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Przed Tobą wyzwanie i zarazem szansa na dobrą zabawę. Wędrując po Nowym Sączu masz okazję 
odkryć jego nowe oblicze, usłyszeć historie nielicznym tylko znane... Dasz się poprowadzić?  
Skoro tak, to najpierw stań w sercu miasta czyli u wrót Ratusza. Tu przeczytaj pierwszy list 
i rozpocznij swoją wędrówkę po Galicji z rodziną Ritterów... Powodzenia!  

 
LIST 1 – PUNKT: RATUSZ 

 
Nowy Sącz, 16 listopada 1894 r. 

Kochana kuzynko! 

Nie zwlekam już dłużej by odpisać na Twój list, choć smutek mnie ogarnia. Patrzę 
przez okna bawialni na zgliszcza ratusza i okolicznych kamienic, i Bogu dziękuję, że nasz 
dom od ognia uchronił. Nadal myślę o kwietniowym pożarze, co strawił północna część 
miasta wraz z pocztą, telegrafem, synagogą, klasztorem jezuitów, no i ratuszem. 

To pogrzeb naszego burmistrza i lekarza Karola Slavika w taki melancholijny nastrój 
mnie wprawił. Właśnie wróciliśmy z nabożeństwa biednego fizyka. Pochowali go na 
Młynach i Hamrach, na nowym cmentarzu. Z resztą stary cmentarz od kilku lat już nie 
używany. Zamknęli go z powodu przepełnienia w tym samym roku, co powstał park 
Kościuszki czyli nasze Planty. Pogrzeb nasz biedny doktor miał wspaniały i tłumy się 
zgromadziły, radni przemawiali. Biedak już od tygodni łóżka nie opuszczał. A choroba 
wdała się od błahej, jak się wydawało, rany na dłoni. Wszak trzy doby bez wytchnienia nasz 
burmistrz wraz ze strażą ogniową najpierw to gasił pożar, a potem poszkodowanym 
pomagał. A wiedz, że pogorzelców było więcej niż po pożarze z 1890 roku. Wtedy susza 
panowała i w studniach mało było wody, studenci gimnazjum stanęli szpalerem i wiadra 
podawali sobie z rąk do rąk wodą z Kamienicy. Teraz nie lepiej sytuacja wyglądała, wielu 
dach nad głowa straciło przez nieuwagę piekarza co ogień zaprószył! Burmistrz Slavik część 
domu odstąpił potrzebującym. Nie miał czasu swojej rany należycie opatrzeć i zakażenie się 
tą drogą wdało ze skutkiem śmiertelnym. 

Nasz rynek smutny przedstawia widok. Zniknęły ogródki kwiatowe, które od frontu 
zdobiły kamienice zachodniej pierzei. Część domów już rozebrana, a te co stoją – zieją pustką, 
nie było tego lata w oknach wielokolorowych pelargonii ani „krakowiaków”. Figowce, drzewa 
pomarańczowe i cytrynowe, kasztany jadalne, orzechy włoskie i laskowe, które na tyłach 
kamienic od ognia ocalały, ludzie masowo wykopują i przenoszą na inne parcele… 

W drodze z cmentarza wstąpiłam do księgarni Jakubowskiego i nabyłam „Nowy 
Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe” księdza Jana Sygańskiego. Jakie to szczęście, że 
rozmiłowany w archiwaliach i naszym mieście Jezuita zdołał wynotować z bogatego 
archiwum miejskiego co najważniejsze i wydał to na 600-lecie założenia miasta. Wszystkie 
pergaminy, przywileje monarsze, ba! akt lokacyjny Wacława II z 1292 r., księgi cechowe, 
radzieckie i sądowe – strawił ogień. Mówią, że dzieło Sygańskiego rzetelne, dobrze na 
faktach umocowane. Choć tyle nam zostało! 

Mam nadzieję, żem swego smutku nie przelała na Ciebie w tym liście! Wszak życie 
toczy się dalej. Już jest konkurs ogłoszony na projekt nowego ratusza. Nowy burmistrz Lucjan 
Lipiński popiera pomysł, by wystawić budynek bardziej okazały niż poprzedni i na środku 
rynku go zlokalizować. Podobno Peroś się zgłosił do konkursu, a jego projekty wspaniałe. 
Kończę już. Pisz do mnie częściej, ja także obiecuję prędzej odpisywać.  

Ściskam Cię po stokroć,  
Anna Ritter 
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Uzupełnienie: 
Nowy ratusz odbudowano trzy lata po pożarze tj. w 1897 r. Niezwykle reprezentacyjny, eklektyczny 
w stylu wygląd otrzymał dzięki projektowi architekta Jana Perosia. Ciekawym elementem ozdobnym 
są herby miast, z którymi w ciągu wieków Nowy Sącz utrzymywał kontakty handlowe. Szczególnie 
umieszczenie w centralnym miejscu herbu z Warszawską Syrenką, w czasach, kiedy ziemie polskie 
były podzielone między trzech zaborców i nie było widoków na niepodległość, świadczy 
o patriotyzmie i odwadze budowniczych.  
 
Zadanie: 
Na płycie rynku znajduje się zarys przyziemia starego, klasycystycznego ratusza, który spłonął 
w 1894 r. Ślady te odkopano w 1966 r. Odszukaj fragmenty muru, a przy nich Przystanek Czasu. 
Kamień i tablica wskazują na miejsce, gdzie Sądeczanie w 2001 r. zakopali kapsułę czasu. Odczytaj 
napis na tablicy i policz, w którym roku kapsuła zostanie odkopana po raz pierwszy. Odpowiedź wpisz 
w Kartę odpowiedzi. 
 
 
  LIST 2 – PUNKT: GALERIA MARII  RITTER 
(Galeria mieści się na rogu Rynku i ul. Jagiellońskiej, jest oddziałem Muzeum Okręgowego. Ruch 
odwiedzających obsługuje Dom Gotycki – ul. Lwowska 3. Tam poproś o otwarcie Galerii lub umów się 
telefonicznie: 18-442-04-42 wew. 23. Podaj hasło: „Gra miejska Podróż z Ritterami”.) 
 
