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Howerła Architektoniczna Kołomyi  
 

 Bez względu na to, kto co mówi na temat symboli mojego miasta, uważam, że wizytówką 

Kołomyi zawsze był i nadal będzie Ratusz, gdyż jest on mózgiem i sercem miasta, położonego nad 

rzeką Prut, jego „rozumem, honorem i sumieniem” jak się mówiło w czasach nieistniejącego już 

imperium radzieckiego wszech czasów i wszech narodów, które zamieszkiwały w stolicy Pokucia. 

Jak do latarni morskiej, usytuowanej na brzegu zatoki zbiegają się do niego wszystkie główne ulice 

miasta, żeby potem rozejść się i zgubić się w labiryntach kwartałów.    

 Czterysta lat temu ziemie Kołomyi po raz kolejny cierpiały pod najazdem poganów. 

Wydawało się, że powietrze przesiąknięte jest zapachem dymu i zwęglonych ciał. Jednak układ 

zabudowy śródmieścia, które zawsze tętniło życiem, nie ulegał zmianom. Dnia 24 sierpnia 1745 

roku kupcy i mieszczanie stali się świadkami tego, jak przed drewnianym Ratuszem kat Michał 

Kozłowski pociął na dwanaście kawałków martwe ciało Ołeksy Dowbusza.   

 W 1865 roku, pożar zamienił Ratusz w popiół, a w październiku 1871 roku w kolejnym 

pożarze na Rynku spłonęło dwadzieścia siedem kamienic, należących do właścicieli żydowskich.  

Minęło sześć lat po których postanowiono zrealizować projekt, przewidujący odbudowę spalonych 

budynków, w tym również ratusza. Zgodnie z planem budowle miały powstać po przeciwnej stronie 

Rynku czyli w jego południowej części, jednak podczas przygotowania działki pod budowę 

fundamentu zaczęto natrafiać na ślady pochówków ludzkich. Było to miejsce byłego cmentarza, na 

którym pochowani zostali polscy oo. Dominikanie, którzy od 1616 do 1788 roku mieszkali w 

klasztorze, na którego miejscu obecnie stoi Wielka Cerkiew św. Archanioła Michała. O wszystkich 

„znaleziskach” informowała wydawana wtedy na Kołomyi gazeta „Rada Ruska”. Ten negatywny 

czynnik w żaden sposób nie wpłynął na decyzję architektów, więc roboty budowlane trwały jeszcze 

przez dwa lata i kosztowały miasto 70.000 złotych reńskich. Nowa murowana budowla Ratusza w 

stylu neorenesansowym zwieńczona strzelistym dachem gotyckim przypominała elementy 

charakterystyczne dla budowli fortyfikacyjnych z ubiegłego wieku. Właśnie tak wyglądał Ratusz, 

który został pompatycznym architektonicznym prezentem miastu od Austro-Węgier. Dnia 22 

listopada 1877 roku odbyło się uroczyste ochrzczenie Ratusza. Od tego czasu nad każdą ościeżnicą 

okienną pierwszej kondygnacji widnieje owalny herb miasta Kołomyi, którego forma terakotowa 

została zrobiona przez zespół profesorski miejskiej szkoły garncarstwa. W ten wieczór w Sali 

posiedzeń na trzecim piętrze odbyło się uroczyste przyjęcie z tańcami i poczęstunkiem/jedzeniem. 

Orkiestra siedziała na specjalnie urządzonym drewnianym balkonie, podpartym rzeźbioną 

kolumnadą, która dzisiaj już nie pełni swojej funkcji pierwotnej.   

 Z najwyższego punktu w mieście „fojermani” prowadzili obserwację okolic Kołomyi. W 

przypadku zauważenia pożaru wartownik dawał sygnał gwizdkiem, a ręką wskazywał kierunek, z 

którego nadchodziło zagrożenie. W czasie wolnym on specjalnie dla mieszkańców miasta 

wywieszał na tablicy informację o temperaturze powietrza. Każdego ranka z ratuszowego balkonu 

hejnalista grał melodię „Kiedy ranne wstają zorze”, której autorem jest Franciszek Karpiński, 

będący twórcą i głównym przedstawicielem nurtu sentymentalnego w polskiej liryce. Ta tradycja 

muzyczna już dawno została utracona, jednak znalazła ona swoją kontynuację w śpiewie, który do 

dziś można usłyszeć na Wawelu w Krakowie.  

