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Witamy Państwa serdecznie na 

wystawie „Sto kolekcjonerskich 

eksponatów na stulecie Odzyskania 

Niepodległości”.  
 

Nasza wystawa nie rości sobie pretensji do 

miana historycznej, jest za to ze wszech miar 

kolekcjonerska i mamy nadzieję edukacyjna, 

wynika z naszego szczególnie serdecznego 

stosunku do dziejów Muszyny oraz 

miejscowości wchodzących kiedyś w skład 

historycznego „państwa muszyńskiego”. 

Wspólnie z licznym gronem autorów 

opisaliśmy jej dzieje na łamach dwudziestu 

pięciu roczników „Almanachu Muszyny”. 

 

Główne przesłanie naszej wystawy to apel do 

wszystkich jej gości o troskę, zarówno o 

powszechnie uznane zabytki przeszłości, 

znajdujące się na naszym terenie, jak i każdy 

najdrobniejszy dokument, list, zdjęcie, które 

można znaleźć w rodzinnych archiwach. 

 

Wystawa oparta jest o zbiory ikonograficzne 

związane z wydawaniem „Almanachu 

Muszyny”, które zakupione zostały z 

prywatnych środków na aukcjach, giełdach 

staroci, a  czasem nawet wyciągnięte ze 

śmieci.  

 

Chcemy w oparciu o nie ukazać kilka 

fragmentów dziejów Muszyny i regionu, 

nawiązujących ideą przewodnią do 

obchodzonej w bieżącym roku setnej rocznicy 

Odzyskania Niepodległości. 

 

Zapraszamy na wędrówkę, w której postaramy 

się być Państwa przewodnikami po dziesięciu 

tematach. 

 

Zapraszamy do działu pierwszego wystawy, 

który nosi tytuł „Jeszcze Polska nie zginęła – 

artefakty patriotyczne” 

 

Wyjaśnijmy na wstępie słowo „artefakt”: na 

użytek naszej wystawy to przedmiot będący 

wynikiem działalności ludzkiej. W dziale tym 

prezentujemy artefakty z przełomu XIX i XX 

wieku: patriotyczne wywieszki, telegramy z 

patriotycznymi elementami, znaczki 

kwestarskie, dokumenty i pocztówki z 

elementami patriotycznymi. 

 

Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale były 

kiedyś czasy bez Internetu i telewizji! Dlatego 

dla promocji treści patriotycznych, przede 

wszystkim w czasach zaborów, dla 

podtrzymania patriotycznych uczuć musiano 

wykorzystywać inne formy, dzisiaj już 

zapomniane. Chcemy Państwu pokazać 

niektóre z nich.  

 

Zacznijmy od patriotycznych wywieszek, 

zwanych też naklejkami, umieszczanych na 

oknach. Pokazujemy wywieszki wydane we 

Lwowie i w Krakowie. Ich wydawcami były 

między innymi Towarzystwo Szkoły Ludowej, 

Polska Macierz Szkolna, Książęco-Biskupi 

Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską 

Wojny (1915–1917). Wśród autorów znaleźli 

się między innymi Stanisław Eliasz 

Radzikowski i Piotr Stachiewicz.  

 

 
 



 

2 
 

Przypomnijmy: Towarzystwo Szkoły Ludowej 

– to organizacja, której celem był rozwój 

oświaty wśród ludu. Zostało założone w 

Galicji w 1891 roku dla uczczenia 100-lecia 

Konstytucji 3 Maja. Pierwszym prezesem 

Towarzystwa Szkoły Ludowej został Adam 

Asnyk. TSL działało do roku 1939. Celem 

organizacji, jak wspomniałem, było krzewienie 

oświaty w duchu chrześcijańskim i 

narodowym poprzez zakładanie ochronek i 

szkół powszechnych.  

 

 
 

Polska Macierz Szkolna – to organizacja 

kulturalno-oświatowa, założona między 

innymi przez Henryka Sienkiewicza na terenie 

Królestwa Polskiego w 1906 roku na mocy 

reskryptu carskiego, zezwalającego na 

zakładanie prywatnych szkół z polskim 

językiem wykładowym. Organizacja istniała 

do 1940 roku, kiedy to zarządzeniem 

niemieckich władz okupacyjnych 

zlikwidowano wszystkie polskie fundacje i 

stowarzyszenia. 

 
 

Parę tygodni temu przez media przebiegła 

informacja, że właśnie został wysłany ostatni 

telegram. Ta forma komunikacji w świecie, 

gdzie rządzi „esemes”, musiała odejść do 

lamusa, ale sto lat temu, u progu naszej 

niepodległości, wykorzystywano telegramy do 

podtrzymania patriotycznych uczuć. Udało 

nam się zgromadzić kilka takich pięknych 

telegramów; są na nich wyeksponowane 

elementy patriotyczne: sylwetka orła, herb 

Pogoni, Wawel, Częstochowa, kosynierzy, 

Tadeusz Kościuszko, Henryk Sienkiewicz. 

Niestety nie udało nam się natrafić na telegram 

wysłany z naszego terenu lub na nasz teren, ale 

może jeszcze tkwią takie pamiątki w 

zakamarkach szaf lub bieliźniarek. 
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Popatrzmy na znaczki kwestarskie. Jeszcze do 

niedawna ta grupa zbiorów bez trudu kryła się 

– ze względu na niewielkie rozmiary ‒ w 

prywatnych szufladach. Dzisiaj stanowią 

ozdobę kolekcji bibliotecznych i muzealnych. 

Zalicza się je do narodowych pamiątek, które 

miały swój początek we Francji, gdzie po 

upadku powstania listopadowego nasza 

emigracja organizowała kwesty, celem 

pozyskania materialnego wsparcia na cele 

patriotyczne. Udział w kwestach świadczył o 

patriotycznej postawie. Organizowanie kwest i 

ich powodzenie w tak ciężkich czasach 

świadczyło o ogromnym oddaniu 

społeczeństwa na rzecz budowania Polski 

niepodległej oraz o przekonaniu o 

konieczności wsparcia osób znajdujących się 

w potrzebie. 

