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SŁOWO DO CZYTELNIKA

Szanowni Państwo, minęło ponad trzydzieści lat od chwili, gdy 
oddaliśmy w ręce Czytelników pierwszy „Almanach Muszyny”. 
Chudziutki, czterdziestostronicowy zeszyt, pozbawiony ilustra-
cji, ale wydany z sercem. Mimo kreślonych przed nami wizji 
wyczerpania pomysłów i tematów do artykułów po dwóch, góra 
trzech latach, nie zwątpiliśmy. Liczyliśmy na społecznych współ-
pracowników, a także na Was, naszych Czytelników. Na Waszą 
ciekawość, Wasze wsparcie i na Waszą hojność także. Dzięki Wam 
przetrwaliśmy jako całkowicie niezależne pismo przez trzy dekady. 
Lata te zaowocowały dwudziestoma sześcioma rocznikami „Almanachu Muszyny”, 
z których ostatni zawierał bibliografię wszystkich poprzednich, a także trzema to-
mami „Biblioteki Almanachu Muszyny”, poświęconymi Nagrodzie „Sądecczyzna” 
im. Szczęsnego Morawskiego, Funduszowi Stypendialnemu Almanachu Muszyny 
oraz prezentacji Muszyny w prozie i poezji.

W tym roku zapraszamy do lektury czwartego, pożegnalnego tomu „Biblioteki 
Almanachu Muszyny”, który zaczynamy od krótkiego podsumowania naszego 
trzydziestoletniego społecznego działania. W następnych rozdziałach prezentujemy 
kolejne książki uhonorowane Nagrodą „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, 
a także nowsze przedsięwzięcia kulturalne, w których uczestniczymy jako inicjatorzy 
i współrealizatorzy. Są to Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”  
im. Feliksa Jasieńskiego oraz Ranking Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflar-
skiej. Oddajemy na naszych łamach głos ludziom zaangażowanym w prowadzenie 
obu inicjatyw, a także osobom i instytucjom nagrodzonym w przeciągu ostatnich paru 
lat. Zachęcamy do przypatrzenia się tym wspaniałym ludziom, a także ciekawym 
książkom, wystawom i miejscom ich prezentowania.

Korzystając z szansy, jaką dało nam lato i pogodna jesień, zajrzeliśmy do naszych 
Przyjaciół w Starej Lubowli, która w roku 2021 pełniła honory Słowackiego Miasta 
Kultury, a także do węgierskiej miejscowości Tarcal, gdzie od kilku lat wiodły nasze 
tokajskie ścieżki.  

W roku bieżącym 70. urodziny obchodzi Tadeusz Mikołaj Trajdos, od wielu lat 
piszący dla nas cenne, odkrywcze artykuły. Z tej okazji publikujemy biogram Pro-
fesora oraz bibliografię jego licznych publikacji dotyczących Spiszu, Orawy i ziemi 
sądeckiej. Chylimy czoła przed tym wspaniałym dorobkiem naukowym.

Najobszerniejszą część tegorocznego spotkania z Czytelnikami przeznaczyliśmy 
na krótkie biogramy osób, które w trakcie trzydziestu minionych lat spotkaliśmy 
na naszej almanachowej ścieżce, doświadczając z ich strony różnorakiej pomocy. 
Szczególne podziękowania należały się autorom artykułów i wierszy, a także do-
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natorom Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny i innym sponsorom naszej 
działalności. Doceniając ich zaangażowanie, poświęciliśmy im poprzednie wydania 
„Biblioteki Almanachu Muszyny”. Tym razem kluczem pomagającym dokonać 
wyboru był sformalizowany udział w naszej działalności – zasiadanie w Radzie 
Programowej i Komitetach Stypendialnych, uczestnictwo w pracach jury różnorakich 
konkursów, pomoc przy organizacji konkretnych imprez. Nie wszystkich udało 
nam się uwzględnić, przeważnie z racji braku dostatecznego kontaktu z niektórymi 
osobami. Natomiast obojętne były i są nam podziały polityczne i światopoglądowe 
– zawsze ważna była dla nas jedynie chęć wspólnego działania. 

Przeczytacie Państwo blisko sto notek biograficznych fantastycznych ludzi. Lu-
dzi nieobojętnych, zaangażowanych społecznie. Każda z notek jest inna; jedne są 
suchymi i krótkimi komunikatami, które niekiedy należało uzupełnić korzystając 
z naszej własnej wiedzy, gdyż były zbyt skromne, inne napisano z pewną dozą fan-
tazji. Niektóre stały się wręcz małymi, zabawnymi opowieściami, których niestety 
nie sposób było zamieścić tu w całości. Spodobała się nam między innymi anegdota 
przywołana przez Krzysztofa Waszniewskiego, piszącego o wakacjach w ośrodku 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Zapopradziu, gdzie panowała praw-
dziwie rodzinna atmosfera (kierownicy oddziałów terenowych znali się ze studiów), 
która sprzyjała snuciu wspomnień. Opowiadano na przykład, jak to kierownik IMGW 
w Muszynie podczas powodzi podawał stan wody w Popradzie, kiedy już wszystkie 
wodowskazy były pod wodą: „Woda sięga do pomidorów w ogródku”.