            Straż pożarna, która bardzo często mieściła się na dziedzińcu magistratu, a później 

przeniesiona została do nowo wybudowanej budowli przy ulicy I.Mazepy, istniała w mieście do 

1990 roku.   

 Pewnego dnia, o świcie, dokładnie w rocznicę wybudowania nowego Ratusza (w 1878 roku) 

z ratuszowej zakratowanej piwnicy wyprowadzono na Rynek miasta, a potem powieszono Mykołę 

Drahiriuka, ostatniego z przywódców opryszków. Jego ciało kołysało się na szubienicy dopóki 

burmistrz nie rozkazał stamtąd go zdjąć, ponieważ martwe oczy rabusia „zaglądały” akurat przez 

okna urzędu. Według jednego z podań ludowych, młodszy brat opryszki Juryna Drahiriuk 

samowolnie poddał się posterunkowemu w Ratuszu, aby podzielić ze swoim bratem jego tragiczny 
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los. Bez względu na to, że bracia nie widzieli ze sobą, Juryna wspierał Mykołę swoją grą na friłce, 

której dźwięki przedostawały się nawet przez grube mury.  

 Gmach Ratusza jest swoistym zabytkiem i pomnikiem, ponieważ z lewej strony, na 

wysokości jego drugiej kondygnacji znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca Arcyksięcia 

Karola I Habsburga (17. 08. 1887-1. 05. 1922) – ostatniego cesarza Austro-Węgier, króla Węgier, 

Galicji i Lodomerii, który w marcu 1912 roku w stopniu majora został skierowany do naszego 

miasta w celu pełnienia służby w 7. pułku kawalerii. Historyczny fakt tryumfalnego powitania 

eskorty przyszłego następcy tronu pod ścianami magistratu Kołomyi został upamiętniony na zdjęciu 

wykonanym przez nieznanego autora. Nieco później lokalne i europejskie wydawnictwa wydały 

pocztówkę z portretami Karola i Zyty de Bourbon-Parma von Habsburg (1892-1989).  W kwietniu 

tego samego roku w tym samym miejscu witano już arcyksiężną Zytę, która przyjechała do swojego 

męża. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że niedługo zostanie on cesarzem, że niedługo jego słynna 

rodzina zostanie rzucona do wiru wydarzeń, a pamiątkowa tablica zniknie z wieży bez śladu...    

 Z ideologicznych względów przywódcy radzieccy ukryli przed wścibskimi oczami tablicę 

upamiętniającą polskiego generała Tadeusza Kościuszkę (4.02.1746-15.10.1817). W roku 1794 

dowódca wojskowy Tadeusz Kościuszko stanął na czele ruchu wyzwoleńczego walczącego przeciw 

wojskowym zamachom carskiej Rosji i Prusów. Z okazji 100-letniej rocznicy tego wydarzenia 

jedną z ulic w Kołomyi nazwano wtedy jego imieniem (obecnie jest to ulica Teatralna), a na 

Ratuszu odsłonięto tablicę pamiątkową. Była ona w ramie, wykonanej w stylu barokowym, a w jej 

górnej części widniał profil Tadeusza Kościuszki w zbrojach rycerskich. W okresie radzieckim nic 

nie wskazywało na istnienie tablicy. Dopiero w 1990 roku została ona odnowiona i wróciła na 

swoje miejsce.  

 Dnia 27 sierpnia 1956 roku z okazji 100-lecia urodzin Iwana Franki na jednej ze ścian 

Ratusza, na wysokości pierwszej kondygnacji, z prawej strony od wejścia głównego (które nie 

zachowało się do naszych dni) odsłonięto tablicę informującą o tym, że w roku 1880 w tej budowli 

trzymano pod strażą Iwana Frankę. Z tekstu tablicy pamiątkowej nie możemy się dowiedzieć, jak 

długo pisarz przebywał w Ratuszu i jakie utwory literackie zostały przez niego stworzone w tym 

okresie. Jednak jest mało wiarygodne, że w takich warunkach I.Franko napisał jakikolwiek utwór 

literacki. Nieco później na innej tablicy pamiątkowej z rzeźbionym portretem Iwana Franki 

(odsłoniętej 25 sierpnia 1981 roku) ukazał się tekst o podobnej treści. Nowa tablica i stary tekst, 

zawierający błędną informację, były zrobione w typowym sowieckim stylu: „W okresie 4.03.-