 

 
 

Pocztówka była popularnym środkiem 

komunikacji na przełomie XIX i XX wieku, 

który często określany jest jako złoty wiek 

pocztówki, zwanej też kiedyś kartą 

korespondencyjną. Warto wspomnieć, że 

nazwę pocztówka wymyślił – w odpowiedzi na 

ogłoszony w tej sprawie w roku 1900 konkurs  

– Henryk Sienkiewicz. Pocztówki szeroko 

wykorzystywano także do propagowania treści 

patriotycznych.  

 

Na jednej planszy zgromadziliśmy te o 

znaczeniu ogólnopolskim, a na drugiej te, które 

miały swój rodowód na naszym terenie.    

 
 

 
 

Proszę zwrócić uwagę na pocztówkę 

przedstawiającą członka organizacji „Sokół”. 

Warto poświęcić tej patriotycznej organizacji 

kilka słów. Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół” – to pionierska 

organizacja wychowania fizycznego i 

patriotycznego. „Sokół” działał aktywnie w 

okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości 

i w całym okresie międzywojennym. 

Zdelegalizowany po II wojnie światowej, 

budzi się do życia po przemianach 
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demokratycznych w 1989 roku. „Sokół” ma 

także, czekający jeszcze na zbadanie, 

muszyński wątek. Prawdopodobnie dzisiejsza 

willa „Zosia” nosiła kiedyś nazwę „Sokół” i 

była, jak się można domyślać, siedzibą tej 

organizacji w Muszynie. Wydawany we 

Lwowie „Przewodnik Gimnastyczny Sokoła” 

w roku 1901 doniósł o walnym zgromadzeniu 

Sokoła, które odbyło się 14 kwietnia 1901 roku 

w Muszynie w Sali Sokoła. 

 

 
 

Proszę zwrócić uwagę na okładkę kalendarza 

„Legionista Polski” na rok 1916, bo to dobra 

okazja, aby wspomnieć i Legiony, i Naczelny 

Komitet Narodowy – powstały w 1914 roku w 

Krakowie, w wyniku porozumienia polskich 

środowisk konserwatywnych i 

demokratycznych. W założeniu miał być 

najwyższą władzą wojskową, polityczną i 

skarbową dla Polaków zamieszkujących 

Galicję, czyli także i naszą okolicę. Z 

dokumentów zgromadzonych w Archiwum 

Państwowym w Nowym Sączu wynika, że 

komitety miejscowe, czyli oddzialy 

Naczelnego Komitetu Narodowego 

ukonstytuowały się w Muszynie i Krynicy w 

dniu 4 lipca 1915 roku. W Krynicy komitetowi 

przewodniczył burmistrz dr Franciszek 

Kmietowicz, a w Muszynie notariusz Leopold 

Hetper.  

 

 
 

Zamieściliśmy obok siebie plakat i obraz, bo 

oba są symbolami czasów przełomu – od 

zaborów do „jutrzenki wolności”. Plakat 

patriotyczny został wydany około 1900 roku w 

Poznaniu przez Tomasza Lewandowskiego. 

Jest to kompozycja z Orłem Białym pośrodku, 

otoczonym krukami symbolizującymi trzech 

zaborców. Nawiązuje do klęski Insurekcji  

Kościuszkowskiej w 1794 roku oraz trzeciego 

rozbioru Polski w 1795 roku. Plakat miał 

podtrzymywać nadzieję na odzyskanie 

niepodległości.  
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Ciekawostką o nieznanym pochodzeniu jest 

obraz olejny z herbami Warszawy, Krakowa i 

Poznania oraz z postacią Matki Boskiej na tle 

narodowych barw z napisem „Zjednoczenie”. 

Prawdopodobnie ma symbolizować wysiłki na 

rzecz integracji ziem polskich, pozostających 

przez ponad wiek pod zaborami. Wybitny 

kolekcjoner Marek Sosenko sugeruje związek 

z aktem 5 listopada 1916 roku. Może wystawa 

pozwoli rozwiązać zagadkę tego obrazu? 

 

 
 

Zapraszam do działu drugiego „Orły – czyli 

trwanie przy polskości” 

 

Jak wszystkim wiadomo, godłem 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła 

białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w 

prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i 

szponami złotymi, umieszczony w czerwonym 

polu tarczy. Trwał przy nas w różnej formie 

nawet w czasie zaborów i szeroko rozwinął 

skrzydła po odzyskaniu niepodległości. 

Pokazujemy w tym dziale witraż ze 

stylizowanym orłem, prawdopodobnie 

wystawiany w trakcie Powszechnej Wystawy 

Krajowej w roku 1929 w Poznaniu. 

Najprawdopodobniej pochodzi z Pleszewa, 

znanego z tradycji produkcji witraży. Autorem 

tego wielokrotnie powielanego w innych 

pracach wzoru orła jest Wojciech 

Jastrzębowski, który w latach 1935–1938 był 

senatorem RP IV kadencji. 

 
 

 

Przedstawiamy także cztery wzory orła jako 

godła Polski funkcjonującego w wieku XX. Są 

to: orzeł haftowany złotą nicią na czerwonym 

tle według wzoru z roku 1919, orzeł także 

haftowany złotą nicią na czerwonym tle w 

oprawie drewnianej owalnej z aplikacjami 

według wzoru z roku 1927, orzeł ceramiczny z 

czasów PRL bez korony, według wzoru z roku 

1955, z herbami miast w wieńcu i wreszcie 

gobelin z aktualnym wzorem godła Polski. 
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Orły stanowiły wiodący element odznak 

pułkowych z okresu 1918–1919. Proszę 

przyjrzeć się im dokładnie, bo warto zapoznać 

się z ich symboliką.  