Do osób, do których nie dotarliśmy, a do których chcemy skierować nasze podzię-
kowania, należy Edward Jurewicz, który w latach 1996–2004 łamał nasz rocznik, 
czujnie śledząc każdy tekst i wyłapując błędy. Słowa wdzięczności kierujemy także 
do wspaniałych muzyków, którzy brali udział w obradach Komitetu ds. stypendiów 
muzycznych, szczególnie do dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym 
Sączu Józefa W. Buszka, prof. Marioli Cieniawy, prof. Elżbiety Karaś-Krasztel, 
Marii Grzebalskiej i prof. Andrzeja Tatarskiego. Dziękujemy również wszystkim 
członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, którzy uczestniczyli 
w naszych działaniach. 

Szczególnie ciepło chcę podziękować dziewczętom z Lodziarni „Wanda”, które 
przez wiele lat pomagały przy organizacji lipcowych Spotkań Przyjaciół Almanachu 
Muszyny. Radosne i kolorowe, dzielnie wspierały nas w prowadzeniu imprez na 
paręset osób. Do naszych pomocników należeli też Małgorzata Gałuś i Artur Kurtak 
oraz panie z kuchni sanatorium „Korona”, bez których stoły na lipcowych impre-
zach byłyby o wiele uboższe. Nie sposób pominąć pracowników Poczty Polskiej, 
na których zawsze mogliśmy liczyć – i przy pocztowym okienku, i w „Ogrodzie 
Wandy”, gdzie na specjalnym stoisku udostępniali uczestnikom lipcowych Spotkań 
nasze pamiątkowe karty i okolicznościowe stemple. 

Jednym z końcowych akcentów tego tomu jest artykuł Ryszarda Kruka, żegnają-
cego stary Rynek w Muszynie. Ostatni „Almanach Muszyny” zamykają muszyńskie 
dokumenty z okresu, gdy po latach rozbiorów budziła się NIEPODLEGŁA.  
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Pandemia pokrzyżowała nasze plany i opóźniła wydanie niniejszego tomu. Dlatego 
dopiero teraz żegnamy na naszych łamach kilka osób, związanych z nami i więzami 
formalnymi, i zwykłą ludzką sympatią. W czerwcu 2019 roku śmierć zabrała Kazi-
mierza Pazgana, prezesa Konspolu, człowieka-ikonę sądeckiej przedsiębiorczości, 
który wielokrotnie obdarzał nasz lipcowy stół drobiowymi przysmakami. W marcu 
2020 roku zmarł nasz sąsiad, Tadeusz Wołowiec, działacz samorządowy w Krynicy- 
Zdroju, członek Rady Programowej Almanachu Muszyny. W marcu odeszła także 
pochodząca z Muszyny Janina Dzierżanowska, almanachowa autorka i donatorka 
Funduszu Stypendialnego. Mieszkając w Warszawie, nie przestała się interesować 
Muszyną i odwiedzać ją, kiedy tylko to było możliwe. We wrześniu 2020 roku przy-
szło nam pożegnać Oksanę Szyjan-Król, aktorkę, poetkę, almanachową autorkę, która 
przeżyła swojego męża Jerzego Króla niewiele ponad dwa miesiące. W listopadzie na 
muszyńskim cmentarzu spoczął Zdzisław Pelaczyk, almanachowy autor, przez wiele 
lat, razem z innymi muzykami, grający na trąbce maryjne pieśni na Baszcie. W lutym 
2021 roku zmarł Stanisław Korusiewicz – regionalista, archiwista i badacz historii 
wojskowości, który podzielił się także i z nami wynikami swoich archiwalnych badań. 

Dokładamy starań, by roczniki „Almanachu Muszyny” były dostępne dla wszyst-
kich zainteresowanych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, popularnie 
zwana „Biblioteką na Rajskiej”, jest w trakcie digitalizacji wszystkich tomów naszego 
rocznika. Są one sukcesywnie udostępniane na stronach Biblioteki. Zainteresowanych 
dostępem do papierowych wersji „Almanachu” zapewniamy, że zostały one przeka-
zane do najważniejszych  bibliotek w Polsce jako tzw. egzemplarze obowiązkowe, 
ponadto są dostępne w bibliotekach publicznych w Muszynie, Krynicy-Zdroju, Starym 
i Nowym Sączu oraz w Bibliotece Muzeum Okręgowego w Miasteczku Galicyjskim. 
W razie potrzeby możemy sięgnąć również do naszych zasobów.

Szanowni Państwo, chociaż bliska jest nam życiowa maksyma jednego z  naszych 
Przyjaciół, Joachima Russka: „Praca to najtańszy sposób spędzania wolnego czasu”, 
to jednak powoli wyhamowujemy naszą aktywność społeczną. Stowarzyszenie Przy-
jaciół Almanachu Muszyny jest na ostatniej prostej do zakończenia działalności – trwa 
proces wyrejestrowania w odpowiednich organach. Nadal współdziałać będziemy 
z innymi organizacjami, kontynuując niektóre z podjętych zadań, ale już nie pod 
szyldem Stowarzyszenia. Wszyscy Przyjaciele zostaną jednak w naszych sercach 
i będą mile widziani w gościnnych progach willi „Wanda”.  