Godziny otwarcia Galerii: 
poniedziałek – nieczynne 
wtorek-czwartek g. 10:00-15:00 
piątek g. 9:00-17:00 
sobota g. 9:00-14:30 
niedziela – nieczynne 

Uwaga: 
Jeżeli Galeria jest nieczynna 
mimo to przeczytaj list i postaraj się 
odpowiedzieć na jak najwięcej pytań  
w karcie pracy. 

 
Nowy Sącz, 22 października 1931 r. 

Droga siostrzyczko,  

Aneczko! Pierwszy list Twój bardzo długo szedł, wiadomości w nim już chyba 
nieaktualne, napisz proszę znowu, co tam u Was w Krakowie? I wracajże już do mnie, bo mi 
tu tęskno za Tobą! Siedzę sobie w sypialni, zimno wieje od wschodu. Dobrze, żeśmy story 
powiesiły zimowe, grube, to zasuwam wcześniej, w piecu napalę i trochę jest w domu 
cieplej. Siadam często przy biureczku, ostatnio idzie mi malowanie. Mam właśnie 
zamówienie prywatne dla księcia Romana Sanguszki z Tarnowa. Głowę ukochanego konia 
Ahmeda namalować. Szkic zrobiłam na miejscu, teraz tylko wykańczam.  

A jak mi praca nie idzie, to chodzę po pustym mieszkaniu. Jakoś często wzrok mój 
zawiesza się na zdjęciu Boruckich, wiesz, to na muszli, którym się tatko tak zachwycał. 
I rodziców sobie wtedy wspominam i czasy dzieciństwa przed wojną. 
 Pamiętasz jak tatko opowiadał, w jakich okolicznościach dostał to zdjęcie? Wykonane 
techniką mokrego kolodionu, lata 50. ubiegłego stulecia – można było nanieść fotografię na 
dowolny materiał. Pamiętasz jak ojciec w 1905 do Tarnowa i do Wiednia jeździł, do tego 
wynalazcy-samouka Jana Szczepanika, który zmarł przed kilku laty, żeby naocznie jego 
eksperymenty zobaczyć? Szczególnie go barwna fotografia fascynowała i film kolorowy… 
A znowu jak na farę przez okno spojrzę, to mi się opowieści ojca o księdzu Janie Machaczku 
przypominają. Jak z dziadkiem przy kartach do później nocy nieraz zabawili. W marcu 
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będzie 60. rocznica śmierci Machaczka! I zaraz czwarta rocznica śmierci taty. Wstyd trochę, 
że tak uboga mogiłka proboszcza, jeno z płotkiem i krzyżem żelaznym.  

Księdza nie ma, ale anegdoty o nim przecież do dziś opowiadają. Pamiętasz opowieść 
dziadka, jak Machaczek założył się z panem D., że trzy kufle piwa wypije w trakcie kazania? 
Sen niby na ambonie opowiadał, mówił, jak to się ze wstydu przed Panem Bogiem chował 
i ilustrując przypowieść, dawał nura pod ambonę. Tam piwo wypijał, kufel po kuflu. Albo 
jak mu się karty z rękawa w trakcie przemowy w kościele posypały? Ech gracz z niego był 
zapamiętały, ale farę nam pięknie odnowił, gospodarz z niego był zaradny. Albo te jego 
słynne dysputy z cadykiem i księdzem luterańskim… On umiał ludzi jednać. Odszedł po 
swojemu. Toć mama bezpośrednio z ust doktora Slavika słyszała, jak się z humorem żegnał 
ze światem: „Z Machaczkiem już bardzo źle. On nie chce nawet jeść tego, co mu doktorzy 
zabraniają”. Haha, dobre prawda?  

No robota czeka, czasu już więcej nie mitrężę. A pozdrów tam moich profesorów 
i kolegów z Akademii jak spotkasz. 

Całuję Cię,  

Twoja Maria – niezmiennie – Ritterówna 
 
Zadanie: 
W pomieszczeniach mieszczańskich Galerii odszukaj fotografię na muszli, o której pisze Maria Ritter. 
Policz ile osób liczyła rodzina aptekarza Boruckiego (czyli ile osób widnieje na zdjęciu). Wpisz 
odpowiedź w Kartę odpowiedzi. 
 
 

LIST 3 – PUNKT: KAMIENICA ENGLANDERA 

(Kamienica zbudowana dla rodziny Sary i Samuela Engländerów  
to budynek na rogu Jagiellońskiej i Wałowej). 

 
Nowy Sącz, 1 lipca 1914 r. 

Kochany Bracie! 

Z tego co piszesz, wnoszę, że Lwów Ci służy. Stęskniwszy się za Tobą i powrotu 
Twojego nie mogąc się doczekać, postanowiłam skreślić kilka zdań do Ciebie, bo wiele się 
dzieje i wydarzenia światowe wzbudzają niepokój w sercu, choć wiadomo – troski dnia 
codziennego przyćmiewają, to co dalekie.  

Zamach w Sarajewie i śmierć arcyksięcia Franciszka Ferdynanda oraz jego małżonki 
Zofii wstrząsnęły nami potężnie. Ci, co choć trochę sprawami polityki międzynarodowej się 
zajmują, wieszczą rychłe i krwawe zmiany, a nawet rozpad naszej Monarchii Austro-Węgier! 
Włos się jeży na głowie, choć nie sposób nie zauważyć, że ugrupowania nacjonalistyczne 
rosną coraz bardziej w siłę. Trudno się dziwić, sami chętnie widzielibyśmy naszą Ojczyznę 
znów na mapie Europy… No zobaczymy, co też przyszłość przyniesie. 

Tadziu opowiadał mi, że nowa kamienica Engländerów jest prawdziwą ozdobą ulicy 
Jagiellońskiej. To już druga, która jest ich własnością. Dwupiętrowa, z mansardowym 
dachem, modernistyczna, choć w duchu wiedeńskiej secesji, nadaje ulicy wielkomiejski styl! 
Widać, że interes Sary i Samuela kwitnie, a na wyrobie win, rosolisów i wódki można zbić 
niemały majątek! A może to efekt przychylności naszego sławnego cadyka!? Wszak Samuel 
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i Natan, który ma szynk w kamienicy nieopodal zamku, to chyba kuzyni? Pamiętasz Feliksie 
tę historię powtarzaną na mieście, że odkąd Chaim Halberstam napił się piwa w szynku 
u dziadka Engländera, szczęście w interesach tej rodziny zdaje się nie opuszczać? 