 

 
 

Przedstawiamy także ozdobiony orłem order 

Virtuti Militari, zapewne zdobyty przez 

nieznanego właściciela na polu bitwy, z dumą 

na co dzień noszony, o czym świadczy stan 

jego zachowania. Towarzyszy mu dotknięty 

zębem czasu orzełek z żołnierskiej czapki z 

czasów międzywojnia. 

 

 
 

Dwie plansze zatytułowane "Orzeł Biały w 

wydaniach Poczty Polskiej w II. 

Rzeczypospolitej" obrazują historię polskiego 

godła na znaczkach pocztowych z tego okresu.  

 

 
 

Znajduje się na nich pierwszy polski znaczek, 

który pojawił się w obiegu 1 stycznia 1860 

roku w Królestwie Polskim – z carskim orłem 

dwugłowym, ale białym orłem na piersi. W 

opracowaniu tego zagadnienia pomógł mi 

wybitny filatelista Jacek Kosmala. 
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Wkraczamy do działu trzeciego naszej 

wystawy „Wodzowie – nie tylko na polu bitwy 

– zachowajmy ich w pamięci” 

 

Jaka jest rola jednostki w historii? Czy jeśli nie 

byłoby Piłsudskiego, to nie odzyskalibyśmy 

niepodległości? Jaka była rola Kościuszki w 

walce o Polskę niepodległą, na ile twórczość 

Adama Mickiewicza przyczyniała się do 

trwania narodu przy polskości? Na ile 

jednostka wpływa na przebieg historii, a jaką 

rolę mają wydarzenia i logika zmian, 

powodujące wyniesienie jednostki na czoło? 

Do takich refleksji zachęcamy przy wizycie w 

tym dziale wystawy. 

Zapraszamy do starego gabinetu z unikalną 

lampą wiedeńską i starymi gazetami na biurku. 

Gospodarz jakby wyszedł na chwilę, 

przyjrzyjmy się więc dyskretnie obrazom na 

ścianach z portretami wybitnych Polaków i 

przypomnijmy sobie o nich podstawowe fakty.  

 

Portret Józefa Piłsudskiego, kopia obrazu 

autorstwa Juliusza Kossaka. Józef Piłsudski 

urodzony w 1867 roku w Zułowie, zmarły w 

roku 1935 w Warszawie – działacz 

niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż 

stanu; od 11 listopada 1918 roku naczelny 

wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 

naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski. 

Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki 

wewnętrznej i zagranicznej II RP. Litografia 

wisiała w okresie międzywojennym w willi 

„Wanda”. 

 

 

Od przybyszy ze Wschodu kupiliśmy na 

giełdach staroci – nienotowane w literaturze – 

olejny  portret Tadeusza Kościuszki i litografię 

przedstawiającą Adama Mickiewicza. 

Niewykluczone, że kiedyś stanowiły ozdobę 

jakiegoś polskiego dworu na Kresach.  

 

Tadeusz Kościuszko – urodził się w 1746 w 

Mereczowszczyźnie, zmarł w roku 1817 w 

Solurze. Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej 

Narodowej w czasie insurekcji 

kościuszkowskiej, generał brygady Armii 

Kontynentalnej w czasie wojny o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych.  

 

 
 

Adam Mickiewicz – urodzony w roku 1798 w 

Zaosiu lub Nowogródku, zmarł w roku 1855 w 

Konstantynopolu – poeta i działacz polityczny, 

przywódca duchowy Narodu.  

 



 

8 
 

 
 

Na plakacie zrealizowanym z okazji 15-lecia 

odzyskania niepodległości, wspólnie z Józefem 

Piłsudskim pojawia się Ignacy Mościcki  – w 

latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej, budowniczy polskiego przemysłu 

chemicznego. 

 

 
 

Proszę zerknąć także na obraz przedstawiający 

księcia Józefa Poniatowskiego, urodzonego w 

1763 roku w Wiedniu, zmarłego w roku 1813 

pod Lipskiem – generała i naczelnego wodza 

Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, 

marszałka Francji. Autorem obrazu 

datowanego na rok 1904, wzorowanego na 

dziele Juliusza Kossaka z roku 1879, jest 

(nieznanego imienia)   Plenkiewicz. 

 
 

Kończymy ten dział, prezentując generała 

Kazimierza Pułaskiego, urodzonego w 1745 

roku w Warszawie, a zmarłego z ran w 1779 

roku po bitwie pod Savannah – bohatera walk 

o wolność dwóch narodów. Był jednym z 

dowódców konfederacji barskiej, generałem i 

bohaterem wojny o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych. W 2009 roku Kongres USA 

przyznał mu honorowe obywatelstwo, a w 

październiku br. prezydent Donald Trump 

ustalił 11 października dniem pamięci o 

generale Pułaskim.  
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Ponieważ konfederacja barska odcisnęła 

mocne piętno na naszym terenie, 

przedstawiamy planszę z pocztówkami 

nawiązującymi do budowy pomnika i kopca 

Pułaskiego w Krynicy. Ta piękna patriotyczna 

inicjatywa, zapoczątkowana w czasach 

zaborów, zrealizowana społecznym wysiłkiem 

pod wodzą dra Franciszka Kmietowicza, 

miała, już w XX wieku, smutny finał. Zgodnie 

z wolą inicjatorów pomnik i kopiec miały 

pozostać dobrem narodu, niestety trafiły w 

prywatne ręce.  

 

 
 

Pora na dział czwarty „Muszyna, Krynica, 

Żegiestów – jak to było w roku 1918?” 

