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Budowa gmachu s¹du
 

Publikowanym, poni¿ej tekstem inaugurujemy nowy dzia³  w „Wadovianach”, 
w którym bêdziemy zamieszczaæ teksty Ÿród³owe do historii miasta i naj-
bli¿szej okolicy.  

Rozpoczynamy fragmentem z Ksiêgi Pami¹tkowej Jana Sabiñskiego 
przechowywanej w miejskim muzeum. Rêkopis ten pochodzi z 2 po³owy 
XIX wieku i jak wynika z zapisu na pierwszych kartach zosta³ podarowany 
w³adzom miejskim z okazji wmurowania kamienia wêgielnego pod budynek 
gimnazjum. Relacje z innych wa¿nych wydarzeñ w Wadowicach by³y 
sporz¹dzone i dopisywane póŸniej. 

Tekst publikujemy w brzmieniu i pisowni oryginalnej. Niestety nie 
znamy jego autora.
Wszystkie dopiski i wyjaœnienia zosta³y zaznaczone kwadratowym nawiasem 
i pisane s¹ tekstem pochy³ym..

*
Wzglêdem ustanowienia S¹du kolegialnego w Wadowicach wydelego-

wa³a Rada miejska uchwa³¹ powziêt¹ na posiedzeniu z dnia 8 lipca 1874 p. 
Assesorów, Stankiewicza Józefa Seniora i Wierzbickiego Jana z odnoœn¹ 
petycy¹ do Krakowa, celem powrêczenia takowej Panu Budwiñskiemu, pre-
zydentowi S¹du krajowego Wy¿sze-
go. Po d³ugo trwaj¹cych staraniach 
zawiadomi³ C.K. S¹d krajowy Wy¿-
szy Radê miejsk¹, ¿e Jego C.K. 
Apostolska Moœæ raczy³a udzieliæ 
najwy¿szej sankcyi wzglêdem utwo-
rzenia S¹du kolegialnego w Wado-
wicach z wezwaniem, aby gmina 
wspó³dzia³a³a przy wypoœrodkowa-
niu lokalnoœci [miejsca, dzia³ki] na 
umieszczenie tego¿ S¹du przez 
bezp³atne dostarczenie takowych, 
lub te¿ wynajêcie pod korzystnymi 
warunkami.

Wskutek tej odezwy uchwa-
li³a Rada na posiedzeniu odbytem 
na dniu 23. paŸdziernika 1876. 
zasilaæ wysoki Skarb przez 10 lat 
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kwot¹ roczn¹ 1 000 z³. za najem potrzebnych lokalnoœci. T¹ deklaracyê 
przyj¹³ S¹d krajowy wy¿szy do wiadomoœci i wezwa³ równoczeœnie Zw: Gm: 
[Zwierzchnoœæ Gminna – czyli odpowiednik dzisiejszego Zarz¹du Miejskie-
go] do przed³o¿enia mu propozycyi które budynki w mieœcie mog³yby byæ 
u¿yte na umieszczenie powy¿szego S¹du. Zw: Gm: proponowa³a na ten 
cel nastêpuj¹ce budynki i nak³oni³a dotycz¹cych w³aœcicieli do przed³o¿enia 
odnoœnych ofert, a mianowicie p. Korna Szymona, Stankiewicza Józefa 
m³odszego, Zawilsk¹ Franciszkê i Wilczyñsk¹ Maryê.