W każdym razie do kamienicy wprowadzają się już pierwsi lokatorzy – dr Adolf 
Neuberger otworzył już swoją kancelarię adwokacką. Widzę, że szykują się tam sklepy, 
chyba jeden z nich będzie bławatny… 
Powiem Ci jednak szczerze, że nie zamieniłabym naszej wyjątkowej, jedynej w swoim 
rodzaju Willi Maryi na kamienicę Engländerów! Mamy tu jednak trochę więcej spokoju 
i przepiękny ogród, w którym można wypocząć niemal jak w wiejskiej posiadłości! No 
i sama bryła willi…  architekt Peroś ma jednak swój niepowtarzalny styl! 
 Kończę Mój Drogi, bo spodziewam się, że rychło Tadzio wróci z nagłego wezwania 
do pacjenta. Obyśmy się szybko zobaczyli. Tęsknię za Tobą ogromnie. Wszak po śmierci 
Tadzia i Karola tylko Ty mi pozostałeś na wspomnienie rodzinnego domu Drogi Bracie!  
 

Twoja kochająca siostra – Maria! 
 
Zadanie: 
Stojąc przed domem Englandera, spójrz na kamienicę po przeciwległej stronie ulicy Jagiellońskiej. 
Dowiedź się, czyja podobizna tam widnieje i kiedy ją tam umieszczono. Masz trudność w odczytaniu 
daty? Oto mała podpowiedź: 
M – 1000;           D – 500;              C – 100;              L – 50;         X – 10;             V – 5;                    I – 1 
 
 

LIST 4 – PUNKT: TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”  

(dziś budynek MCK „SOKÓŁ”) 
 

Nowy Sącz, 20 stycznia 1911 r. 

Kochana Ciociu! 

 Och jak bardzo dziękuję Cioci za list z życzeniami! Dzień trzynastych urodzin 
upłynął mi nader przyjemnie. Najpierw od samego rana były życzenia, potem Zosia, 
Wandzia, Marysia i Feliks dali dla mnie piękne przedstawienie, Feliks tak śmiesznie 
wyglądał w stroju skrzata, który uszyła mu Halinka! Potem papa pozwolił mi odpakować 
prezent. Dostałam nowe łyżwy! Tak mnie ciągnęło od razu je wypróbować, że nawet 
legumina po obiedzie mi nie smakowała, pilno mi było iść na ślizgawkę. Pogoda była 
słoneczna i mroźna, idealna na jazdę! Lodowisko w Parku Jordana dosyć zatłoczone, więc 
długo nie dało się jeździć, ale i tak radości z nowych łyżew miałam co niemiara! Jagiełło 
i Pułaski jak zawsze poważni przyglądali się ze swoich pomników – babcia mówiła, że się w 
grobach poprzewracali takie było szaleństwo w Joradnówce! Papa zaproponował na 
ochłonięcie spacer wzdłuż przystani Towarzystwa Wioślarskiego nad Dunajcem. Kochany 
papa! Obiecał mi, że latem w końcu pozwoli mi popłynąć kajakiem z wujkiem Tadziem! 
Potem jeszcze chwilę spacerowaliśmy w alejkach Parku Towarzystwa Strzeleckiego, gdzie 
się latem odbywają festyny i zabawy. Zmarznięci ale zadowoleni wróciliśmy do domu na 
gorącą czekoladę.  
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 Późnym popołudniem udaliśmy się z wizytą do wujostwa Kijasów, bo wujenka 
zapraszała do ich cudownej Willi Maryi. Szliśmy ulicą Długosza, a potem przez park 
Kościuszki koło pomnika Mickiewicza na Jagiellońską. W zimowej aurze i blasku 
zachodzącego słońca, znana ulica Długosza ze wspaniałymi willami, wyglądała jeszcze 
piękniej niż zwykle! Mijając budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, słychać były 
piękne pieśni – Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” odbywało próbę z prof. Kosińskim. Na 
głównej sali ćwiczeniowej tymczasem trwały zajęcia gimnastyczne. W kręgielni też świeciło 
się światło. Piękny ten nasz budynek „Sokoła”! I w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, co 
byśmy zrobili, gdyby go nie było! Zimą to tam przecież gimnastykę szkolną odbywamy. 
Feliks chodzi do budynku na zebrania skautów. Z okazji Nowego Roku byliśmy w „Sokole” 
na wspaniałym przedstawieniu teatralnym, a w rocznicę powstania styczniowego podobno 
ma się odbyć wieczornica. Mamusia była niedawno wielce zachwycona występem 
operowym Ady Sari w „Sokole”– podobno pamięta tę artystkę jako dziewczynkę ze Starego 
Sącza, kiedy jeszcze nic jej sławy nie zapowiadało. Mnie na występ nie wzięli, za to mam 
obiecane, że w końcu będę mogła pójść do kina! Chodzą słuchy, że będzie przebudowa dużej 
sali i sceny, że kino ma się na stałe w Sokole zainstalować. Tyle tych obietnic – i kino, i kajak. 
Oby się to wszystko spełniło!  
 Idąc dalej Długosza, patrzyłam na gmach C.K. I Gimnazjum i okazałą bursę  
T. Kościuszki. A wiesz już, że naprzeciwko „Sokoła” na placu Słowackiego, buduje się nasza 
kaplica szkolna! Jeszcze do niedawna druhowie z „Sokoła” dawali tam wspaniałe popisy 
gimnastyczne. Teraz przenieśli się do Jordanówki. Obok szkoła wydziałowa Feliksa stoi jak 
stała, tylko popiersia sławnych mężów całe śniegiem zasypane, nie patrzyły na nas jak zwykle. 
Taki cudowny czas Ciociu! Żal, że zaraz ferie zimowe się kończą i znowu nauka.  
Całusy Cioci posyłam, 

Anna Ritterówna 

 
Zadanie: 
Teraz użyj mapy miasta z początku XX w. Korzystając z powyższego opisu, zaznacz na niej BUDYNEK 
Tow. Gimnastycznego „Sokół”, trzy parki miejskie oraz przystań wioślarską, o których była mowa. 
Ponadto odpowiedz na pytania w Karcie odpowiedzi. 
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LIST 5 – PUNKT: KAPLICA SZKOLNA  

(Dawna Kaplica Szkolna – obecny kościół pw. św. Kazimierza) 
 

Nowy Sącz, 8 lutego 1883 r. 