 

Pocztówki są dzisiaj cennym świadectwem 

minionych lat, prezentują bowiem często 

obiekty już nieistniejące, a także dzisiaj 

przekształcone – nie zawsze rozumną 

aktywnością człowieka – krajobrazy. Warto do 

nich sięgać, bo zawierają także szereg 

dodatkowych cennych informacji. To często 

cenny znaczek, stempel pocztowy, a także 

interesująca korespondencja.  

 

Z wielkiego, liczącego ponad dwa tysiące 

obiektów zbioru pocztówek, obejmującego 

Krynicę, Muszynę i Żegiestów, przedstawiamy 

na wystawie te, które ukazują, jak u progu 

niepodległości wyglądały trzy wspomniane 

miejscowości.  

 

Zacznijmy od Żegiestowa, dla którego 

początek XX wieku staraniem rodu 

Medweckich był okresem świetności. Proszę 

zerknąć na przedstawienie na pocztówkach 

nieistniejących już obiektów takich jak: Dom 

Zdrojowy, Dom Popielaty, Dom nad 

Wodospadem, Dom nad Potokiem, a wreszcie 

Alojzówka, Karolówka, Żegotka, czy też 

Hotel, który mieścił restaurację i pierwszą w 

Żegiestowie aptekę. Ciekawe są także 

pocztówki związane z Popradem, prezentujące 

kąpiele rzeczne i przeprawę łodziami z 

Żegiestowa do Sulina, sławnego z wód 

mineralnych. 

 

 
 

W tym dziale przedstawiamy także unikalną 

kolekcję dziewiętnastowiecznych zdjęć 

Żegiestowa, wykonanych przez „Fotogr. artyst. 

Zakład Aleksandra i Tadeusza Mroczkowskich 

w Tarnowie”. Były one następnie często 

wykorzystywane na pocztówkach. 

Zaprezentowane na nich obiekty już nie 

istnieją, tego Żegiestowa już nie ma ! 

 

 
 

 

Zapraszamy teraz do Krynicy. Na 

pocztówkach można zobaczyć nieistniejące już 

dzisiaj obiekty takie jak: Pod trzema różami, 
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Orła Białego, Felicja, czy też budynki Teatru, 

Bazaru i Ochronki dla dzieci, a także wiele 

takich budynków, które zostały odnowione. 

Spacerując po Krynicy można porównać, jak 

wyglądały kiedyś, a jak wyglądają dzisiaj. 

 

 
 

Przyszedł czas na Muszynę. Na starych 

pocztówkach można zobaczyć, jak sto lat temu 

wyglądały ruiny zamku, a także Rynek z 

ówczesnym ratuszem i otaczającymi go 

budynkami oraz unikalnym, wartym 

zachowania układem komunikacyjnym.  

 

 
 

Przedstawiamy również zachowany do dzisiaj 

budynek sądu z czasów CK Austrii. Warto 

wspomnieć mało znany fakt ukrywania się u 

sędziego dra Franciszka Parylewicza w 

Muszynie Bronisława Pierackiego, 

zasłużonego w walce o niepodległość 

legionisty, pułkownika Wojska Polskiego, 

wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych 

II Rzeczpospolitej. Proszę zerknąć także na 

nieistniejący już Dom Notariusza i muszyński 

spichlerz, a także willę Zorza przy dworcu 

kolejowym, niegdyś mieszczącą restaurację dla 

strudzonych po podróży gości.  

 

 
 

Jakże pusto było na Wapiennem i na Folwarku, 

i jak szeroko rozlewał wtedy swe wody Poprad 

przed ujęciem go w wały. 

 

Na koniec tej części wystawy proszę popatrzyć 

na planszę, na której pokazano pocztówki, ale 

od strony rewersu, gdzie znajduje się 

korespondencja. Konwencja pocztowa z roku 

1905 ustaliła, że z jednej strony pocztówki jest 

adres i korespondencja. Dzisiaj, czytając je, 

możemy sporo dowiedzieć się o tamtych 

czasach, w tym o latach budzenia się polskiej 

niepodległości. 

 

 
 

A teraz wejdźmy do dawnej klasy szkolnej, 

czyli piątego działu wystawy „Mapy – bez 

Polski, z Polską wrysowywaną i wreszcie z 

Polską” 

 

Klasa szkolna przez lata mogła się nie 

zmieniać – ta sama ławka, ta sama tablica, ale 

zmianie ulegała wisząca w niej mapa. Od 

czasu rozbiorów przez cały wiek XIX i sporą 

część wieku XX mieliśmy mapy bez Polski. 

Wobec wymazania jej z map Europy z 

nostalgią wspominano czasy potęgi ojczyzny. 

Po odzyskaniu niepodległości, kiedy to 

kartografowie i drukarze nie byli przygotowani 
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do nowych wyzwań, wykorzystywano stare 

mapy Królestwa Polskiego, w które często 

odręcznie wpisywano nowe, czasem nie do 

końca jeszcze ustalone, granice. I wreszcie 

nastał czas, kiedy można było drukować mapy 

już z Polską.  

 

Wśród tych pierwszych uwagę zwraca „Mapa 

Rzeczypospolitej Polskiej ułożona i rysowana 

w roku 1862 przez Jana Topolnickiego podług 

map Lelewela, Wiotnowskiego”, a wydana 

nakładem Karola Wilda we Lwowie w roku 

1864. 

  

 
 

Warto zapoznać się z bogatą w historyczne 

fakty mapą „Polska w trzech zaborach w 

granicach przedrozbiorowych w 1770 r. oraz w 

innych ważniejszych okresach historycznych”, 

wydaną w około 1920 roku przez Józefa 

Bazewicza.  

 

 
 

Ciekawa jest mapa „Galizien und Nordost-

Ungarn, Carl Flemmings Generalkarten”, z 

około 1900 roku, na której Muszyna jest 

graniczną miejscowością Galicji – dalej są już 

Węgry.  