Mojego dziadka, doktora Seweryna Mściwujewskiego, nie było mi dane poznać. 
To jego żona, babcia Wanda, nauczyła mnie miłości do Muszyny. Zaraziłam nią męża 
Ryszarda, córkę Dorotę i wnuki – Jana Kacpra, który urodził się podobnie jak jego 
prapradziadek Seweryn 8 stycznia, tyle że 132 lata później, i Natalię, dumnie noszącą 
drugie imię Wanda. Dziadek razem z burmistrzem Antonim Jurczakiem przyczynił 
się do otrzymania przez Muszynę – blisko sto lat temu – statusu uzdrowiska. Pragnę 
podziękować władzom samorządowym Muszyny i Burmistrzowi dr. Janowi Golbie 
za upamiętnienie tych dwóch postaci poprzez umieszczenie tablic  z ich wizerunkami 
w holu nowego muszyńskiego ratusza.  
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Na tegorocznej okładce umieściliśmy sowę. Sowę namalowaną przez muszynia-
nina, Stanisława Niewolę, nieżyjącego już artystę-samouka, rzeźbiarza i malarza 
o niezwykłej osobowości twórczej. Dlaczego sowa? Bo jest symbolem mądrości 
i intuicji. Ma wielkie oczy i widzi w ciemności – dzięki temu przypisuje się jej 
możliwość dostrzegania tego, czego nie widzą inni. Sowa również wskazuje drogę 
do zbadania nieznanego i poznania magii otaczającego nas świata. Literatura, sztu-
ka, muzyka, nauka – tego nie zabraknie w niniejszym tomie „Biblioteki Almanachu 
Muszyny”. One są magią. Miłość do Małej Ojczyzny – również. 

      Bożena Wanda Mściwujewska-Kruk 

Tablice upamiętniające współtwórców muszyńskiego uzdrowiska – doktora Seweryna Mściwujewskiego 
i burmistrza Antoniego Jurczaka. Umieszczono je w holu nowego ratusza, a odsłonięto 11 czerwca  2021 r. 

(fot. Seweryn Mściwujewski, wnuk dr. Seweryna) 
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FINIS CORONAT OPUS
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FINIS CORONAT OPUS
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ALMANACHU MUSZYNY

TRZYDZIEŚCI LAT 1991–2021 OPOWIEDZIANE NA KILKU STRONACH

Piątego czerwca 2021 roku na walnym zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Almanachu Muszyny, które obradowało w willi „Wanda” w Muszynie, czyli 
tam, gdzie wszystko się zaczęło, podjęto uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
w związku z wypełnieniem zaplanowanej misji. Stowarzyszenie, działając od roku 
2010, kontynuowało i rozwinęło inicjatywy realizowane od roku 1991 przez redak-
cję „Almanachu Muszyny” (formalnie do roku 2010 w strukturach Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Muszyńskiej).

„ALMANACH MUSZYNY” 

W latach 1991–2016 ukazało się 26 roczników „Almanachu Muszyny” pod redakcją 
Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, w których ponad czterystu autorów zamieściło blisko 
tysiąc artykułów dotyczących historii, kultury i współczesnego oblicza Muszyny i oko-
licznych miejscowości. Były to teksty naukowe, popularnonaukowe, literackie, a także 
wspomnienia, które dzięki temu uzyskały szansę pozostania w zbiorowej pamięci. Na 
łamach „Almanachu” opublikowane zostały liczne unikalne fotografie i dokumenty, 
często z rodzinnych zbiorów. Wydaliśmy bibliografię wszystkich roczników „Almanachu 
Muszyny”, natomiast Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie prowadzi prace 
nad ich digitalizacją. Roczniki są osiągalne w głównych bibliotekach w Polsce. Teksty 
w nich prezentowane wielokrotnie przywoływane są w publikacjach dotyczących Muszy-
ny i Sądecczyzny. Jako kontynuacja „Almanachu” ukazały się trzy roczniki „Biblioteki 
Almanachu Muszyny”, dedykowane naszym inicjatywom.  

FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY 

Dzięki hojności Przyjaciół Almanachu Muszyny przyznaliśmy prawie czterysta 
stypendiów naukowych i artystycznych dla uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do 
Liceum Ogólnokształcącego i gimnazjów w Muszynie oraz Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Krynicy-Zdroju. O przyznawaniu stypendiów decydowały niezależne komitety 
stypendialne. Wielu absolwentów naszego programu odniosło sukcesy na polu zawodo-
wym i podtrzymuje z nami kontakt. Wspólnie z dyrekcją Powiatowego Zespołu Szkół 
w Muszynie realizowaliśmy program „Klasa z klasą”, finansując i organizując wycieczki 
edukacyjne do Warszawy dla najlepszych klas. W programie stypendialnym dla młodzieży 
gimnazjalnej współpracowaliśmy z Fundacją Batorego z Warszawy w ramach zadania 
„Równe szanse”. Stypendia dla studentów realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Edu-
kacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, w ramach programu „Stypendiów Pomostowych”, 
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finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Narodowy Bank 
Polski. Prezentacji donatorów i stypendystów Funduszu Stypendialnego dedykowaliśmy 
specjalną edycję „Biblioteki Almanachu Muszyny” (2018 r.).

NASZE GŁÓWNE INICJATYWY – te jednorazowe, te wieloletnie i te, które już 
na stałe weszły do kalendarza wydarzeń kulturalnych

•	 Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie – zrealizowaliśmy kilkuletni program współ-
pracy i wzajemnych wizyt młodzieży z Muszyny, Starej Lubowli, Vsetína w Repub-
lice Czeskiej oraz miasta Nyíregyháza na Węgrzech. Z inicjatywy Młodzieżowych 
Klubów Wyszehradzkich most graniczny Leluchów/Čirč w roku 2003 otrzymał 
nazwę Most Wyszehradzki. W uroczystości wzięli udział premierzy Polski i Sło-
wacji. Program uzyskał wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 
W latach następnych na Moście Wyszehradzkim wspólnie z przyjaciółmi ze Słowacji 
świętowaliśmy kolejne rocznice wejścia do Unii Europejskiej.