Najmilsza Józiu, 

 Radość wielką mi sprawiłaś swoim długim listem! Mnie też tęskno za Tobą Gołąbko – 
liczę na Twój rychły powrót! A tymczasem przedstawię Ci, co w Sączu się dzieje… Właśnie 
wróciłem z posiedzenia Towarzystwa Bursy Szkolnej. Plac pod budowę wybrano ostatecznie 
obok gmachu gimnazjalnego na Długosza. Zgłoszono wniosek o nadanie jej imienia 
Tadeusza Kościuszki – przyjęliśmy jednogłośnie. Przewodniczący Trembecki oznajmił 
jednak, że jeszcze za mało mamy funduszy, by się starać o plan architektoniczny. Profesor 
Małecki gardłuje niezmiennie, jak fatalna jest sytuacja lokalowa uczniów. Niedawno 
wizytował jakąś stancję na Wałowej, gdzie trzech pierwszoklasistów na jednym łóżku spało, 
w pokoju bez opału (!) i z marnym wyżywieniem – w kółko kasza, kapusta i ziemniaki,  
a mięso raz w tygodniu. To się pani gospodyni od profesora nasłuchała! No cóż, kiedy tak 
najtaniej, a nie każdy chłop czy krawiec małomiasteczkowy ma środki syna wykształcić. 
A księdzem czy adwokatem by go potem chętnie widzieli, więc na naukę do Gimnazjum 
posyłają jak zdolny. Wszak teraz tylko osiem klas gimnazjalnych i matura daje wstęp na 
uniwersytet. Dobrze, że chłopcy korepetycje mogą dawać – zawsze to kilka halerzy 
w kieszeń wpadnie na jakiś lepszy posiłek. Tak więc każdy widzi, że bursa potrzebna, ale jak 
przychodzi co do czego, to darczyńców trudno znaleźć. 
 Druga sprawa jaka była przy tej okazji poruszona to ilość godzin nauki języka 
polskiego w Gimnazjum. Chociaż odkąd mamy autonomię w Galicji to język polski na stałe 
na lekcjach zagościł, lecz nadal łacina i niemiecki przodują. W ósmej klasie jest po pięć 
godzin tygodniowo łaciny i greki, cztery niemieckiego i tylko trzy polskiego. W klasach 
wcześniejszych nie lepiej – Tadzio mi to wszystko w domu potwierdził. Rozmawiałem o tem 
jeszcze chwile na boku z Ludwikiem Małeckim, aleśmy nic nie uradzili. Za to Małecki  
o nowym pomyśle przebąkuje, kaplicę szkolną chciałby młodzieży pobudować… Twierdzi, 
że gdyby rozebrać szpital, który rzeczywiście coraz bardziej ruderę przypomina, byłaby 
piękna parcelka pod kaplicę. Wobec planów budowy nowego szpitala pomysł może i dobry, 
ale jeśli będzie jak z bursą, to wiele jeszcze wody w Kamienicy upłynie, aż się jakie zacne 
grono w komitet ukonstytuuje i fundusze uzbiera.  
 A propos szpitala… Podobno warunki są tam tak urągające wszelkim zasadom, że nie 
ma osobnego pokoju dla operowania septycznych i operacje odbywać się muszą w kancelarii 
lekarskiej, w której ruch jest zawsze wielki… Chorzy kąpią się w ubikacjach przeznaczonych 
na pralnię, do których światło dochodzi tylko okienkiem w górnej części wstawionem.  
O fetorze z miejsc ustępowych już nawet nie wspomnę… A wszystko to obserwują 
mieszkańcy pobliskich kamienic wprost ze swych okien! Modlić się tylko trzeba, oby Dobry 
Bóg zdrowiem pobłogosławił, tak aby tego przybytku odwiedzać nie trzeba było! Tym 
bardziej mam nadzieję, że ten wiedeński lekarz skutecznie zaradzi Twoim dolegliwościom! 
Tadzia zaraz zawołam żeby Ci kilka słów od siebie napisał. 

Całuję Cię, Twój Feliks 
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 Mamusiu, jak zdrówko? My tu wszyscy niecierpliwie na powrót Mamy czekamy! Papa 
prosił, bym przedstawił w liście co mnie zajmuje ostatnio. Otóż zapisałem się na 
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Romer czytał w półmroku urywki z Karola Szujskiego, a ja recytowałem Mickiewicza. Tak – ja! 
Profesor wystąpił w czamarze i rogatywce – staliśmy wpatrzeni w niego jak w obrazek. Wiem, 
co myślisz – gdyby się władza szkolna i cyrkularna dowiedziały, to może nawet byłbym 
relegowany ze szkoły. Ale dyrektor Ludwik Klemensiewicz oczy na wszystko przymyka,  
z niego jest dobry patriota i chyba dlatego jakoś mniej się boimy. Jednak na wszelki wypadek 
od razu atrament piaskiem osuszę, papier złoże i zalakuje, żeby papa nie przeczytał i sprawą 
się nie denerwował. A Mamusi w zaufaniu wszystko piszę otarcie.  
 Przypomniało mi się jeszcze, że profesor od greki i łaciny Małecki mówi, że 
gdybyśmy mieli swoją szkolną kaplicę, to wszystkie uroczystości rocznicowe i patriotyczne 
moglibyśmy tam swobodnie świętować. Ciekawe czy władze cyrkularne by pozwoliły? 