I dwie mapy z Polską „wrysowywaną”. 

Pierwsza to „Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z 

granicami zachodniemi ustalonemi w Traktacie 

Wersalskim z Niemcami w dniu 28 czerwca 

1919, granice południowo-zachodnie i 

wschodnie wykreślone według projektu 

Komitetu Narodowego w Paryżu", ułożył i 

wydał Jan Zabiełło, litografia inż. W. 

Krzepowski, Kraków.   

 

 
 

Druga mapa – „Polska i państwa ościenne z 

granicami na zasadzie traktatów w Wersalu i 

St. Germain”. Opracował L. Szczepański w 

grudniu 1919 roku, wydawca G. Freytag & 

Berndt, Wiedeń. Na rewersie tekst zwracający 

uwagę na „uwydatnienie obszarów 

plebiscytowych i linii frontu polskiego na 

wschodzie”. To ważne stwierdzenie, bo Polska 

dopiero walczyła politycznie i militarnie o 

potwierdzenie swoich granic. 

 

Wreszcie mapy II Rzeczpospolitej, już 

okrzepłej w swych granicach, w których 

wytrwała do roku 1939. A zatem: „Polska 

polityczna”, E. Romer, Książnica–Atlas, 

Lwów–Warszawa, 1936, opracowana przez 

Eugeniusza Romera (1871–1954), wybitnego 

polskiego geografa i kartografa. Następnie 

mapa, która mnie wzrusza, bo – jak widać – 

wielu uczniów z niej się uczyło – to mapa 

„Polska fizyczna”, opracowanie E. Romer i T. 
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Szumański. Podklejona na płótnie, na górze 

napis Bogdan Barańczak klasa IV a. 

 

 
 

Zapraszamy do działu szóstego „Przed 

epoką fotografii – drzeworyty i litografie 

dokumentujące zabytki Doliny Popradu”  

 

Pod koniec XIX wieku fotografia dopiero 

zdobywała dla siebie pole w dokumentowaniu 

otaczającego nas świata. Była to wówczas 

jednak technika bardzo droga. Jej rolę spełniał 

więc drzeworyt – technika graficzna należąca 

do druku wypukłego. W technice tej używana 

jest deska, na którą nanosi się rysunek, a 

następnie przy pomocy specjalnych narzędzi 

wycina się tło, które na odbitce będzie białe. 

Pozostawione wypukłe miejsca będą 

drukowały. Klocek pokrywa się farbą 

drukarską i odbija na papierze.  

 

W XIX wieku drzeworyt był powszechnie 

stosowany jako technika ilustracyjna dla prasy, 

m.in. w „Tygodniku Ilustrowanym”, 

„Kłosach”, „Wędrowcu”, „Musze”. 

Wielokrotnie drzeworyty, dotyczące Krynicy i 

Muszyny, publikował tygodnik „Przyjaciel 

Ludu”, ukazujący się w Lesznie w latach 

1834–1849.  Czasopismo wydawane było przy 

wsparciu Edwarda Raczyńskiego i stanowiło 

jeden z pierwszych na ziemiach polskich 

magazynów ilustrowanych. 

 

W tym dziale wystawy przedstawiamy 

kompletną kolekcję kilkunastu drzeworytów i 

litografii dotyczących naszego regionu, które 

opublikowane zostały w gazetach od połowy 

do końca XIX wieku. Na drzeworytach można 

zobaczyć wiele detali obiektów w Muszynie, 

Krynicy, Żegiestowie i Tyliczu, w tym według 

projektu Wojciecha Gersona, który, jak należy 

wnosić z rysunków, był w Muszynie i Tyliczu. 

Wojciech Gerson (1831–1901) – malarz, 

pejzażysta, historyk sztuki, członek honorowy 

Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego 

w Rapperswilu.  

 

Proszę przyjrzeć się także XIX-wiecznemu 

drzeworytowi ruin Zamku Królewskiego w 

Nowym Sączu, widok od południa.  

 

Dzisiaj wystarczy kliknąć przyciskiem aparatu 

czy telefonu i zdjęcie gotowe; proszę 

pomyśleć, ile kiedyś wymagało wysiłku 

utrwalenie dla potomnych obrazu cennego 

obiektu lub interesującego krajobrazu. 

 

Szczególną uwagę proszę zwrócić na dwa 

drzeworyty, których twórcom chcę poświęcić 

kilka słów. „Ostatki zamku w Muszynie”, 

autorstwa Macieja Bogusza Stęczyńskiego 

(1814–1890).  

 

 
 

Pisarz, poeta, malarz, rysownik, bibliotekarz i 

krajoznawca. Wędrował po Galicji, Śląsku i 

Tatrach, dotarł pieszo do Włoch. W XIX 

wieku był jednym z najbardziej aktywnych 
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krajoznawców. Jak widać odwiedzał również 

Muszynę. 

 

 
 

„Projekt kościoła w Krynicy”, wykonany przez 

inżyniera Władysława Klugera (1849–1884) – 

inżyniera budowlanego, podróżnika, członka 

Akademii Umiejętności i badacza kultur 

indiańskich. Kluger ukończył studia techniczne 

w Krakowie i Paryżu. W latach 1874–1878 

przebywał w Ameryce Południowej, gdzie 

zaprojektował i wybudował transandyjską linię 

kolejową. Był przybranym synem Ludwika 

Zieleniewskiego, brata Michała 

Zieleniewskiego, sławnego lekarza zdrojowego 

w Krynicy. Władysław Kluger w Krynicy 

bywał, kościół zaprojektował, ostatecznie 

jednak budowla ta zrealizowana została 

według projektu Zawiejskiego. Niemniej warto 

o projekcie Klugera pamiętać. 