•	 Konkurs fotograficzny „Detal architektoniczny miejscowości historycznego 
państwa muszyńskiego” – realizowany we współpracy z Krynickim Towarzystwem 
Fotograficznym, przy wielkim wsparciu jego prezesa Juliusza Jarończyka. W paruna-
stu edycjach konkursu wykonano dokumentację fotograficzną kilkuset zagrożonych 
zniszczeniem detali architektonicznych.

Most Wyszehradzki – rocznica otwarcia, obchodzona wspólnie z Przyjaciółmi ze Starej Lubowli (wrzesień 2009 r.)



11Biblioteka Almanachu Muszyny 2020–2021. Finis coronat opus

•	 Koncerty noworoczne w Krynicy-Zdroju i Muszynie – zainicjowaliśmy i przez 
kilka lat realizowaliśmy, wzorem Filharmoników Wiedeńskich, cieszące się po-
wodzeniem wśród kuracjuszy noworoczne koncerty stypendystów „Almanachu 
Muszyny” w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, Muzeum Regionalnym „Państwa 
Muszyńskiego” oraz remizie OSP w Muszynie. 

•	 Konkurs poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego” – wspólnie 
z Towarzystwem Literackim im. Cypriana Norwida, kierowanym przez Witolda 
Kalińskiego, zorganizowaliśmy dwie edycje ogólnopolskiego konkursu. Nagrodzone 
prace opublikowaliśmy w „Almanachu Muszyny”.

•	 Współpraca transgraniczna – nawiązaliśmy długoletnią współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Amos ze Starej Lubowli. Przez szereg lat nasi stypendyści występowali 
na grudniowych  koncertach z okazji święta patrona Starej Lubowli – św. Mikołaja  
(sv. Mikulaša). Z naszej inicjatywy Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył kie-
rujących Stowarzyszeniem Gabrielę Malastovą oraz Antona Karniša Orderem Zasługi 
RP. Na zaproszenie dyrektora Dalibora Mikulíka uczestniczyliśmy w wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych przez Zamek w Starej Lubowli. Dzięki inicjatywie 
Jerzego Celichowskiego podjęliśmy owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Winno- 
Kulturalnym w miejscowości Tarcal koło Tokaju.

•	 725. rocznica pierwszej wzmianki nazwy „Muszyna” – poprzez publikację arty-
kułu profesora Kazimierza Przybosia, przywołującego słowa „Mussina que iacet sub 
Ungaria” z dokumentu z roku 1288, przypomnieliśmy tę doniosłą rocznicę. Zorga-
nizowaliśmy w roku 2013 Obywatelskie Spotkanie Muszynian dla jej uczczenia. 

•	 O wizycie, która zakołysała Krynicą – dzięki badaniom Karoliny Grobelskiej, 
kustosz Muzeum SGGW w Warszawie, poprzez publikacje na łamach „Almanachu 
Muszyny” oraz wystawę prezentowaną w Krynicy i Krakowie, przypomnieliśmy 
znane i odkryliśmy nieznane fakty związane z pobytem w 1937 roku w Krynicy, 
w willi „Patria”, następczyni tronu niderlandzkiego księżniczki Julianny.

Finisaż wystawy „Wizyta, która zakołysała Krynicą” (2012) 
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•	 Rajdy Rowerowe – wspólnie z muszyńskimi firmami – Biurem Turystycznym Vector 
oraz Hans-Sport – zorganizowaliśmy sześć edycji Kameralnego Rajdu Rowerowego 
po przepięknych szlakach polsko-słowackiego pogranicza. Przy wsparciu władz 
Muszyny oraz lokalnych samorządowców przeprowadziliśmy dwukrotnie Rodzinny 
Rajd Rowerowy Dolinami Muszynki i Kryniczanki. 

•	 Wystawa i obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – w listopadzie 2018 roku, 
w oparciu o własne zbiory, zorganizowaliśmy w Muzeum Regionalnym „Państwa 
Muszyńskiego”  wystawę dedykowaną tej doniosłej rocznicy. Z udziałem licznych 
gości w ścianę Muzeum wmurowana została „kapsuła czasu”, dokumentująca wy-
stawę z podpisami uczestników wernisażu. Kapsuła ma być otwarta w 150. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Zatroszczyć się o to mają byli stypendyści Funduszu 
Stypendialnego Almanachu Muszyny.

•	 Konkurs o Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego – wspólnie 
z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz nowosądeckim Oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Historycznego zainicjowaliśmy i zorganizowaliśmy kilkanaście edycji 
dorocznego konkursu na najlepszą książkę historyczną dotyczącą Sądecczyzny. Uro-
czystościom wręczenia nagród, organizowanym w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego 
w Nowym Sączu, towarzyszyło przez kilka lat Forum Prasy Sądeckiej z udziałem 
wydawców prasy lokalnej. Utworzona została dedykowana konkursowi oraz prasie 
lokalnej strona www.sadeczanie.net. Wspólnie z władzami Starego Sącza zorgani-
zowaliśmy w roku 2018 uroczyste obchody dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego 
Morawskiego.  

I Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu” (18 sierpnia 2012 r.)
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•	 Ranking Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej – razem z „Dobrym 
Tygodnikiem Sądeckim” DTS24 oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu uruchomiliśmy ponadregionalną inicjatywę. Jej celem jest wyróżnia-
nie Sądeczanek i Sądeczan, których osiągnięcia na polu kultury dostrzeżone zostały 
w Polsce, Europie i na świecie. Laureatką pierwszej edycji została Joanna Kulig, wy-
bitna aktorka filmowa rodem z Muszynki. W skład Kapituły Rankingu GLG wchodzą 
osoby ze świata kultury, w tym PT Córki Patronki Rankingu (www.glg.dts24.pl). 

•	 Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasień-
skiego – zaangażowaliśmy się w realizację inicjatywy, zgodnej z misją „Almanachu 
Muszyny”, służącej ochronie dziedzictwa narodowego. Nagrodę ustanowiły Muze-
um Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań 
z Historią w Warszawie.

•	 Wystawy i upamiętnienia – organizowaliśmy wystawy dzieł artystów muszyń-
skich, krynickich i sądeckich, prezentowaliśmy także nasze zbiory archiwaliów 
dotyczących „państwa muszyńskiego”. Wystawy gościły w Warszawie, Krakowie, 
Nowym Sączu, Krośnie, Starej Lubowli, Krynicy i Muszynie. Upamiętniliśmy 
sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem okolicznościową tablicą przy Zdroju  
„Grunwald” w Muszynie. Na Rynku w Muszynie, społecznym wysiłkiem przy 
wsparciu władz Muszyny, postawiliśmy „Ławeczkę  Harasymowicza” w piętnastą 
rocznicę śmierci poety.

•	 Biblioteki naszymi partnerami – Biblioteka Publiczna w Muszynie gościła 
i współorganizowała przez wiele lat kilkanaście imprez „Almanachu Muszyny”, 
w tym wystawy i spotkania, między innymi kilkakrotnie z Adamem Ziemianinem, 
które cieszyły się ogromną popularnością. Na zaproszenie krynickiej Biblioteki bra-
liśmy udział w spotkaniach na temat historii Krynicy-Zdroju, prezentując wyniki 
naszych ustaleń w tym zakresie, natomiast wspólnie z Biblioteką starosądecką zor-
ganizowaliśmy rocznicowe spotkanie dedykowane Szczęsnemu Morawskiemu.

•	 Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny – przez ćwierć wieku, zawsze 
w pierwszą sobotę lipca, w „Ogrodzie Wandy” w Muszynie spotykali się Przy-
jaciele „Almanachu Muszyny”. Przybywali z różnych zakątków Polski, a także  
ze Słowacji, Węgier, Czech, Niemiec i USA, po to, by wspólnie spędzić czas w gro-
nie przyjaciół w bliskiej ich sercom Muszynie. Do tradycji weszły również biało- 
czerwone spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w „Ogrodzie Wandy” w Dniu 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo zakończenia działalności przez Stowarzysze-
nie, „Ogród Wandy” pozostaje nadal otwarty dla wielkiego grona Almanachowych 
Przyjaciół.

MODUS OPERANDI – nasza triada: społeczeństwo obywatelskie, praca społeczna 
i transparentność 

W trwającej ponad ćwierć wieku działalności kierowaliśmy się zasadą budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele aktywnie uczestniczą w życiu 
społecznym, zwłaszcza na polu edukacji i kultury, chroniąc i upowszechniając lokalne 
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dziedzictwo narodowe. W stu procentach opieraliśmy się na pracy społecznej dla naszej 
Małej Ojczyzny. Byliśmy transparentni! O wszystkich inicjatywach pisaliśmy na stronie 
internetowej www.almanachmuszyny.pl (ok. 100.000 wizyt rocznie). Informowaliśmy 
o darowiznach oraz wydatkach z kont Stowarzyszenia. Większość naszych inicjatyw 
finansowaliśmy z darowizn członków Stowarzyszenia, ale także pozyskiwaliśmy na ten 
cel granty ze strony Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Nowosąde-
ckiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Muszyna. Posiadaliśmy status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Otrzymaliśmy prawie 40.000 zł z tytułu jednego procenta. Wiedzę o na-
szych działaniach upowszechnialiśmy w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 
węgierskim oraz słowackim.

	Anna Boniecka-Rodak – Warszawa
	Wojciech Chwastek – Poznań 
	Izabela Cywa – Krynica-Zdrój 
	Jarosław Czaja – Łukowica 
	Monika Fabisiak – Morąg 
	Andrzej Gancarz – Muszyna 
	Dorota Gancarz – Muszyna  
	Danuta Gądek-Czaja – Łukowica 
	Karolina Grobelska – Warszawa 
	Mirosława Hadała – Muszyna 
	Dorota Hołownia – Warszawa 
	Ewa Januszewicz – Warszawa 
	Paweł Januszewicz – Warszawa 
	Juliusz Jarończyk – Krynica-Zdrój
	Witold Kaliński – Wierchomla 
	Karolina Kaniewska – Muszyna 
	Piotr Kaniewski – Muszyna 
	Renata Kopacz – Muszyna 
	Katarzyna Kowacz-Przybylska 
 – Muszyna 
	Ryszard Kruk – Warszawa/Muszyna
	Barbara Kuca – Muszyna 
	Katarzyna Kucia-Garncarczyk 
 – Powroźnik 
	Kamilla Kurczewska – Warszawa/
 Muszyna
	Gabriel Kurczewski – Warszawa/
 Muszyna
	Izabela Łabuś – Muszyna
	Tadeusz Łopatkiewicz – Krosno