Rączki mamusi całuję, Tadeusz 

 
Uzupełnienie:  
Otóż kaplica szkolna, o której marzył prof. Małecki powstała – właśnie przed nią stoisz. Po rozebraniu 
starego szpitala był tu pusty plac, przez pewien czas użytkowany jako boisko przez Tow. 
Gimnastyczne „Sokół”. Komitet Budowy Kaplicy Szkolnej powołano z inicjatywy prof. Małeckiego 
w 1897 r. Profesor – jako przewodniczący Komitetu – osobiście nadzorował prace budowlane 
i wykończeniowe. Kościół pw. św. Kazimierza projektował wybitny architekt Teodor Talowski. 
Budowę ukończono w 1912 r. Rok później Rada Miejska uhonorowała Małeckiego tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza, zaś po jego śmierci w 1922 r. – już w niepodległym 
państwie – w prezbiterium kościoła pojawiło się marmurowe epitafium.  
 
Zadanie: 
Stojąc przy kościele, rozwiąż krzyżówkę w Karcie pracy. 
 

LIST 6 – PUNKT: DĄB WOLNOŚCI  

(Planty, dawnej park im. T. Kościuszki) 
 

Nowy Sącz, 3 października 1919 r. 

Mężu Drogi! 

 Ty w Warszawie, a mnie tu w Sączu taka jakaś melancholia ogarnęła! Jeszcze 
niedawno byłbyś jechał w interesach do stolicy – czyli do Wiednia! A teraz – stolicą naszą 
znowu miasto królewskie Warszawa! Jak ona wygląda? Jak tam jest? Opisz mi proszę, bo 
wyobrażenia nie mam o niej wcale. 
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 Spacerowałam dziś po Plantach, patrzyłam na biały pomnik Adama Mickiewicza – 
pamiętasz jak go stawiali w 1898 r. w setną rocznicę urodzin wieszcza? O ile bardziej czułam 
wtedy podniosły nastrój i przypływ uczuć patriotycznych niż teraz w tych niepewnych 
czasach... Potem oglądałam Dąb Wolności zasadzony niedawno. Sadzonka silna, przyjęła się 
i rośnie pięknie – tu chwale wskrzeszonej ojczyzny.  
 Myślałam o tych latach wojny, że los naszą rodzinę oszczędził i wtedy mi stanął syn 
nasz w przed oczami jak żywy. Tak się boję o Feliksa! Udało się go uchronić przed poborem 
austriackim w ostatnim roku wojny, to teraz wdział mundur polski! Uwierzyć jeszcze nie 
mogę i nawet ręka mi drży, jak piszę „polski”. Przez tyle lat niepodległa ojczyzna to było 
marzenie naszych ojców i dziadów, wszystkich powstańców listopadowych i styczniowych. A 
przecież zżyliśmy się też z Monarchią, przyzwyczaili. Jak teraz życie wyglądać będzie? Śmieję 
się przez łzy, tak mam nastroje zmienne. Młodzi to co innego! Marysia z Anną w kółko się 
cieszą, tylko na pochody chodzą, odczyty i spotkania patriotyczne. „Mamusiu” – mówią – 
„Polska po 123 latach niewoli wolna! Nie martw się!”. Ale Feliks nasz na froncie. Odkąd do 
Związku Strzeleckiego się zapisał, to nie opuszczały mnie złe przeczucia. Wiem, wiem, 
szkolenie podoficerskie przeszedł i do służby na zapleczu trafił. Choć duma jego tam cierpi 
niezmiernie, bo rwie się chłopiec do walki z bolszewikami o granicę wschodnią, to ja się cieszę. 
Ot takie prawo matki – chronić swoje dzieci! Ze Lwowa do mnie piszą, że bardzo niespokojnie, 
napięcia między Polakami i Ukraińcami, a i Żydzi podobno w politykę się mieszają. Tyle lat 
tam żyli zgodnie, a teraz co się dzieje? Polacy ojczyznę mają wolną, a przecież myśmy nie byli 
jedynym narodem w Monarchii. W Ukraińcach też nastroje do samostanowienia silne. Wszak 
Piłsudski obiecał Petlurę wspomóc. A tu nawała bolszewicka może nas jeszcze wszystkich 
zalać z naszymi nowymi problemami, niepewnością i władzą nieugruntowaną. 
 Gdy wracałam ze spaceru, zaczęło mżyć. Uciekając przed deszczem, wbiegłam 
z rynku do bramy naszej kamienicy i stukot moich obcasów o bruk głośno odbijał się echem. 
Pamiętam, jak jako dziecko grzęzłam w błocie sądeckiego rynku. Przy obfitych deszczach 
Jagiellońską nieraz potok płynął. Teraz mamy bruk. Co tam bruk! Kanalizacja jak miasto 
odmieniła! Jak ją w 1912 r. oddano ją do użytku, wszyscyśmy to nosem odczuli. Miasto 
dostało wtedy też nowy wodociąg. Zaraz potem uruchomiono elektrownię miejską, 
zapłonęły lampy elektryczne, przestaliśmy się dusić w oświetleniu gazowym i nafcie.  
Jaki Władysław Barbacki dumny chodził z tych wynalazków – i słusznie! A teraz? Nie chcą 
go w ratuszu, tak mu dziękują za osiemnastoletnią wysługę dla miasta! Że lojalista? 
Wszyscyśmy byli poddanymi cesarza i niewdzięcznością byłoby teraz o tym zapominać. 
 Tyle zmian, jak na to wszystko patrzę, to z nie mogę wyjść ze zdumienia, że to wszystko 
się dzieje za naszego życia! Boże – czuwaj nad synem naszym, miej nas wszystkich w opiece! 

Twoja na zawsze – żona – Anna 

Zadanie: 
Odszukaj na Plantach Dąb Wolności, przy którym spacerowała Anna Ritterowa z domu Wiśniewska. 
Uważaj – nie pomyl się! W okresie komunistycznym świętowanie pod Dębem było zabronione. 
Odczytaj z tablicy rok, w którym położono kamień pamiątkowy z napisem „Dąb wolności 1918”. 
Wpisz rok do Karty odpowiedzi. 

