 54
Kotlarski An toni burmistrz 14
Kowal Zbigniew 54
Korbel Majer 24
Kózka Jan 50
Kraman Hemy ka 27
Krasnowolski Bogusław 4, 5, 6, 29, 45
Krasnowolski Boguslnw 20
Kraszewski lgnacy 62
Kraw_~'iski Ludomił- prezydent mias ta 54
Kraw111sk1 L11do111ir 54
Krom er Jan burmistrz 4
Królikowski Jakub bu.nnistrz ·15
Krupa Jan 58, 61
Krzak Teresa 54
Krzeczowski Kazimierz burmistrz 14
Kuczalkowicz burmistrz 14
Kudełka Ferdynand 24
Kulig Andrzej 54
Ku lig Maria11 33, 35
Kulpowicz Andrzej burmistrz 14
Kunegunda ś w . 9
_Ku sak Stefa ni a zob. Kornn eman Berta
Kwa ś n y W ład ys ł a w 35
Kałyniuk

Landa u has kel 24
Lesze k Czarny ks i ążę 9
Le niak Adam 54
Leś niak Fra nciszek 4, 13
Leśniak Jerzy 4, 32, 34, 47, 54, 68
Leś ni ak Jerzy 32, 43, 54, 58, 67

Ligaszewski Andrzej 24
Amia 54
Lipiński Lucjan burmistrz 19, 22, 24, 25, 27,
29,58
Lipi,iski Lucjan burmistrz 25
Lippa Wojciech 54
Lisowski Stanisław ks. 43
Lodovico murator 5
Loesch Janusz 47

Lipit'tska-Zwolińska

Łach

Maciej starosta 58
Piotr 9
Łopatkiewicz Tadeusz 9
Ło patki e wicz

Maciej z Brzeźnicy ks. 4
Majoch Jan 27
Makowska zob. Szancer Helena
Makowski Marian 3
Malczak Antoni 54
Małachowski Stani s ław 36
Malec ki Ludwik 58
Małgorza ta św . 3, 4, 13, 36, 39, 41
Markowicz Jan burmistrz 14
Marynowski Jan 24
Maszczak Maria Teresa 43
Mateusz z Krakowa 5
Maus Beri 24
Mazur Stefan 62, 63
Mazur Stefan 63
Mazur Stefania zob. Kor nneman Berta
Mazur Stefan ia zob. Kornneman Berta
Mehoffer Józef 10
Merklejn Wojciech 54
MędJarski Ryszard 58, 61
Mickiewicz Ar/a,11 27
Mickiewicz Adam 35
Mięsowicz Jan zegarmistrz 32
Migrała Leszek 19
Miksch H . (Miksz) 22, 24
Miksch H. 23
Mikulec Władysław 54
Milan Władysław 35
Miler Karol 24, 57, 58
Miszke Juliusz 22
Motyka Lucjan 58
Mościcki Ignacy 61
Mościcki Ignacy 62
Mrozow icz Andrzej burmistrz 14
Muczkowski Józef 3
Mularczyk Arkadiusz 55
Muzyk Andrzej 54
Milller komisarz .mi asta 50
Molier Wła d ys ław 22
Milm1ich Tadeusz 24
Nalepka Karol 24, 57, 58
NebenzahJ Aaron 24, 57, 58
Niedzielski Julian 22, 24
Niedzielski Julian 23
Niewiara Krzysztof 54
Nitka Wiktor 35