	Paweł Majewski – Nowy Sącz 
	Gabriela Malastová – Stará Ľubovňa
	Katarzyna Marciniak-Chwastek 
 – Poznań 
	Anna Matuzik – Kraków
	Włodzimierz Matuzik – Kraków 
	Bożena Mściwujewska-Kruk 
 – Warszawa/Muszyna
	Zbigniew Muszyński – Warszawa
	Paweł Myślik – Kraków 
	Jacek Rodak – Warszawa 
	Piotr Rutka – Muszyna 
	Jarosław Stolarski – Warszawa 
	Agnieszka Szling – Warszawa/Muszyna
	Agata Szymańska – Muszyna 
	Maciej Śliwa – Kraków 
	Tadeusz Trajdos – Warszawa 
	Krzysztof Trela – Muszyna 
	Renata Trela – Muszyna 
	Elżbieta Walewska – Warszawa/Krynica
	Jan Walewski – Warszawa/Krynica
	Krzysztof Waszniewski – Warszawa 
	Witold Wiśniowski – Warszawa/
 Muszyna
	Jerzy Tomasz Witek – Bydgoszcz/
 Muszyna
	Małgorzata Wołek – Krosno 
	Dorota Wrona – Muszyna
	Adam Ziemianin – Kraków/Muszyna
	Leszek Żądło – Monachium 
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CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ALMANACHU MUSZYNY
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, 
Gabriel Kurczewski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
Włodzimierz Matuzik, Piotr Rutka, Juliusz Jarończyk, Andrzej Gancarz, 

Katarzyna Kowacz-Przybylska

„Almanach Muszyny”
Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna

Programy stypendialne – Witold Kaliński, Izabela Łabuś
Kalendarium „Co, gdzie, kiedy?” – Renata Kopacz

Opieka nad stronami www – Paweł Majewski
Wsparcie księgowe – Barbara Kuca

Facebook – Dorota Hołownia

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny – „Indiańskie lato”, 7 lipca 2007 roku
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Tak zapraszaliśmy Przyjaciół Almanachu Muszyny
na lipcowe spotkania… Pamiętacie?

A tak składaliśmy świąteczno-noworoczne życzenia…
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HONOROWA NAGRODA 
„SĄDECCZYZNA” 

IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO
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HONOROWA NAGRODA „SĄDECCZYZNA” 
IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO 

CZTERNAŚCIE EDYCJI W LATACH 2007–2020

Dla uczczenia zasług Szczęsnego Morawskiego dla regionu oraz w celu wspierania ba-
dań i upowszechniania wiedzy o dziejach Sądecczyzny, w roku 2007 została ustanowiona 
doroczna Nagroda, która ma charakter honorowy i przyznawana jest za najlepszą wydaną 
w poprzednim roku książkę, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny.

Organizatorami i fundatorami ustanowionej z inicjatywy redakcji „Almanachu Mu-
szyny” Nagrody są: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne Oddział w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 
Przyznając Nagrodę, Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów 
oraz laureaci dotychczasowych edycji Nagrody,  bierze w pierwszej kolejności pod uwagę:

•	 wartości naukowe i poznawcze dzieła kandydującego do Nagrody,
•	 zakres tematyki poruszonej w publikacji,
•	 rodzaj tematyki, której poświęcone jest dzieło; chodzi zwłaszcza o podjęcie tema-

tów, które nie były wcześniej omówione w publikacjach zwartych,
•	 wykorzystanie niepublikowanych wcześniej źródeł archiwalnych oraz niepubli-

kowanego wcześniej materiału ilustracyjnego,
•	 staranność edytorską publikacji.

Laureaci czternastu edycji Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” 
im. Szczęsnego Morawskiego 

(wg roku wydania książki)

2007
Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków 

powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali 
i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz 
Łopatkiewiczowie, t. 1 i 2, Kraków 2007, Muzeum 

Narodowe w Krakowie, ss. 804, ISBN 978-83-89424-71-6
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2008
Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008, Nowy Sącz 
2008, Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski, ss. 449, 
ISBN 978-83-60900-64-2 

2009
Jerzy Giza, Nowosądecka lista katyńska. 

Pomordowani w Rosji Sowieckiej, wyd. 2 
[uzup. i rozsz.], Nowy Sącz: Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół [etc.], 2009, ss. 276, 

ISBN 978-83-89527-65-0

2010
Józef Skrabski, Kościoły Grybowa. Monografia historycz-
no-artystyczna, Studio Wydawnicze DodoEditor, 
Kraków 2010, ss. 447, ISBN 978-83-928734-4-0
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2011
Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie 

próby 1939–1945, Tarnów–Tuchów 2011, 
Mała Poligrafia Redemptorystów, ss. 197, 

ISBN 978-83-7631-323-8

2012
Grzegorz Olszewski,  Więźniowie KL Auschwitz z powia-
tu nowosądeckiego. Księga pamięci, Nowy Sącz 2012, 
Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Wydawnictwo 
Dobre, 2012, ss. 715, ISBN 978-83-62550-40-1 