Gotowe? A teraz obejrzyj się za siebie. Widzisz kamienicę z wieżyczką nad wykuszem i balkonem?  
To Twój kolejny cel – teraz mieści się tam teatr, kiedyś dolne pokoje zajmował Bank Łemkowski. 
Podejdź pod budynek i przeczytaj kolejny list. Uważaj na pojazdy konne, lepiej przejdź na pasach! 
Woźnica może Cię nie zauważyć, gdy się bryczki konne na dworzec spieszą nie trudno o wypadek. 
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 Tyle zmian, jak na to wszystko patrzę, to z nie mogę wyjść ze zdumienia, że to wszystko 
się dzieje za naszego życia! Boże – czuwaj nad synem naszym, miej nas wszystkich w opiece! 

Twoja na zawsze – żona – Anna 

Zadanie: 
Odszukaj na Plantach Dąb Wolności, przy którym spacerowała Anna Ritterowa z domu Wiśniewska. 
Uważaj – nie pomyl się! W okresie komunistycznym świętowanie pod Dębem było zabronione. 
Odczytaj z tablicy rok, w którym położono kamień pamiątkowy z napisem „Dąb wolności 1918”. 
Wpisz rok do Karty odpowiedzi. 

Gotowe? A teraz obejrzyj się za siebie. Widzisz kamienicę z wieżyczką nad wykuszem i balkonem?  
To Twój kolejny cel – teraz mieści się tam teatr, kiedyś dolne pokoje zajmował Bank Łemkowski. 
Podejdź pod budynek i przeczytaj kolejny list. Uważaj na pojazdy konne, lepiej przejdź na pasach! 
Woźnica może Cię nie zauważyć, gdy się bryczki konne na dworzec spieszą nie trudno o wypadek. 
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LIST 7 – PUNKT: BANK ŁEMKOWSKI   
 

Nowy Sącz, 5 maja 1903 r. 
Droga Żoneczko, 

 Zapadła klamka, pożyczka zaciągnięta w kwocie jakeśmy się umawiali. Ostatecznie 
zdecydowałem się na Bank Łemkowski, renoma dobra i warunki najkorzystniejsze. Tak więc 
tylko Twojego upoważnienia brakuje jako współwłaścicielki domu, by sumę wziętą pod 
hipotekę w sądzie wpisali i w banku gotówkę wypłacili. 
 Sam prezes Jaworski załatwiał moją sprawę. I nader był rozmowny tym razem, widać, 
że kotłuje się w tej małej łemkowskiej społeczności. Bazyli Jaworski ubolewa, że orientacja 
promoskiewska coraz bardziej wśród ziomków zyskuje. Najbardziej ciąży ku Rosji młodzież. 
Podobno mieszka w nowej ruskiej bursie pewien uczeń trzeciej klasy gimnazjum, rodem ze 
Zdyni, Maksym Sandowycz. Pięknie przemawiać umie niczym ksiądz na ambonie i poglądy 
rusofilskie głosi, prawosławie wychwala, choć sam w duchu grekokatolickim wychowany i do 
naszej fary na grecko-katolickie nabożeństwa w bocznej nawie odprawiane chodzi…  
Ci o ukraińskiej orientacji wokół starej bursy przy Jagiellońskiej skupieni, a nową co 
pobudowali przy Kunegundy, rusofile zamieszkują. Jakieś czasopismo swoje chcą wydawać. 
Środowisko co do jednego jest zgodne – chcą się starać o budowę cerkwi. Przy nowej bursie 
przy Kunegundy widzą na nią miejsce. Petycję, którą niedawno wnosili o opiekę nad nowo 
budowanym kościołem kolejowym, odrzucono. Zgłosiło się podobno tylko 48 Rusinów na 
ponad cztery tysiące mieszkańców kolonii, dlatego zarząd nad kościółkiem mają wziąć Jezuici. 
 Kończę, bo słyszę tupanie Jaworskiego na schodach. Rześko stąpa mimo wieku, 
widać, że codzienne poranne kąpiele w Dunajcu, z których nie rezygnuje nawet zimą, służą 
mu. Jeszcze Aroni ma przyjść i będzie miła kompania do halbika. Wybacz Kochana tą 
słabość do kart, ale to w naszej rodzinie dziedziczne. Pamiętam, jak ojciec wspominał karty 
z Machaczkiem. Zgonu księdza nie mógł odżałować! Twierdził, że gracz z niego był tak 
dobry, jak mówca na ambonie! Dowcip miał cięty, ale uwagi czynił mądre i słuszne, 
wyrozumiały był na ludzkie błędy i przywary, od których sam nie był wolny. Słynne były 
jego dyskusje z cadykiem Halberstamem i pastorem luterańskim Kohutem…  
Tak więc idę na przyjemną partyjkę, a Ty Najdroższa sporządź u jakiego lokalnego 
notariusza upoważnienie dla mnie do obciążenia hipoteki i wyślij prędko prosto do banku 
na nazwisko Jaworskiego. Adres dokładny Ci podaje: 
Prezes Bazyli Jaworski 
Bank Łemkowski  
Lokal nr 1, Kamienica nr  
Nowy Sącz, Galicja 

Stęskniony mąż 
 

Zadanie: 
Józefa Ritterowa udała się w odwiedziny do przyjaciółki do Bardiejowa. Czytając list od męża przy 
drugim śniadaniu, poplamiła go kawą. Kawa zalała numer konskrypcyjny budynku. Odszukaj go na 
fasadzie domu. Uważaj! Ul. Jagiellońska i numer 36 to adres współczesny, choć funkcjonujący już  
w początku XX w. Pierwotnie domy nosiły tzw. numery konskrypcyjne. Budynkom nadawano numery 
ciągłe, w miarę jak powstawały. Wobec rozrostu miasta i budowy coraz to nowych kamienic i willi, dla 
lepszej orientacji nadano domom nowe numery w obrębie konkretnych ulic. Przez jakiś czas oba 
numery funkcjonowały równorzędnie. Numer wpisz do Karty odpowiedzi. 