Nodzy11ski Józef prezydent miasta 51
Noga Z d z i s ław 12, 13
Nowak Rysza rd prezydent 111inst11 55, 68
Nowa k Ryszard prezydent miasta 55, 67
Nowakowska Roussa nka 67
Nowakowski Stanisław prezydent miasta 50
'
Nowicki Jan 65
Oleksy Wiesław prezydent miasta 53, 65, 66
Oleksy Wiktor burmistrz 49
Ol eś ni c ki Zbigniew kard. 4
Olszewski Włod zimi erz burmish·z 19
Olszyt'tski Stanisław burmistrz 14
Opas Tomasz 6, 14
Palka Małgo rzata 48
Palutkowicz Albert bunnistrz 14
Pandyra Zofia 36
Pa perz Marek 54
Paszy11ski Jan burmistrz 14
Paszy11ski Tomasz burmistrz 14
Pawlikowski Wojciech 24, 57, 58
Pawlus Zd zi sław prezydent miasta 53
Pawłow s ki Henryk 54
Pawłowski Krzysztof 58
Pawnik Piotr 54
Pawnik Piotr 54
Pażucha Ignacy 61
Pec Władysław 58
Pen.nar kupiec 7
Perkowska Urszula 15
Peroś Jan 22, 24, 26, 29, 31
Perzanowski Zbigniew 41
Piechowicz Jerzy 39, 41
Pieczkowska Zofia 55
Pieczkowski Janusz przewodn. Prezydium
Miejskiej .Rady Narodowej 51, 52, 63
Pieczkowski Janu sz przewodn. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 64
Pieniążek Teresa 47
Pieracki Bronisław 58
Pierminow Piotr 58
Pijanowski Marcin burmistrz 14
Piłsudski Józef 35, 58, 59, 60, 62
Piłsudski Józef 59 .
Piprek Wi es ław 35
Pisztek Franciszek 24
Plesowicki Kazim.ierz burmistrz 14
Plaza Stanisław 15
Płochocki Ignacy burmisb·z 19
Płotnicki Bolesław 65
Pochwa/ski Kazimierz 17, 18, 25
Pochwalski Kazimierz 43
Pogwizd Józef 41
Poletowicz Wojciech burmistrz 14
Prus-Trembecki OnufnJ burmistrz 17
Prus-Trembecki Onufry burmistrz 18
Purchl a Jacek 32
Radwa11ski Aleksander burmistrz 14
Rafael Santi 41
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Rajca Win centy 43
Ras ińs ki Jerzy 54
• Raszkowicz (Reszkowicz) Joachim burmistrz 14
Rączka Piotr 49, 53 .
·
Red lich B~lesła·w 58
Ritter Marin 37
Ritter Maria 38
Roga lski Stanisław burmistrz)4
Ross-Pazdyk Edyta 24
Ru c h ała Krzysztof 58
Ruta Zygmunt 45
Ry d z-Sm.i gł y Edward 58, 62
Rymay Marcin burmistrz 14
Rze mi ński Marc in 54
Rzepecki Marcin 20
Rzy mek Hem yk 35
Samsonowicz Hem yk 3
Sa pieha Adam kard. 58
Schmidt Fryderyk komisarz mias ta 50
Schwnrzenberg-Czerny prof gimnazjalny 7
Serafin And rzej 50
Serafin S ta nisław 50
Siclu·awa Roman bu rmish·z i prezydent mi asta 35, 43, 49, 50, 51, 60, 62
Sithrnwn Rornnn burmistrz i prezydent miasta 48
S i e mińsk i Piotr 35
Sikora S ławomi r 36, 46, 56, 68
Sikora Sł awo mir 32, 43, 58
Sitzman Fran ciszek 36, 38, 39, 43, 48
Si tzrnąn Franciszek 37, 42
Skrzeszewski Stani s ław 58
Slnvik Karol burmistrz 18
Slav ik Karol burmistrz 19
S m o l eń Mi eczys ław 35, 36, 66
S ławiński Lud wik burmistrz 14
Solewski Roman 6
Spyra Janusz 3
Stan ek Józef 54
Statter Szulik 50
Steindel Ignacy 50
Steimnetz Moj żesz 50
Stengel Paweł 24
Ster kow icz Jan 24,' 57, 58
Stern Józef 24
Stęczyriski Bogusz 8
Stryjewski Tadeusz 24
S tyczyńska Irena, 35, 36, 41, 58, 61
Suchanek Henryk 60, 61
Sulecki Szymon 67
Sutkowski Adam burm istrz 14
Sygańsk i Jan ks. 4, 5, 10, 13, 14, 58
Szancer Helena 62, 63
Szary S tani s ł aw 33
Szary Stnnislnw 33
Szewczyk Mic ha ł 61
Szkaradek Stanisław 13
Szpytrnn Tomasz 20
Szujski Józef 27

Szulpowicz Andrzej burmistrz 14
Szy dł o ws ki Jan burmistrz 14
Szy dł o w s ki Jerzy burmistrz 14
Szy dło w s ki Wawrzyniec burmistrz 14
Szy mański Józef 54
Śla wski Tadeusz 3
Śl azyk Jerzy 54
Śli wa Jan 50
Śliw il'1sk i Wojciech 54
Ś lu zar-Skowronek Maria 48
Śmiercink Stnnislnw 55

To masz murator 5
Tomkowicz Stanis ł aw 3, 8, 9
To toń Anna 35, 38
Tyc-Ka rpir'iska Ewa 67
Ty lma n wój t Jl
Ty mowski J rzy 10
Wach t! Jakub 26
Wa lewski W. 8
Wali góra Ja n 38
Wa łęsa Lech 53
W a ł ęsa Lec h 66
Wat'ikowicz Melchio r 64
Wasikiewicz Henryk 24
Waszkiewicz Jerzy 3
Weimer Daniel 66
Wik tor Józef prezydent miasta 55
Wilczy1\ski Aleksa nder 26
Wilczy11ski Józef prezydent miasta 51
Wilkowski S tani s ł aw bu rmistrz 14
Win ter Józef 15
Wł a dys ł aw Ło kie tek król 67
W ł od ek Leon 35
Wn ęk Jan 24
Wo lak Jan 66
Wolak Mateusz burmish·z 14
Woszczyi'iska Stani s ł aw a 58
Wójcik Józef 54
Wójcik S tanis ł a w 31, 35
Wronowski Wojciech bw·mistrz 14
Wyspiniiski S ta nisław 11.
Zabł ock i

Albert burmistrz 14
Wojciech bur mistrz 14
Zachariew icz Julian 24
Za bł o tn i

Zaremba Zofia 29, 43, 45
Zai·e mbowie rod zina 27
Zegzda Lesze k 54
Zegzdn Leszek 54
Zo ł otar Iwan 58
Zubrzyc ki Tadeusz 58
Zub Jerzy 3
Zwol ir'i ski Roman JJ
Żaki Andrzej 45
Żo łądkowsk i Jan burmish·z 14