11.06.1880 roku w tym gmachu i w więzieniu sądowym (przy ul. K.Liebknechta) przebywał 

wybitny pisarz i poeta ukraiński, rewolucjonista i demokrata Iwan Franko. W tym okresie  

napisał on następujące dzieła: „Wolne sonety”, „Dumy Proletariusza”, „Wieczny 

rewolucjonista” etc.” Należy jednak zaznaczyć, że w męskiej celi dla tymczasowo aresztowanych, 

znajdującej się na parterze obok jeszcze czterech innych, Franko faktycznie spędził tylko jedną noc 

z 4 na 5 marca. Pierwszy wiersz pod tytułem „Prawdziwa bajka”, został napisany  w więzieniu, 

znajdującym się przy byłej ulicy Romanowskiego, obecnie M.Pawłyka, ((12.03.1880), a potem 

powstały inne dzieła, w tym sonety, utwory pisane prozą, powieści, zapisane zostały dziesiątki 

ludowych dowcipów, kołomyjek, pieśni. Co dotyczy hymnu „Wieczny Rewolucjonista”, konkretna 

data jego powstania nie jest znana do dziś. Cieszy tylko, że ten utwór o treści rewolucyjnej 

zaliczany jest do tzw. kołomyjskiego okresu działalności literackiej I.Franki. Po raz drugi w celi 

więziennej Ratusza I.Franko spędził noc z 10 na 11 czerwca, a następnego dnia rano poszedł pieszo 

pod konwojem do ojczystych Nahujowic. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest fakt, że dokładnie 

po 100 latach w wyniku wybuchu gazu runęła ta część magistratu, w której swego czasu przebywał 

I.Franko. Gruzy rozbierano dość długo. Dopiero po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości na ich 

miejscu powstała restauracyjka „Marta”.  

Jeszcze raz Iwan Franko przebywał w Ratuszu 19 maja 1896 roku, ale już jako parlamentarzysta. 

Wygłaszał on wtedy przemówienie na posiedzeniu partii radykalnej, które odbywało się w 

największej sali urzędu miasta. 

 1 listopada 1918 roku na wieży Ratusza, będącej najwyższym punktem miasta, zawieszona 

została niebiesko-żółta flaga, która była państwowym symbolem powstałej Zachodnio-Ukraińskiej 
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Republiki Ludowej. W okresie międzywojennym piwnice Ratusza wykorzystywano głównie do 

tymczasowego przetrzymywania skomunizowanych Żydów podczas obchodów świąt 

proletariackich.   

 Pierwszemu wjazdowi bolszewików do miasta jesienią 1939 roku towarzyszyły liczne, 

czasem nieprzyjemne zdarzenia, w tym spalenie archiwum Kołomyi liczącego powyżej 300 lat, 

które odbyło się na zamkniętym dziedzińcu magistratu. Pożar trwał prawie dobę, jednak kilku 

odważnym mieszkańcom miasta udało się pod osłoną nocy przedostać się do ukrytych magazynów 

i uratować przed bolszewikami cenne dokumenty historyczne. Wszystko, co udało się uratować,  

zostało rzetelnie włożone do szarych teczek znanej wiedeńskiej firmy „Krona” i schowano w 

piwnicach gmachu naprzeciw (obecnie gmach prokuratury). Niestety dalszy los naszej 

udokumentowanej przeszłości nie jest znany. Już dawno zmarli świadkowie tej akcji „ratunkowej”. 

Ostatnim, kto wiedział o uratowanych dokumentach był Mirosław Atamaniuk, z którym nie jeden 

raz rozmawialiśmy na ten temat, jednak tajemnicę dotyczącą miejsca, gdzie należy szukać 

schowanych dokumentów, on, niestety, zabrał ze sobą do grobu. 