  

Dział siódmy „Kolej – otwarcie Doliny 

Popradu na świat”  
 

Coraz częściej na torach w Dolinie Popradu 

pojawia się budzący tyle dobrych emocji stary 

pociąg. Te emocje to nie tylko sentyment do 

dymiącej lokomotywy, ale także świadomość, 

że kolej na przełomie XIX i XX wieku walnie 

przyczyniła się do otwarcia Doliny Popradu na 

świat. Z tym faktem związane są dwie daty: 

rok 1876, w którym zakończono budowę linii 

kolejowej Tarnów – Orlov, czyli rok, kiedy 

pociąg dotarł do Muszyny, oraz rok 1911, w 

którym zbudowano połączenie kolejowe z 

Krynicą. Tej pierwszej dacie poświęcona jest 

unikalna kolekcja fotografii z lat budowy linii 

kolejowej w okolicach Żegiestowa, 

Andrzejówki i Muszyny. Kolekcję nabyliśmy 

na aukcji Rara Avis. Proszę zwrócić uwagę na 

stojące przy wlocie do tunelu baraki, które 

prawdopodobnie służyły sprowadzonym z 

północnych Włoch specjalistom od budowy 

tuneli.  

 

 
 

Zdjęcia wykonane zostały przez fotografa 

Divalda Karolyego (1830–1897) z Preszowa 

(po wegiersku Eperjes), który wraz z synem 

Divaldem Karolym II zasłynął wykonaniem 

wielu zdjęć Tatr i Spiszu.  

 

Natomiast piękna fotografia, przedstawiająca 

budowę linii kolejowej w Muszynie z 

widokiem na Basztę oraz kościół i spichlerz, 

zatytułowana Tarnów – Leluchower – 

Eisenbahn, wykonana została przez Awita 

Szuberta (1837–1919) – jednego z pierwszych 

fotografów Tatr i Pienin. Był on także 

pierwszym fotografem, który w roku 1892 

utrwalił wnętrza kopalni soli w Wieliczce. 

 

 
 



 

14 
 

Drugiej ze wspomnianych dat, czyli rokowi 

1911, dedykowany jest plakat z roku 1906, 

którym doktor Henryk Ebers zwołuje 

mieszkańców Muszyny i Krynicy na wiec, 

mający na celu poparcie budowy linii 

kolejowej. Jak wiadomo, sprawa budziła 

kontrowersje, bowiem zagrażała interesom 

muszyńskich dorożkarzy, żyjących z 

transportu kuracjuszy na trasie Muszyna – 

Krynica. 

 

 
 

Lekarze spełnili na przełomie XIX i XX 

wielką rolę w budowaniu pozycji Krynicy jako 

nowoczesnego otwartego na świat zakładu 

zdrojowego. Zaliczał się do nich Henryk 

Ebers, syn wileńskiego lekarza, powstańca 

listopadowego. Ukończył wydział lekarski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kształcił się w 

Wiedniu i Paryżu. Pracował we Lwowie, 

Wiedniu i Włoszech. Po powrocie do Krynicy 

w 1885 roku poprowadził własny Pensyonat 

„Hydropatia”. Był przewodniczącym Koła 

Lekarzy w Krynicy. W 1907 roku otrzymał od 

rządu austriackiego  koncesję na budowę 

połączenia kolejowego między Krynicą a 

Muszyną, co sfinalizował w roku 1911. 

 

Prawdopodobnie pierwszy raz publicznie 

pokazana jest na naszej wystawie znaleziona w 

Wieliczce kolekcja zdjęć stereoskopowych z 

lat 1909–1911, przedstawiających budowę linii 

kolejowej Muszyna – Krynica oraz zdjęcia 

rodzinne jej kierownika inż. Ferdynanda 

Gismana, wykonane w Muszynie i 

Żegiestowie.  

 

 
 

 

Dział ósmy „Od CK do Polski Niepodległej – 

nie wyrzucajcie dawnych dokumentów, to 

świadkowie historii!”  

 

Na niektórych starych dokumentach możecie 

Państwo znaleźć podpisy Waszych przodków. 

Proszę poszukać ich na dwóch, które 

przedstawiamy. 

 

W 1926 roku z okazji 150. rocznicy ogłoszenia 

Deklaracji Niepodległości Stanów 

Zjednoczonych Polacy podarowali narodowi 

amerykańskiemu niezwykły prezent. Było nim 

111 tomów zawierających życzenia od 5,5 mln 

polskich obywateli. Wśród nich znajdują się 

autografy m.in. wspomnianych wcześniej 

prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka 

Józefa Piłsudskiego, ale także dyrekcji, grona 

pedagogicznego i uczniów siedmioklasowej 

publicznej szkoły powszechnej mieszanej w 

Muszynie.  

 

 
 

Drugi dokument to już tylko podpisy dorosłych 

muszynian na piśmie z roku 1936 w sprawie 

wypowiedzenia przez Nadleśnictwo 

Państwowe w Muszynie dzierżawy gruntów na 

Mikowej i Koszarach. Zapraszamy muszynian 

do poszukania podpisów swoich przodków, 

którzy w 1926 uczęszczali do szkoły w 

Muszynie i byli gospodarzami gruntów na 

Mikowej i Koszarach w roku 1936. Te dwie 

plansze przekazujemy jako dar dla 
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muszyńskiego Muzeum z podziękowaniem za 

gościnę. 

 

Proszę spojrzeć również na planszę z 

rozlicznymi drobnymi dokumentami życia 

społecznego. Możliwe, że mają Państwo 

podobne w domu – proszę ich nie wyrzucać! 

Do tej grupy dokumentów należą także tak 

zwane recepisy, czyli dokumenty pocztowe 

potwierdzające nadanie i odbiór przesyłki 

poleconej, zwanej kiedyś „rekomendowaną”.  