Wydelegowana komisya po zbadaniu tych budynków odrzuci³a bezwa-
runkowo oferty Szymona Korna i Franciszki Zawilskiej jako na umieszczenie 
S¹du kolegialnego nie odpowiedne, co zaœ do budynków Stankiewicza 
i Wilczyñskiej ta¿ komisya orzek³a i¿by po dokonanej adaptacyi i dobudo-
waniu aresztów na powy¿szy cel u¿yte byæby mog³y; koszta adaptacyjne 
i dobudowanie aresztów obliczono na 30 000 z³. W³aœciciele na tak znaczne 
koszta adaptacyjne siê nie zgodzili; a poniewa¿ sprawa utworzenia S¹du 
kolegialnego dla braku odpowiedniego umieszczenia zagra¿a³a d³ug¹ zw³ok¹ 
na szkodê miasta, wiêc uchwali³a Rada miejska na posiedzeniu odbytem 
dnia 5 marca 1877 na wniosek Zwierzchnoœci

I. Gm: Wybudowanie gmachu na umieszczenie c. k. S¹du kolegialnego           
i wiêzieñ z w³asnych funduszów zastrzegaj¹c sobie pobieranie od wysokiego 
Rz¹du czynszu, odpowiedniego.

II. Na ten cel zakupiæ ogród p. Stanis³awa i Maryi Warzeszkiewiczów 
wynosz¹cy 2025 °? za sumê 2 600 z³; równie¿ i plac od Maryi Dworakowej 
za 2 500 z³. Niemniej tak¿e ma siê Zw: Gm: postaraæ siê o zakupienie placu 
od Waciêgów.

III. Upowa¿nia Burmistrza, aby natychmiast do Krakowa siê uda³ i na 
podstawie niniejszej uchwa³y u W. Pana Prezydenta c. k. S¹du krajowego 
wy¿szego popar³ spieszne za³atwienie tej sprawy, tudzie¿ wyjedna³ przynaj-
mniej 50 000 z³ zaliczki od Wysokiego Rz¹du. Obywatele miasta subskrybo-
wali na tê budowê po¿yczkê wynosz¹c¹ przesz³o 30 000z³. sp³aciæ maj¹cej                     
w przeci¹gu 10- ciu lat za op³at¹ 5 % odsetek.

Jakkolwiek Pan Prezydent Budwiñski sprawê utworzenia S¹du kole-
gialnego w Wadowicach chêtnie popiera³, to pomimo tego poparcia Wys. 
Ministeryum Sprawiedliwoœci rozliczne stawia³o przeszkody odrzucaj¹c dwa 
razy przed³o¿one i wypracowane przez c. k. In¿yniera Braunsessa odnoœ-
ne plany i nie chc¹c przyznaæ gminie czynszu równaj¹cemu siê choæ 5 % 
dochodu kosztów budowy.

Wys³ano w tym celu trzy razy deputacy¹ do Wiednia i dopiero silne po-
parcie tej sprawy przez Marsza³ka Wadowickiej Rady powiatowej Barona 
Bauma, który równoczeœnie piastowa³ tak¿e godnoœæ pos³a do Rady Pañstwa                         
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z mniejszych w³asnoœci okrêgu wyborczego Wadowickiego odnios³a o tyle 
porz¹dany skutek, ¿e reskryptem Wys. Min. Sprawiedliwoœci z dnia 23 
listopada 1878 upowa¿niono S¹d krajowy wy¿szy w Krakowie do zawarcia 
kontraktu z gmin¹ miasta Wadowic wzglêdem stawiania kosztem miasta 
potrzebnych budynków na umieszczenie tego S¹du, a to pod³ug planów              
z tego¿ Ministeryum wydanych pod kontrol¹ Rz¹dowego In¿yniera i z tym 
warunkiem, je¿eli ogólne koszta tej budowy kwotê 105 600 z³ przenosienie 
bêd¹, i ¿e gmina ten budynek po wykoñczeniu za oznaczon¹ kwotê wyso-
kiemu Rz¹dowi na w³asnoœæ odst¹pi i cenê kupna w przeci¹gu 10-ciu lat 
pó³rocznemi ratami oraz 5 % zw³oki od kapita³u, a¿ do umorzenia ostatniej 
raty zap³aci. Nadmieniæ tu wypada, ¿e z kwoty 105 600 z³ wysoki Skarb 
potr¹ci³ owe 10 000 z³, któremi Rada miejska na posiedzeniu odbytem dnia 
23 paŸdziernika 1876 zobowi¹za³a siê przyczyniæ jako zasi³ek za wynajem 
potrzebnych na umieszczenie tego S¹du lokalnoœci, wiêc gmina w³aœciwie 
tylko 95 600 z³ za wystawiæ siê maj¹ce budynki otrzymaæ mia³a.

