Sołtysi w Koniuszowej - The mayors in Koniuszowa
Jak wspomina Wojciech Sierotowicz, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w
1918 roku, przez pewien czas na czele wsi stali wójtowie. Był to spadek po strukturze
organizacyjnej byłej Galicji. W tym okresie na pewno wójtem był Karol Ruchała z Półrolek.
Od początku lat dwudziestych XXw. na czele wsi stawali sołtysi. Jak wspomina Wojciech
Sierotowicz przed samym wybuchem II wojny światowej sołtysem był Jan Kociołek, który
wcześniej przebywał w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wybuchła wojna, zaczęły się
obowiązkowe kontyngenty i trudności z tym związane, zrezygnował z pełnienia tej funkcji na
rzecz swojego młodszego brata Michała Kociołka (w 1940r.) – to on pełnił ten urząd w
najtrudniejszym okresie. Po wojnie sołtysem był równieŜ Bronisław Gągor. W Archiwum
Państwowym w Krakowie Oddział w Nowym Sączu znajduje się następujący wykaz
mieszkańców Koniuszowej pełniących funkcję sołtysów i podstołtysów1:
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Nazwisko i imię sołtysa
Ruchała Władysław2
Sopalski Piotr3
Filip Józef
KoŜuch Franciszek
Buchowicz Bolesław

Nazwisko i imię
podsołtysa
Ruchała Władysław
Bugara Henryk
Sopalski Stanisław

Data wyboru
30.10.1946
01.02.1948
23.05.1948
16.06.1949
13.05.1951

Data wyboru
30.10.1946
15.12.1949
13.05.1951

Kadencje pozostałych mieszkańców pełniących funkcje sołtysa Koniuszowej:
Bolesław Buchowicz (1951 – 19534)
Michał Kociołek (1953-1972)
Zdzisław Kociołek (1972-1988)
Stanisław Gągor (1988-2003)
Zbigniew Sobczyk (2003-2007)
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APK-NS. Nazwa zespołu Gmina Korzenna. Akta sołtysów, sygnatura jedn.arch.GmKorz.-73.
Nazwisko tego sołtysa jest w wykazie odręcznie przekreślone – prawdopodobnie poprzez pomyłkowy wpis
zamiast w wykazie podsołtysów.
3
Przy tym nazwisku znajduje się adnotacja zapisana ołówkiem i piórem – „zwolniony”. Prawdopodobnie jest to
związane z pełnieniem przez Piotra Sopalskiego funkcji członka Gminnej Komisji Oświatowej, radnego. Na
listach obecności sesji sołtysów w całym roku 1948 figurują podpisy Piotra Sopalskiego – Gm.Korz-45.
4
Podczas rozbiórki szkoły drewnianej szkoły (budynek nr III) znaleziono odręcznie napisaną kartę z pieczęcią
wpływową Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniuszowej z dnia 16 maja 1952r. o treści: Do Ob., Sołtysa
Buchowicza Bolesława w Koniuszowej. Na podstawie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty
w N.Sączu odbędą się igrzyska sportowe w Korzennej w dniu 18.V.1952r. o godzinie 11 tej przed południem. W
związku z tym z naszej szkoły weźmie udział 49 dzieci szkolnych. Proszę o wyznaczenie furmanek dla tych dzieci.
Kier.Szkoły:Opiat Antoni. Na odwrocie znajduje się adnotacja: Otrzymałem dnia 17.V.52 Buchowicz. W APKNS w teczce „Sprawy Komisji Gminnej Rady Narodowej” znajduje się lista obecności sołtysów na sesji w dniu
24 kwietnia 1953r., gdzie figuruje nazwisko B.Buchowicza. Sygnatura jedn.arch.GmKorz.-69
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