
Śladami przeszłości 
w Grodzie św. Kingi 

 
1. NOWY CMENTARZ 
Na końcu ul. Sobieskiego idąc od Rynku, po prawej stronie rozciąga się 
Nowy Cmentarz. Idź tam i wykonaj następujące zadania: 
Zadanie 1: zaraz przy wejściu na cmentarz, po lewej stronie, jest mały 
cmentarzyk z czasów Pierwszej Wojny Światowej. W jego centrum 

stoi pomnik, a na nim tabliczka po-
święcona osobie Augustyna Klima-
szewskiego. Dowiedz się kim on był i 
kiedy zginął. 
Zadanie 2: idąc dalej alejką, po lewej 
stronie, jest grobowiec rodziny 
Seuchterów z figurką Matki Bożej. 
Cztery groby dalej jest grobowiec dr 
Władysława Cichockiego. Przepisz 
wierszyk, który napisany jest na jego 
grobie. 
Zadanie 3: idź dalej alejką w kierunku 
grobów poległych i zamordowanych 
w czasie II Wojny Światowej. Odnajdź 
wśród nich miejsce spoczynku Cze-
sława Lenczowskiego. Dowiedz się 
kim był i gdzie był więziony (wystar-
czy podać nazwę jednego obozu). 
Zadanie 4: pomódl się w tym miejscu i 
zapal znicz. 
 
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

Z nowego cmentarza udaj się na ul. Mickiewicza gdzie ma siedzibę 
szkoła podstawowa nr 1 w Starym Sączu. Przed jej budynkiem jest mały 
pomnik.  



Zadanie 5: dowiedz się jakie imię nosi SP nr 1 w Starym Sączu. 
Zadanie 6: napisz kogo upamiętnia ten pomnik i kto rozstrzelał tego 
człowieka. 

3. BIBLIOTEKA  
Idąc dalej ul. Mickiewicza dochodzimy do odno-
wionego budynku Biblioteki Publicznej. W cza-
sach wojny działała tu Szkoła Pożarnictwa, 
którą założył Stanisław Mazan. 
Zadanie 7: dowiedz się w jakich godzinach bi-
blioteka jest czynna w poniedziałek. 
Zadanie 8: sprawdź jaki numer ulicy jest na bu-
dynku, a jaki był kiedyś. 
 

4. POMNIK PRZY KOŚCIELE 
Blisko kościoła św. Elżbiety jest mały skwer, w którego centrum jest 
pomnik. Zadanie 9: dowiedz się czyj to pomnik i kim był ten człowiek. 

 

5. KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY 
Ten najstarszy kościół w 
mieście pochodzi z XIV w. 
Powstał na dawnym cmen-
tarzu parafialnym. Wokół 
biegnie wysoki mur ze sta-
cjami Drogi Krzyżowej, do 
których obrazy namalował 
wybitny miejscowy artysta 
Czesław Lenczowski, któ-

rego grób widzieliśmy na cmentarzu. 
Zadanie 10: na fasadzie kościoła znajduje się pamiątkowa tablica. 
Sprawdź komu jest poświęcona. 
 
6. DAWNA SZKOŁA PARAFIALNA 
Kościół sąsiaduje z dawną szkołą parafialną. Obecnie w XIX-wiecznym 
budynku z wieżyczką-sygnaturką mieści się Szkoła Muzyczna. 
Zadanie 11: sprawdź jaka data znajduje się na wieżyczce. 



7. DOM ZARZĄDCY DÓBR KLARYSEK 
Na początku ulicy (Daszyńskiego 3) mieszkał 
dawniej zarządca dóbr klarysek. 327 lat temu w 
jego domu na kilka dni zatrzymał się król Jan III 
Sobieski, aby odpocząć po trudach wyprawy 
wiedeńskiej. Obecnie ma tu swoją siedzibę Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
Zadanie 12: Sprawdź na tablicy drzeworycie, w 
jakim miesiącu mieszkał tu król. 
 

8. MIEJSCE ŚMIERCI  
Idąc w dół ul. Daszyńskiego, na przeciw Banku Spółdzielczego, po lewej 
stronie znajduje się mały park, a w nim armata. W parku jest mały po-
mnik poświęcony Janowi Gurgulowi zamordowanemu przez gestapo. 
Zadanie 13: oblicz, ile miał lat Jan Gurgul gdy zginął z rąk gestapo? 
 
9. SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE MĘSKIE 
Dochodzimy do budynku ZSP w Starym Sączu. Przed wiekiem w tym 
gmachu mieściła się pierwsza, średnia szkoła w mieście. Seminarium 
Nauczycielskie Męskie. 
Zadanie 14: Dowiedz 
się jak nazwali Mar-
szałka Piłsudskiego au-
torzy tablicy pamiątko-
wej, która znajduje się 
na budynku (trzy 
pierwsze słowa). 
 
10. RYNEK 21 
OFICYNA RACZKÓW 
Piętrowy dom wyróż-
nia się niezwykłym wystrojem sieni, podwórka i oficyny. Fantazyjne 
malowidła na ścianach i sufitach oraz drewniane rzeźby na podwórku 
pozostawił po sobie Józef Raczek. Działacz społeczny, a zarazem arty-
sta-amator mieszkał i tworzył w oficynie w latach 70. 



Zadanie 15: przecho-
dząc przez oficynę i 
podwórko zobacz czy 
wśród malowideł są 
jakieś związane z Pol-
ską historią lub jej 
symbole. Wymień co 
najmniej jeden. 
 

11. RATUSZ 
Udaj się teraz w kierunku Ratusza, gdzie obecnie ma siedzibę Burmistrz 
Starego Sącza. Tam w pobliżu jest tablica upamiętniająca starosądec-
kich Żydów. Znajduje się ona na placu dawnej targowicy miejskiej. 
Zadanie 16: Dowiedz się jaki znak znajduje się na tablicy upamiętniają-
cej tragedię żydów sądeckich. 
 

12. SOKÓŁ 
Zadanie 17: odszukaj budynek ze zdjęcia i udaj się do niego. Tam od-
poczniesz po wędrówce śladami przeszłości. 

 
 