Dopiero z wiosn¹ 1879 go roku rozpoczêto tê budowê do której wysoki 
Rz¹d c.k. In¿yniera Grzymalskiego wydelegowa³; wszelkie potrzebne do tej 
budowy materya³y gmina poprzednio przygotowa³a, bêd¹c przymuszona 
pod w³asnym zarz¹dem nawet ceg³ê wypalaæ. Do kontrolowania tej budowy 
wybra³a Rada miejska osobny komitet pod przewodnictwem p. Burmistrza 
sk³adaj¹cego siê z 7 - miu Radnych a mianowicie p.p. Eylardego Antoniego, 
Korna Szymona, Pohla Jana, Kuzi Stanis³awa, Warzeszkiewicza Franciszka, 
Majewskiego Micha³a i Rychlika Jana. 

Murarskie roboty powierzono budowniczemu Rostowi z Bia³y za kontrak-
tem, który murarzy i pomocników op³aca³.

Przy wyliczaniu fundamentów postrze¿ono w g³êbokoœci oko³o dwu me-
trów wodê zaskórn¹, a kopi¹c jeszcze g³êbiej pokaza³a siê glina i³owata, tak 
dalece wod¹ nasycona, ¿e wypada³o na ca³ej przestrzeni pod fundamenta 
piloty biæ i takowe 60 cntm. [centymetrów] warstw¹ betonow¹ zaopatrzyæ, 
nieprzewidziane koszta pilotowania i betonowania wynosi³y oko³o 8 000 z³.
Plany szczegó³owe, wed³ug których gmina budynek stawiaæ siê zobowi¹za³a, 
nades³ano z Wiednia w kilku ustêpach; gdy budowê ju¿ rozpoczêto i wyma-
ga³y wiele nadkontraktowych robót. Przez te nadkontraktowe roboty ogólne 
koszta, które przy zawarciu kontraktu na 105 600 z³ obliczono, znacznie siê 
powiêkszy³y.
 Fundusze zebrano w nastêpuj¹cy sposób:
Od wysokiego Rz¹du otrzymano zaliczkê w kwocie    30 000 z³.
Przez subskrypcy¹ zwrotn¹ zebrana od obywateli miasta  32 000 z³.
W kasie Oszczêdnoœci miasta Krakowa 
zaci¹gniêto dwie po¿yczki wynosz¹ce   52 000 z³
                                                  razem :    114 000 z³ 
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brakuj¹c¹ resztê pokryto z bie¿¹cych dochodów  

Dnia 1 go czerwca 1881 zawiadomiono C. K. Prezydyum S¹du krajowego 
Wy¿szego w Krakowie, ¿e budynki s¹ wykoñczone i mog¹ byæ oddane do 
zamierzonego u¿ytku.

Do kolaudacyi [sprawdzenia i odbioru wykonanych robót] przybyli          
w miesi¹cu lipcu 1881 Ciechanowski c. k. Radca S¹du krajowego wy¿szego 
i p. Ksiê¿arski Radca departamentu Budowniczego z Lwowa; jednakowo¿ 
podpisanie aktu kolaudacyjnego i odebranie w posiadanie fizyczne przez 
Rz¹d nast¹pi³o dopiero dnia 14 go lutego 1882, przyczem koszta tej budowy 
obliczono na kwotê 134 257 z³ 17 . 