2013
Anna Janota-Strama,  Stadniccy herbu Szreniawa 

z Nawojowej. Dzieje rodu,  Warszawa 2013, 
Wydawnictwo DiG, ss. 417, ISBN 978-83-7181-762-5 
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2014
Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia hi-
storyczna administracji lokalnej, Nowy Sącz: Powiat 
Nowosądecki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, 
Stary Sącz 2014, ss. 704, ISBN 978-83-62735-18-1

Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepod-
ległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 

1945–1956, pod red. Dawida Golika, Nowy Sącz – 
Kraków 2014, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie, 

ss. 413, ISBN 978-83-89989-65-5

2015
Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie 
koło Łącka, Dobieszowice 2015, Stowarzyszenie „Bry-
nica” [etc.], ss. 296, ISBN 978-83-929170-2-1 



23Biblioteka Almanachu Muszyny 2020–2021. Laureaci Nagrody im. Sz. Morawskiego

Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog 
wystawy październik–grudzień 2015, auto-
rzy: Matka Wawrzyna Chwedoruk, Maria 

Marcinowska, Leszek Migrała, Edyta  
Ross-Pazdyk, Barbara Szafran, Robert 

Ślusarek, Marek Wcześny, Beata Wierzbicka, 
oprac. not katalogowych Anna Florek, 
Nowy Sącz 2015, Muzeum Okręgowe, 

ss. 94, ISBN 978-83-89989-75-8

Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej, 
zespół red. Maria Kruczek, Grzegorz Olszewski, Beata 
Wierzbicka i Tomasz Podgórski, Nowy Sącz 2015, Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 
ss. 328, ISBN 978-83-65332-01-1

2016
Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego 

na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2016, Polskie Towa-
rzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 

ss. 148, ISBN  978-83-65332-02-8
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Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w śred-
niowieczu, Kraków 2016,  Wydawnictwo Towarzystwa 
Naukowego „Societas Vistulana”; Niskowa: Fundacja 
Sądecka, 2016, ss. 599, ISBN 978-83-65548-07-8

2017
Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Pań-
stwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem 

naukowym (Vybrané sandeciana vo fondoch 
Štátneho archívu v Levoči. Spracovanie s vedeckým 

úvodom), red. naukowa Ewa Danowska, Józef Marecki, 
Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2017, ss. 67, 

ISBN 978-83-89989-84-0

2018
Marcin S. Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. 
Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Masz-
kowicach, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2018,  
ss. 269 (seria: Biblioteka Łącka 4), 
ISBN: 978-83-76389-59-2
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Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik 
Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej 
wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 
1889.  „Szkicowniki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych z naukowo-artystycznych wycieczek Władysława 
Łuszczkiewicza (1888–1891)”, t. 2, z. 1, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Kraków 2018, ss. 308,  
ISBN 978-83-7581-258-9

2019
Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca  
w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko – koś-
ciół – życie religijne, t. 1–2,S-CAN Wydawnictwo, 
Tarnów 2019, ss. 1591, ISBN 978-83-65228-11-6

O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… 
Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, 

oprac. Sylwester Rękas, Naczelna Dyrekcja Archiwów  
Państwowych, Warszawa 2019, Archiwum Narodowe 

w Krakowie, Kraków 2019, ss. 508,  
ISBN 978-83-65681-62-1
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2020
Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), 
oprac. i wydał Julian Dybiec, Kraków 2020, ss. XV, 355 
(seria: Biblioteka Łącka 5), ISBN 978-83-950371-1-5

Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej, 
red. Maria Brylak-Załuska, Nowy Sącz: Małopolskie 

Centrum Kultury Sokół, 2020, 10 tomów (ss. 134, 190, 
254, 150, 174, 166, 254, 230, 174, 302),  

ISBN 978-83-66307-11-7 (tom IX)

Niedzica 1320–2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj 
i Elżbieta Łukuś, Wydawnictwo „Zachylina”, 
Niedzica 2020, ss. 700, ISBN 978-83-63979-33-1
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Wyróżnienie:  
Tadeusz Duda, Starosądecki słownik biograficzny, 

Gmina Stary Sącz, Stary Sącz 2020, ss. 115, 
ISBN 978-83-946276-3-8

Członkowie Kapituły Nagrody „Sądecczyzna” 
im. Szczęsnego Morawskiego w latach 2007–2019

Przedstawiciele założycieli Nagrody
oraz jej dotychczasowi laureaci (kolejność alfabetyczna)

Jerzy Giza, laureat Nagrody
Janusz Hetmańczyk, laureat Nagrody
dr Anna Janota-Strama, laureatka 
 Nagrody
ks. dr Jan Kudelka, laureat Nagrody
dr hab. Piotr Łopatkiewicz, laureat Nagrody
dr Tadeusz Łopatkiewicz, laureat Nagrody
Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor  

naczelna „Almanachu Muszyny”
Grzegorz Olszewski, laureat Nagrody

Bogdan Potoniec, laureat Nagrody
dr hab. Marcin Przybyła, laureat Nagrody
dr Józef Skrabski, laureat Nagrody
dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum   

Okręgowego w Nowym Sączu
dr Sławomir Wróblewski, laureat Nagrody
Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału 
 Polskiego Towarzystwa Historycznego 

w Nowym Sączu (w Kapitule do roku 
2020)
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Patron Nagrody „Sądecczyzna”1

Feliks Jan Szczęsny Morawski (ur. 18 maja 1818 r. w Rzeszowie, zm. 10 kwietnia 1898 r.  
w Starym Sączu) – historyk, archeolog, pisarz, malarz, regionalista, niestrudzony wędrowiec 
po Beskidach, Pieninach i Tatrach. Ukończył szkołę początkową i gimnazjum w Rzeszowie, 
podejmując następnie studia prawnicze we Lwowie i równocześnie biorąc lekcje malarstwa 
u  Jana Maszkowskiego. Po drugim  roku studiów wyjechał do Wiednia  i   podjął naukę 
w Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1843 wrócił na ziemie polskie i rozpoczął pracę jako 
konserwator rycin w bibliotece Aleksandra Batowskiego w Odnowie. W 1847 roku został 
kustoszem oddziału muzealnego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, gdzie 
mógł wykazać się swoją wszechstronnością.  