 

 
 

Wiele informacji niosą też XIX-wieczne akty 

notarialne – nie tylko ze względu na treść, ale i 

stemple opłaty skarbowej, podpisy notariuszy 

etc. W tym dziale warto przyglądnąć się 

zamieszczonym na pismach urzędowych 

pieczątkom muszyńskim i krynickim, a także 

pisanym cyrylicą pieczęciom ościennych gmin, 

zamieszkanych przez ludność łemkowską.    

 

Dział dziewiąty „Stara szafa – czyli 

muszyńskie i krynickie varia” 

 

W tym dziale, jak na varia przystało, 

pokazujemy intersujące różnorodności. 

Zacznijmy od najstarszego rysunku 

przedstawiającego muszynianina, 

zatytułowanego „Góral z Muszyny”, sprzed 

1849 roku, autorstwa Kajetana Kielisińskiego 

(1808–1849), grafika i rysownika, 

bibliotekarza. Studia na Wydziale Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego 

przerwał po wybuchu powstania 

listopadowego, w którym walczył w stopniu 

podporucznika; po upadku powstania nie mógł 

wrócić do Warszawy. Był twórcą wielu 

akwafort i rysunków, poświęconych 

folklorowi, życiu wsi i miasteczek polskich, 

zabytkom, krajobrazom.   

 
 

A teraz poznajmy „Semczyszaka z Żegiestowa, 

czyli Góralczyka z okolic Żegiestowa”. 

Rysunek z roku 1912, autorstwa Piotra 

Stachiewicza (1858–1938), malarza i 

ilustratora. Kształcił się w krakowskiej Szkole 

Sztuk Pięknych i w Monachium. Tworzył 

obrazy religijne, historyczne, rodzajowe oraz 

portrety.  

 

 



 

16 
 

 

Pokazujemy plakat teatralny, którym Teatr 

Lwowski, występujący w Krynicy, zapowiadał 

na 16 sierpnia 1899 roku spektakl „Zaza”. W 

obsadzie – Gabriela Zapolska!  

 

Nie możemy pominąć rysunku Jana Matejki 

„Domy w Muszynie”, bo potwierdza on 

obecność malarza w naszym mieście. Żona 

Matejki Teodora za poradą profesora Józefa 

Dietla korzystała z wód  krynickich, a Jan 

wędrował po okolicy. 

 

 
 

Ciekawe dokumenty z epoki to „świadectwo 

moralności”, wystawione dla Anny Rudównej 

w roku 1922 i podpisane przez burmistrza 

Antoniego Jurczaka oraz proboszcza księdza 

Józefa Gawora, a także świadectwo lekarskie z 

tegoż roku wystawione przez dra Seweryna 

Mściwujewskiego. Dokumenty były potrzebne 

dla liczącej 19 lat Anny w celu 

„przypuszczenia do egzaminu dojrzałości” i 

„przyjęcia do seminarium nauczycielskiego”.  

Niedawno odbyły się w Polsce wybory.  

 

W naszych zasobach zachował się sądecki 

plakat wyborczy z roku 1930. Przedstawiamy 

go, ponieważ na liście znajdują się 

muszynianie. 

 

Ozdobą naszej kolekcji jest 

dziewiętnastowieczny plakat promujący 

słowacki dzisiaj Bardiów, atrakcyjne miejsce 

wypraw kuracjuszy z Krynicy i Muszyny. 

 
  

Zgromadziliśmy cztery mapy Krynicy, 

ukazujące jej dzieje: z wieku XIX, z roku 

1928, z czasów niemieckiej okupacji oraz z 

roku 1948. Możemy z nich odczytać, jak 

Krynica zmieniała się od czasów Habsburgów, 

poprzez okres II Rzeczpospolitej, czas ponurej 

nocy okupacji niemieckiej oraz lat Polski 

Ludowej. 
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Zakończymy ten dział mapami Muszyny. 

Pierwsza to wydana w Wiedniu „Mapa 

geologiczna Muszyny” z roku 1899, autorstwa 

Szajnochy; proszę zwrócić uwagę na 

zaznaczone na niej liczne kamieniołomy w 

okolicach Muszyny. 

  

 
 

Niezwykle ciekawa jest mapa ukazująca 

wiodące języki w Galicji, sporządzona w 

oparciu o spis z roku 1900. Widać na niej, że 

Muszyna z językiem polskim jako wiodącym 

utopiona była w morzu ludności łemkowskiej 

(na mapie określonej jako ruska).  

 

 
 

Trzecia mapa to „BARTFA und MUSZYNA” 

z roku 1904, wydana przez CK Instytut 

Wojskowo-Geograficzny w Wiedniu. 

Lata trzydzieste minionego wieku to okres 

świetności Muszyny, w czym wielka zasługa 

burmistrza Antoniego Jurczaka i, co z dumą 

podkreślamy, dra Seweryna Mściwujewskiego. 

Zobaczmy kolekcję zdjęć Muszyny z tego 

okresu oraz wydawane wówczas materiały 

reklamowe.  

 

Dotarliśmy do końca naszej wędrówki, 

którą zamyka dział zatytułowany  „Wanda i 

Seweryn  – u progu Niepodległości Polski 

pojawili się w Muszynie i z nią związali swój 

los” 

 

O oprowadzanie po tym dziale proszę Bożenę, 

wnuczkę doktorostwa Mściwujewskich. 

Wanda i Seweryn Mściwujewscy wyruszyli z 

Krakowa na swoją życiową wyprawę do 

Muszyny w roku 1912 i pozostali jej wierni do 

końca swych dni.  

 

 
 

Seweryn był lekarzem wojskowym na frontach 

I wojny światowej oraz lekarzem kolejowym w 

Muszynie. Lekarzem miejskim i okręgowym – 

na wniosek władz Muszyny – został w roku 

1919 i trwał na posterunku do swej śmierci w 

roku 1944. Pokazujemy rodzinne zdjęcia dra 

Seweryna – od czasów młodości, poprzez 

służbę społeczeństwu i wreszcie po ostatnią 

drogę na muszyński cmentarz.  
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Proszę spojrzeć na dyplom potwierdzający 

stopień naukowy doktora, jaki jeszcze za 

czasów CK Austrii na Alma Mater Jagiellonica 

otrzymał Seweryn. 