Gmina za¿¹da³a za nadobowi¹zkowo wykonane roboty 31 400 z³ 69x , lecz 
komisya kolaudacyjna zni¿y³a takowe na 27 757 z³ 17x. I tê zni¿on¹ kwotê 
uszczupli³o Ministeryum Sprawiedliwoœci jeszcze dosyæ znacznie, gdy¿ nie 
uwzglêdni³o kosztów pilotowania i betonowania, i tym sposobem po d³ugo 
trwaj¹cych portraktacyach przyznano Gminie za te budynki z doliczeniem 
nadobowi¹zkowych robót tylko ³¹czn¹ kwotê 124 099 z³ 34. Poniewa¿ z tej 
przyznanej kwoty potr¹cono 10 000 z³ któr¹ Rada miejska uchwa³¹ z dnia 
23.10.1876r zobowi¹za³a przyczyniæ siê z funduszów gminnych do utwo-
rzenia S¹du kolegialnego w Wadowicach wiêc w³aœciwie tylko 114 099 z³ 
34, jako zwrot na wszystkie z t¹ budow¹ po³¹czone wydatki otrzymano, 
i z tego zestawienia wynika, ¿e gmina miejska do³o¿yæ musia³a z w³asnych 
funduszów 34 000 z³.

Amortyzacyê 10 ciu letni¹ ceny kupna tego budynku, tak u³o¿ono, ¿e 
ostatnia rata wynosz¹ca 4 205 z³. gminie dopiero z dniem 17 stycznia 1891 
wyp³acona bêdzie.

Uroczystoœæ inauguracyi S¹du kolegialnego w Wadowicach, na-
st¹pi³a dnia 1 go maja 1882.

Na tê uroczystoœæ przybyli z Krakowa, Pan Darguñ, prezydent S¹du krajowego 
wy¿szego i nadprokurator Pan Nalepa.

Plac przed budynkiem s¹dowym ozdobiono bram¹ tryumfaln¹ i innymi celu 
odpowiadaj¹cymi oznakami. Zw. Gm. zaprosi³a na tê uroczystoœæ wszystkich 
dygnitarzy z powiatów temu S¹dowi przydzielonych.

O godz. 9 tej z rana odby³o siê solenne nabo¿eñstwo w Koœciele parafialnym, 
a potem nabo¿eñstwie powita³a Rada miejska z burmistrzem na czele, Pana 
Prezydenta Dargunia przed gmachem s¹dowym nastêpuj¹c¹ przemow¹:

EXCELLENCYO !
Racz przyj¹æ ³askawie chleb i sól, które li obywatele miasta Wadowic 

tradycyjnym zwyczajem ofiaruj¹, jako dowód wysokiej Czci z uni¿on¹ 

 �RÓD£A



108

proœb¹, aby Wasza Excellencya ³askawie z³o¿yæ raczy³ ten dar w rêce  
J. W- go Pana Prezydenta trybuna³u, którego uroczy ste inaugurowanie 
w tej chwili ma nast¹piæ. 

Donios³oœæ faktu, ¿e nasz Najmi³oœciwszy Cesarz i Król na siedzibê tego 
trybuna³u naj³askawiej miasto Wadowice przeznaczy³, uznajemy z najwy¿sz¹ 
w sercach naszych niewygas³¹ wdziêcznoœci¹; - a witaj¹c Ciebie czcigod-
ny Panie Prezesie z ca³ym gronem szanownych Panów Urzêdników jako 
wspó³obywateli naszego miasta, zapewniamy, ¿e najusilniejszem naszem 
staraniem bêdzie, pobyt tutejszy o ile mo¿noœci uprzyjemniæ.

O godzinie 2 – giej popo³udniu odby³a siê uczta w lokalach Czytelni miej-
skiej, urz¹dzonej kosztem miasta, na która przesz³o 120 osób zaproszono; 
pierwszy toast wniós³ Burmistrz na czeœæ najmi³oœciwiej nam panuj¹cego 
Cesarza i Króla Franciszka Józefa I nastêpuj¹cej treœci:

Uroczystoœæ dzisiejsza pozostanie dla miasta Wadowic wa¿nem zdarze-
niem, bo stanowi epokê zupe³nej przemiany w znaczeniu przez instalacy¹ 
Trybuna³u obwodowego, mamy bowiem prawo równaæ siê od tej chwili 
z pierwszorzêdnymi miastami Galicyi.