Gra terenowa – „Wspomnień czar… Podróż z Ritterami w epokę Galicji”. 
 

 
11/13 

 

Relacja świadka! Przeczytaj jako ciekawostkę… 
„W cerkwi było znacznie ciekawiej niż w kościołach katolickich. Wchodząc tam z dziadkiem 
podziwiałem kolorowe ikony, przysłuchiwałem się mowie niby podobnej, ale różnej od naszej 
i zachwycałem się pięknymi śpiewami. Chociaż powstała na początku XX wieku miała piękny 
ikonostas i polichromię. Na chórze wspaniale śpiewali na głosy mężczyźni, wydawano komunię pod 
dwiema postaciami. Wydawało mi się, że zgromadzeni tam modlili się głębiej i bardziej żarliwie, niż 
w naszym kolejowym kościele” – opisał Stanisław Stanuch. 
Cerkiew stała na dzisiejszych tzw. Kocich plantach i nosiła wezwanie św. Mikołaja. Została zdewastowana 
w czasie II wojny światowej, zaś w latach 50. rozebrana z powodu braku naturalnych opiekunów. 
 

LIST 8 – PUNKT: STARY CMENTARZ    

(ul. Jagiellońska) 
 

Nowy Sącz, 15 grudnia 1884 r. 
Droga Pani Matyldo, 

 W odpowiedzi na Pani uprzejme zapytanie stwierdzić muszę, że Nowy Sącz zmienił się 
bardzo. A to za sprawą kolei żelaznej. Pamiętam wielkie otwarcie sprzed ośmiu lat – 18 sierpnia 
– w dzień urodzin cesarza! Wtedy przez Sącz przejechał pierwszy pociąg trasą tarnowsko-
leluchowską. A w tym roku otworzyli nową linię – brakującą część trasy Transwersalnej i mamy 
bezpośrednie połączenie z jednej strony z Wiedniem a z drugiej ze Stanisławowem. W ciągu 
doby można znaleźć się w stolicy Monarchii! To nie do uwierzenia! Nic się nie sprawdziły 
przewidywania sceptyków, co do zanieczyszczenia powietrza i szkody dla upraw. Tylko te 
nowomodne idee socjalistyczne się szerzą za sprawą kolejarzy – kto to wie, co z tego jeszcze 
wyniknie!? Za to ożywienie wokół duże zarówno w handlu, jak i w budownictwie. Coraz więcej 
willi i kamienic murowanych powstaje, aż miło popatrzeć. W sklepie Feliks kolejnego subiekta 
niedawno przyjął. Popyt na węgierskie wina i towary korzenne nie maleje dzięki Bogu. 
 Pochwalić się muszę Pani Matyldzie dobrym interesem! W roku ubiegłym udało się 
memu mężowi od inżyniera Kwolewskiego Karola nabyć piękną parcelę przy Jagiellońskiej. 
To po organiście u fary – może Pani Matylda sobie przypomina Aleksandra Kirschanka? 
Rodem z Czech, to on w Sączu orkiestrę i chór gimnazjalny tak wspaniale prowadził. Jakie 
potrafił rozbudzić wśród młodzieży zamiłowanie do śpiewu i muzyki! Biedak, na cmentarzu 
mogiłka jego skromna, ale blisko kościółka św. Mikołaja. 
 Wracając do działki – ta jest duża, długa, z domkiem choć drewnianym, ale sad 
i ogród przepyszny, i miejsce na willę akuratne. Na razie w domku mamy lokatorów, ale są 
plany, żeby tą parcelką wywianować Marysię. Kręci się tu koło niej pewien lekarz z Mielca, 
Kijas Tadeusz. Człowiek całkiem przyjemny i poważny, Marysia zdaje się przychylna, ale 
nie chcę zapeszyć. Teraz to panny mają swoje humory – nie to, co dawnymi czasy, kiedy 
wola rodzicielska świętą była. Więc zobaczymy, jak to się jeszcze ułoży.  
Kwolewskiego to Pani Matylda dobrze pamiętać musi. Tylko Kwoka jego nazwisko wtedy było, 
ale moda teraz na piękne nazwiska to i Kwoka na Kwolewskiego się przerobił. Jego brat 
Franciszek z Milą Mecnarowską się ożenił, córką Ignacego, który trzymał folwark na Grodzkiem. 
Mecnarowscy już od dziesięciu lat na cmentarzu leżą – świeć Panie nad ich duszami. Kwolewski 
przy budowie cesarskich warsztatów kolei teraz pracuje. Z mężem mym jest członkiem 
ochotniczej straży ogniowej. Sumkę za parcelę zgarnął niezłą, ale bez przesady. Złego słowa 
powiedzieć nie mogę. 
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 Prośbę Pani Matyldy by na grobie ojca kwiaty położyć skrzętnie spełnię. Cis, co na 
mogile zasadziliśmy z Feliksem trzy lata temu, rozrósł się pięknie, a i drzewko 
pomarańczowe, które przy alejce rośnie, gęsto w płotek się wrosło i nagrobek ozdabia. W 
ogóle aleja lipowa rozrosła się bardzo i latem nasz cmentarz pięknie wygląda. Tylko 
kościółek zaniedbany, nabożeństw regularnie nie odprawia się. Kończę już i idę na mogiłę 
jakem obiecała…  

Z uszanowaniem, 
Józefa z Kosterkiewiczów Ritterowa  

 
 
Zadanie: 
Józefa Ritter z Kosterkiewiczów, żona Feliksa, pisała o cmentarzu dziś zwanym Starym, położonym 
między al. Batorego i Jagiellońską – w przeciwieństwie do Nowego, otwartego w 1889 r. przy ul. 
Rejtana (na tzw. Młynach i Hamrach). Ty także podąż na Stary Cmentarz i odszukaj nagrobek 
inżyniera, od którego Ritterowie odkupili parcelę przy obecnej Jagiellońskiej 60. Inżynier ma 
wystawny pomnik w pobliżu kaplicy (po południowej stronie). Wiedz także, że cmentarz ten w części 
służył mniejszości niemieckiej, która osiedliła się w Sączu i okolicach w końcu XVIII w. Byli to tzw. 
osadnicy józefińscy, którzy za czasów cesarza Austrii Józefa II zostali tu sprowadzeni w ramach 
polityki germanizacyjnej tuż po rozbiorach. Jednak efekt był wprost przeciwny do zamierzonego. 
Osadnicy polonizowali się, żyjąc w Polakami i Żydami w symbiozie. Odróżniały ich jednak pewne 
elementy kultury i religia – byli ewangelikami. Jednym z potomków józefińskich osadników był 
Johann Johannides, szewc, burmistrz miasta. Odszukaj także jego nagrobek (w bliskości 
K. Kwolewskiego).  
 