 

 
 

Potwierdzeniem kunsztu artystycznego Wandy 

jest akwarela jej autorstwa przedstawiająca 

kwiaty.  

 

 
 

 

 

Seweryn był członkiem Rady Gminy Muszyna, 

ściśle i z dobrymi rezultatami współpracował z 

burmistrzem Antonim Jurczakiem na rzecz 

rozwoju uzdrowiskowych funkcji Muszyny. 

Pasją życia dziadków była willa „Wanda”, 

którą z parterowego XIX-wiecznego domku 

zamienili, jak się to kiedyś określało, w 

pierwszorzędny pensjonat ze stojącym przed 

nim charakterystycznym i tajemniczym orłem 

na postumencie.  

 

 
 

 

Byli z Muszyną zarówno w dobre dni jej 

rozkwitu, jak i trudne dni I wojny, a potem 

okupacji niemieckiej. Wiem, że zaskarbili 

sobie wiele sympatii u mieszkańców Muszyny 

i otaczających ją wówczas wiosek 

łemkowskich. Jesteśmy dumni, że ich 

prospołeczne postawy możemy kontynuować, 

stając się z wyboru serca obywatelami 

Muszyny. 

 

 

 

 

Dziękujemy za wspólną wyprawę po 

drogach i bezdrożach dziejów Muszyny i jej 

okolic w stulecie naszej niepodległości. 

Pracą oraz postawą społeczną brońmy 

Niepodległej Polski, której fundamentem 

jest demokracja i służące dobru Obywateli i 

Ojczyzny państwo prawa! 
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W obecności wielu Obywatelek i Obywateli 

Muszyny oraz gości z Sądecczyzny i Krakowa 

w dniu 10 listopada otwarliśmy wystawę „Sto 

kolekcjonerskich eksponatów na stulecie 

odzyskania niepodległości”. Uczestnicy tej 

podniosłej uroczystość złożyli podpisy na 

dokumencie z przesłaniem dla przyszłych 

pokoleń, który zostanie ulokowany w kapsule 

czasu - do otwarcia w dniu 10 listopada 2068 

roku.  

Składamy podziękowania: Miejsko-Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury oraz Muzeum 

Regionalnemu „Państwa Muszyńskiego” za 

ugoszczenie wystawy, konserwatorom 

zabytków – Janowi Kołbonowi i Wojciechowi 

Kołbonowi – za  wielki wkład pracy w 

przywrócenie świetności części kolekcji oraz 

oprawę obrazów i dokumentów, Krzysztofowi 

Kubiesie, właścicielowi firmy Positive Colors, 

za druk plakatów,  zaproszeń i montaż filmu 

omawiającego prezentowane eksponaty oraz 

Tomaszowi Huszczo i Mateuszowi 

Obidowskiemu za ich digitalizację, firmie Da 

Vinci z Nowego Sącza, kierowanej przez 

Łukasza Kopca, za oprawę pocztówek, 

Sylwestrowi Rękasowi, kierownikowi 

Archiwum Państwowego w Nowym Sączu za 

udostępnienie księgi protokołów władz 

Muszyny, Monice Florek z Łomnicy za pomoc 

w wyborze pocztówek, Annie Florek z Nowego 

Sącza za wsparcie w sprawie doboru ram, 

muszyniankom - Jolancie Śliwie za cenne 

uwagi w sprawie losów muszyńskiego 

„Sokoła” i Krystynie Tomasiak za 

wykaligrafowanie tekstu do kapsuły czasu, 

upamiętniającego wernisaż wystawy i stulecie 

odzyskania niepodległości, Markowi Sosence z 

Krakowa, wybitnemu kolekcjonerowi, za cenne 

uwagi merytoryczne, Jackowi Kosmali z 

Warszawy, autorytetowi w dziedzinie 

filatelistyki, za podarowanie tablic 

ukazujących historię orła na znaczkach II 

Rzeczpospolitej, muszyniakom Rafałowi 

Wronie, Adamowi Hutkowi i Tadeuszowi 

Kucy za pomoc w transporcie oraz 

oświetleniu, Izabeli Łabuś, dyrektor 

muszyńskiego Liceum, i Piotrowi Szkrobutowi, 

nauczycielowi historii, za przygotowanie 

naszych stypendystek Angeliki Franczyk, 

Patrycji Śliwińskiej i Zuzanny Peregrym do 

odczytania protokołów władz Muszyny z lat 

1914-1918 i im samym również, ponadto 

uczniowi Krzysztofowi Hadale dodatkowo za 

wykonanie prezentacji protokołów w formacie 

pdf oraz naszemu byłemu stypendyście 

Karolowi Kiecie za piękny akompaniament na 

akordeonie do hymnu narodowego, Barbarze 

Ruckiej oraz Łukaszowi Bajorkowi za pomoc 

techniczną w prezentacji filmu omawiającego 

ekspozycję, Bożence za wyrozumiałość 

(obiecuję, że to już moja przedostatnia 

wystawa).  

Dziękujemy za finansowe wsparcie 

Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu 

oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Almanachu 

Muszyny. Dziękuję zarządowi i członkom 

Stowarzyszenia: Renacie Treli, Katarzynie 

Kuci-Garncarczyk, Agacie Szymańskiej, 

Gabrielowi Kurczewskiemu, Barbarze Kucy, 

Piotrowi Rutce a także Bernadecie Jarzębak.   

 

Z szacunkiem 

Ryszard Kruk 

11.11.2018, Muszyna 