Chocia¿ co do liczby mieszkañców nie dosiêgniemy mo¿e nigdy wiêcej 
zaludnionych miast naszego kraju, to z wszelk¹ pewnoœci¹ i stanowczo 
rêczyæ mogê, ¿e w patryotyzmie, w niez³omnej wiernoœci i nieograniczonej 
wdziêcznoœci ku naszemu, Najmi³oœciwiej panuj¹cemu Cesarzowi i Królowi, 
jako i Jego Najdostojniejszej Dynastyi, mieszkañcy miasta Wadowic przez 
¿adne inne miasto wyprzedziæ siê nie dadz¹.

Wszak¿e mamy wa¿ne, bardzo wa¿ne do tej wdziêcznoœci i wiernoœci 
niez³omnej przyczyny, bo Jego l. K. Apostolska Moœæ, nasz Najmi³oœciw-
szy Cesarz i Król z nieograniczon¹ pieczo³owitoœci¹ dba naj³askawiej                                 
o zaspokojenie wszelkich mo¿liwych próœb i ¿yczeñ ludów, którzy szczêœcie 
maj¹ nazywaæ siê obywatelami Cesarstwa Rakuskiego! – Niemal z ka¿-
dym dniem doznajemy jakiej ³aski naszego Najmi³oœciwszego Monarchy 
– a w szczególnoœci miasto Wadowice mo¿e siê szczyciæ osobliwszymi 
wzglêdami  - czego dowodem, za³o¿enie Gimnazyum wy¿szego, a obecnie 
instalacya Trybuna³u obwodowego.

W poczuciu tej niczem nie ograniczonej wdziêcznoœci, któr¹ gotowi je-
steœmy udowodniæ przelaniem ostatniej kropli krwi naszej, na czeœæ i s³awê 
tak wspania³omyœlnego Monarchy wnoszê Toast:

Niech ¿yje nasz najmi³oœciwiej nam panuj¹cy Cesarz i Król Franciszek 
Józef I.-
Niech ¿yje! – Niech ¿yje! –
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Na mowê tê odpowiedzia³ Pan Prezydent Darguñ; a po tym toaœcie g³o-
szono inne rozliczne przemówienia, przyczem jeszcze nadmieniæ wypada, 
¿e podczas tej uczty nadesz³y telegramy z Wiednia od Excellencyi Pana 
Ministra Ziemia³kowskiego; J W- go Pana Felnera, Radcy Ministeryum spra-
wiedliwoœci i J W- go Barona Bauma pos³a do Rady pañstwa.
 

Przypis
Od 1867 roku istnia³ w Wadowicach s¹d obwodowy (kolegialny), jako organ 

pierwszej instancji dla Wadowic z przedmieœciami obejmuj¹cymi swym zasiêgiem 
ca³y ówczesny powiat wadowicki.   Organami wymiaru sprawiedliwoœci w Galicji by³y 
– 1) jednoosobowe s¹dy powiatowe, 2) s¹dy kolegialne, 3) wy¿sze s¹dy krajowe (we 
Lwowie i w Krakowie). W powiecie wadowickim w chwili powstania s¹du kolegialnego 
istnia³o w ró¿nych miejscowoœciach dwanaœcie jednoosobowych  s¹dów.  W s¹dzie 
kolegialnym zajmuj¹cym siê sprawami cywilnymi i karnymi w³aœciwymi dla pierwszej 
instancji decydowa³a zasada przedstawicielstwa poprzez uczestnictwo w sk³adzie 
s¹du przysiêg³ych.
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