Uzupełnienie: 
Czy wiesz, że Stary Cmentarz został założony w czasie rozbiorów na mocy dekretu cesarza Józefa II 
z 1794 r.? Zlokalizowano go poza gęstą zabudową miejską głównie z przyczyn higienicznych. 
Cmentarz powstał przy kościele św. Mikołaja (dziś nieistniejącym). Z chwilą otwarcia Nowego 
Cmentarza, stary zamknięto. W 20-leciu międzywojennym, gdy Nowy Sącz intensywnie się rozrastał, 
część cmentarza przeznaczono na budowę drogi i Domu Strzeleckiego (obecnie Miejski Ośrodek 
Kultury). Ocalałe nagrobki niejednokrotnie były przestawiane i dziś chyba żaden z nich nie stoi na 
swoim pierwotnym miejscu. Zniszczone, były wykorzystane do reparacji muru cmentarnego. 
Dodajmy jeszcze, że Maria Ritterówna przyjęła oświadczyny lekarza Tadeusza Kijasa,  
a skutkiem tego była budowa „Willi Marya” według projektu architekta Jana Perosia. Idąc na 
cmentarz, miniesz ją po prawej stronie. 

 
 

LIST 9 – PUNKT: ARCHWIUM NARODOWE     

(ul. Jagiellońska 54 – w bramie, dawny C.K. skład tytoniu) 
 
 

Karlsbad, 10 września 1913 r. 
Feliksie! 
 Synu drogi, dziękuję Ci za słowa troski o me zdrowie. Dr Ameisen miał sporo racji, 
wysyłając mnie na kurację, choć koszta to niemałe! Mieszkanie me cudnie położone, ponad 
Alte Wiese, pokój na I piętrze z balkonem. Kuracja sprawia mi wiele rozkoszy. Chodzę 
bardzo dużo i bardzo surowo zachowuje dietę. Piję wodę, biorę kąpiele. Kiedy nie zajmuje 
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mnie naprawianie własnego zdrowia, siadam na ławeczce, na której siadywał Słowacki, 
wśród swoich spotkań z matką, oglądam wystawy i wybieram prezenty dla Was. 
 Niezmiernie cieszy mnie, choć i nieco napawa zdumieniem, Twoje zainteresowanie 
historią naszego rodu. Wszak dotychczas były to tematy całkowicie obce Twoim 
zainteresowaniom! Ale do rzeczy – niestety nie dane było Ci poznać dziadka Feliksa, po 
którym zresztą zacne to imię, oznaczające wiecznie sprzyjającą fortunę, obaj z dumą 
nosimy… Ach, cóż to była za persona! Od niego to mógłbyś dopiero nasłuchać się anegdotek 
o historii naszej familii! Cóż… postaram się godnie go zastąpić i przekazać Ci wszystko, co 
wiem, tak abyś i Ty Synu Najdroższy ze swych korzeni mógł być dumny. 
 A histyja ta prowadzi nas do przepięknej Chorwacji, a konkretnie rzecz ujmując do 
Esseg w Slawonii. To jedno z największych miast chorwackich, po utworzeniu dualistycznej 
Monarchii, pozostające w węgierskiej jej części. To z stamtąd pochodził protoplasta naszego 
rodu… Mój ojciec Feliks był jego wnukiem, synem Franciszka i Magdaleny Schreihofer. 
Nieraz opowiadałem Ci przecież, że dziadek mój osiadł w Preszowie, gdzie też na świat 
przyszedł mój nieodżałowanej pamięci papa. Los zaprowadził go aż do Nowego Sącza, 
gdzie osiadł na stałe. 
 Tak to ludzie wędrowali za rządów miłościwie nam panującego Cesarza i nie było 
w tym nic dziwnego. Bo musisz sobie imaginować Mój Drogi, że szukali miejsc 
z perspektywami, w których mogliby robić kariery, prowadzić interesa, a po wybudowaniu 
kolei, Nowy Sącz takim właśnie miastem się jawił. Czasem też zwyczajnie uciekali od biedy 
– ot! Taki los! Podobnie było z urzędnikami, którzy przybywali do Galicji z różnych części 
Cesarstwa, tu osiadali i przejmowali polską kulturę, a często nawet i ich nazwiska ulegały 
spolszczeniu. 
 Pamiętam, z jaką emocją opowiadał mi ojciec o zmianach zachodzących w Galicji na 
przełomie lat 60. i 70., a szczególnie o roku 1867… Byłem wtedy małym szkrabem, zupełnie 
nieświadomym przełomu, jaki się wokół mnie dokonuje. Wreszcie można było swobodnie 
używać języka polskiego w urzędach i uczyć się go szkołach. Galicja stała się bytem 
autonomicznym w ramach Austro-Węgier, ze swoją kulturą i namiastką państwowości. 
Wielu żarliwych patriotów miało nadzieję, że jest to kolejny krok na drodze do odzyskania 
Niepodległości… ale to już temat na zupełnie inną opowieść.    
 Jeśliś bliżej zainteresowany koligacjami naszemi rodzinnymi, to zajrzyj do mojego 
gabinetu. Tam na etażerce znajdziesz kasetę, w której schowane są wszystkie ważniejsze 
dokumenty, także metryki! 

Twój kochający Ojciec  

 
Zadanie: 
Korzystając z dokumentów archiwalnych i pomocy pracowników Archiwum uzupełnij drzewo 
genealogiczne rodu Ritterów – dodaj brakujące imiona i nazwiska. 