 Dnia 30 czerwca 1941 roku najbardziej aktywni mieszkańcy miasta ozdobili główny gmach 

stolicy Pokucia girlandami z choiny. Młodzi działacze podziemia Wasyl Melnyczuk, działający pod 

pseudonimem „Czumak” i Roman Selski, działający pod pseudonimem „Mundzio”, razem z 

dowódcą nowo utworzonej szkoły sierżantów Mirosławem Charkiewiczem powiesili na wieży 

ratuszowej flagę ukraińską. Jednak naziści szybko wyczuli niebezpieczeństwo, więc 

„kokietowanie” z autochtontami stopniowo przerosło w zbrojną konfrontację. Wasyla i Romana 

oraz kilku innych członków OUN storturowano na śmierć.  Ale nawet po tym wydarzeniu część 

mieszkańców miasta nadal ufała okupantom. Specjalnie powołany komitet ds. mobilizacji 

poszukiwał ochotników, którzy 9 maja 1943 roku zostali wcieleni do jednostki wojskowej SS 

„Hałyczyna”.  

            Powojenne pokolenie mieszkańców Kołomyi dobrze pamięta zwiedzanie przychodni 

stomatologicznej, która zaczynając od roku 1947  mieściła się w gmachu Ratuszu i jego skrzydłach 

bocznych razem ze szkołą medyczną. Natomiast wielki wewnętrzny dziedziniec Ratusza nadal był 

wykorzystywany jako miejsce wymierzania różnego rodzaju kar publicznych. Dopiero w 1970 roku 

po raz pierwszy od czasu istnienia na tych terenach władzy radzieckiej restauratorzy zwrócili swoją 

uwagę na Ratusz. W związku z przygotowaniem do 100-lecia urodzin Lenina w śródmieściu 

Kołomyi rozpoczęto globalną rekonstrukcję. Roboty budowlane prowadziła organizacja 

remontowo-budowlana nr 4 pod kierownictwem Wasyla Łuciwa, natomiast projekt prac 

wykończeniowych został opracowany przez głównego architekta miasta Stepana Humeniuka. 

Dzięki nadbudowie czterech kolumn, które, niby organy ozdobione były blaszanymi, 

cylindrycznymi konstrukcjami, odnowiona wieża ratuszowa zrobiła się wyższa o kilka metrów.  

 Epokowym stał się wrzesień 1990 roku. Trwający już od dłuższego czasu proces 

przeniesienia szkoły medycznej do budowli byłego sztabu wojskowego wojsk rakietowych, 

znajdującej się na rogu ulic Franki i Pawłyka, osiągnął najwyższy poziom i przypominał raczej 

polityczną akcję zmagających się ze sobą nowych sił demokratycznych i konającej obecnej władzy.  

Dopiero wtedy, gdy na wieży Ratusza po raz trzeci wywieszono flagę narodową, do Ratusza weszli 

prawdziwi gospodarze magistratu. Sztandarowymi nowej epoki byli tym razem radni pierwszej 

demokratycznej kadencji Wołodymyr Jankiewycz i Taras Romaniuk.   

 W następnym roku z okazji 750-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Kołomyi, pod 

Ratuszem zebrało się tylu gości, że plac w mgnieniu oka stał się za ciasny. Tradycyjnie girlandami 

z choiny ozdobiona była wieża ratuszowa. Jednak główną ozdobą stał się nowy herb miasta 

autorstwa lekarza z Kołomyi Mychajła Dowiraka.  

 Zasługuje także na uwagę zegar ratuszowy, który od stu trzydziestu lat starannie odmierza 

kołomyjski czas. W okresie międzywojennym XX wieku miejskim zegarem opiekował się będący 

już wtedy na emeryturze mechanik Iwan Jurczyszyn, mieszkający przy ulicy Mokrej. Jego 

tygodniowe wynagrodzenie wynosiło 200 złotych, co jak na tamte czasy było bardzo dużo.  

Uproszczona konstrukcja wiedeńskiego mechanizmu zegarowego uruchamiana była za pomocą 

pięćdziesięciokilogramowych żeliwnych ciężarów i potężnego wahadła. Niestety na dzień 
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dzisiejszy od starego zegara pozostała tylko tarcza, a w zamian za niego zainstalowany został 

współczesny „nie żywy” zegar elektroniczny.  

 Jednak tu, nad miastem, na wysokości powyżej trzydziestu metrów i nadal niezmiennie 

rządzą tylko wiatr i ptasie bractwo.  
 

 

Informacja dodatkowa: Artykuł  napisany w ramach projektu  "Perły Europy Wschodniej: rozwój i promocja 

produktów turystyki kulturowej miast transgranicznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Podczas przygotowania danego 

artykułu wykorzystano teksty autorstwa Wasyla Nahirnego, będącego członkiem Krajowego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Ukrainy.   
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