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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Moje oświadczenie dotyczy sto sześćdziesiątej rocznicy urodzin wybitnego historyka Jana Sygańskiego 

oraz dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Ireny Styczyńskiej – postaci związanych z rejonem Sądecczyzny. 

Panie Marszałku, w gronie zasłużonych dla południowej Małopolski historyków znajduje się postać Jana 

Sygańskiego, urodzonego 18 czerwca 1853 r. w Żukowicach koło Lisiej Góry. W latach młodości studiował 
teologię, a następnie w 1871 r. wstąpił do zgromadzenia ojców jezuitów i w 1877 r. został wyświęcony 

w katedrze wawelskiej. W latach 1882–1897 wnikliwie badał dokumenty dotyczące Sądecczyzny i miasta 

Nowy Sącz. Wsławił się zabezpieczeniem i ocaleniem materiałów archiwalnych, między innymi przywilejów 
królewskich. Przepisał większość dokumentów, które uległy spaleniu podczas wielkiego pożaru miasta Nowy 

Sącz w 1894 r. Jako jeden z niewielu współczesnych badaczy historii widział na własne oczy oryginalny do-

kument lokacyjny miasta króla Wacława II, a także późniejsze przywileje królewskie, akta ławnicze i sądo-
we, jak również księgi cechowe z XVI, XVII i XVIII wieku. 15 lutego 1914 r. za wybitne zasługi w ocalaniu 

historii miasta otrzymał tytuł honorowego obywatela Nowego Sącza. Praca badawcza Jana Sygańskiego ze-

brana została w kilku tomach: „Nowy Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe z dziesięcioma ilustracjami, szki-

ce historyczne na pamiątkę sześćsetnej rocznicy założenia tegoż miasta na podstawie źródeł” z 1892 r.; „Hi-
storia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów – do pierwszego rozbioru Polski”, wydana we Lwowie 

w 1901 r.; „Arendy klasztoru starosądeckiego w XVI i XVII wieku”, wydane we Lwowie w 1904 r. oraz 

„Analekta sandeckie do XVI. i XVII. wieku”, wydane we Lwowie w 1905 r. Niewątpliwie praca naukowa 
Jana Sygańskiego stała się źródłem wiedzy dla późniejszych badaczy dziejów Sądecczyzny i źródłem fascy-

nacji dla miłośników miasta Nowego Sącza. 

Wydawnictwami tymi fascynowała się między innymi współczesna wybitna badaczka dziejów miasta 

i regionu Irena Styczyńska, urodzona dziewięćdziesiąt lat temu. Urodzona w Siennej, całe życie związała 
z miastem Nowy Sącz. W latach okupacji hitlerowskiej, pracując w Wydziale Rolnym Starostwa Powiatowe-

go w Nowym Sączu i mając dostęp do dokumentów, zaangażowała się w pracę konspiracyjną jako łącznik 

komendy okręgu AK. Należała także do drużyny żeńskiej Szarych Szeregów. W uznaniu zasług została od-
znaczona Krzyżem Partyzanckim. Po wojnie pracowała w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, przyczy-

niając się do zgromadzenia dokumentacji historycznej na temat Nowego Sącza i regionu. Po 1989 r. zaanga-

żowała się w promowanie historii miasta. To między innymi dzięki działalności Ireny Styczyńskiej przywró-
cono miastu herb z wizerunkiem świętej Małgorzaty, a ulicom – ich historyczne nazwy, które zostały zmie-

nione w czasach PRL. Jako przewodnik turystyczny działała w PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. 

Od 1965 r. oprowadzała po mieście wycieczki, także obcojęzyczne. W 2005 r. zainicjowała obchody trzysta 

pięćdziesiątej rocznicy zbrojnego wystąpienia sądeckich mieszczan przeciw Szwedom, które miało miejsce 
w dniu 13 grudnia 1655 r. Była autorem przewodnika po zabytkach Nowego Sącza, a także licznych artyku-

łów prasowych w czasopismach historycznych i kulturalnych. Jej zasługą było umieszczenie tablicy poświę-

conej marszałkowi Piłsudskiemu przy ulicy Dunajewskiego. 8 listopada 2001 r. otrzymała tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Nowego Sącza. Zmarła 11 listopada 2007 r. 

Jana Sygańskiego upamiętniono w nazwie jednej z ulic w centrum Nowego Sącza, a Irenę Styczyńską – 

w nazwie parku leżącego tuż obok ruin zamku Piastów i Jagiellonów. Pozostaną oni na zawsze w pamięci 
sądeczan. 

Stanisław Kogut 

 