Wędrował po Galicji, rysując obiekty zabytkowe. 
Malował portrety, obrazy religijne, sceny rodzajowe. 
Jego dziełem był obraz Trójca Święta w kościele  
pw. Świętej Trójcy w Rzeszowie. Jednak jako malarz 
sławy nie osiągnął. Po utracie pracy wrócił do Rzeszo-
wa, a potem z powodu choroby przeniósł się do brata 
na Sądecczyznę; w roku 1858 osiadł na stałe w Starym 
Sączu, a w trzy lata później przyjął honorowe obywa-
telstwo tego miasta.

Pisał rozprawy z dziedziny sztuki, historii  i sta-
rożytnictwa. Napisał pierwszą,  fundamentalną dla 
badaczy regionu monografię Sądecczyzna (t. 1 wydany 
w roku 1863, t. 2 w 1865). Był autorem powieści histo-
rycznej Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa 
z czasów konfederacji barskiej z r. 1769 (Kraków 
1864). Inne jego książki to m.in. Arianie polscy (1906), 
Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księ-
stwem oświęcimskiem, Pra-Sławianie i pra-Łotwa, 
Światek Boży i życie na nim (1871), Wyrazy fenickie 
w mowie polskiej (1885). Angażował się patriotycznie 
– w okresie Wiosny Ludów był członkiem Gwardii 
Narodowej we Lwowie  (1848), a później wspierał 
powstanie  styczniowe. Cechowała  go  niezwykła 
pracowitość oraz miłość do Ziemi Sądeckiej  i  jej 
mieszkańców. Spoczął na cmentarzu w Starym Sączu.

1  Teksty dedykowane Szczęsnemu Morawskiemu  w „Almanachu Muszyny”: Agata Tobiasz, Wędrówka 
Szczęsnego Morawskiego po Beskidzie Sądeckim, „AM” 2012, s. 171–180; eadem, O spotkaniu Szczęs-
nego Morawskiego z… pchłą, czyli „brednie” Jana Kochanowskiego, „AM” 2013, s. 177–182; eadem, 
Zimowy pejzaż Szczęsnego Morawskiego, „AM” 2014, s. 253–256; eadem, „Dopóki sił starganych star-
czy”. Rzecz o Szczęsnym Morawskim, patronie Nagrody „Sądecczyzna”, „AM” 2017, s. 5–20;  Leszek 
Zakrzewski,  Szczęsny Morawski w Muszynie,  „AM”  2001,  s.  158–162;  redakcyjna  nota  biograficzna 
Szczęsnego Morawskiego, „AM” 2019, s. 119.

Szczęsny Morawski. Fotografia zamieszczona 
(łącznie z podpisem Morawskiego) 
w dziele Arianie polscy, Lwów 1906 
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*
 W roku 2018 przypadły trzy ważne rocznice związane z losami Szczęsnego Mo-

rawskiego i jego zasługami dla badań dziejów Sądecczyzny: 200. rocznica jego urodzin 
w Rzeszowie, 155. rocznica wydania dzieła Sądecczyzna, 120. rocznica śmierci w Sta-
rym Sączu. Kapituła Nagrody, przy wielkim wsparciu Jacka Lelka, burmistrza Starego 
Sącza, oraz Marii Sosin, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Starym 
Sączu, zorganizowała z tej okazji cykl rocznicowych wydarzeń z udziałem społeczeństwa 
Starego i Nowego Sącza.

Złożenie kwiatów na grobie Szczęsnego Morawskiego w 120. rocznicę śmierci (Stary Sącz, 12 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie Obywatelskie dla uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego Morawskiego. Organizatorem była 
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Almanachu Muszyny. Wydarzeniu patronował i uczestniczył w nim burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek 
(Stary Sącz, 15 maja 2018 r.)
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***
Nagroda wręczana jest w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 

w pierwszych dniach lipca. Laureaci Nagrody tradycyjnie wyróżniani są Odznaką „Jabł- 
ko Sądeckie”, przyznawaną przez Starostwo Nowosądeckie. Twórcą unikalnej plakiety, 
wykonanej z drewna i kamienia, jest sądecki konserwator zabytków Józef Stec. Kapitułę 
w sporządzaniu listy książek kandydujących do Nagrody wspiera Marta Treit z Sądec- 
kiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego. Nagrodzone książki gromadzone są 
w Bibliotece Publicznej w Muszynie. 

Więcej informacji o Nagrodzie „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego na 
stronie www.sadeczanie.net. 

Pamiątkowa plakieta Nagrody im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2020 
(fot. autor plakiety Józef Stec)
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NAGRODA 
„KOLEKCJONERSTWO – 

NAUKA I UPOWSZECHNIANIE” 
IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO
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Ryszard Kruk

NAGRODA
„KOLEKCJONERSTWO – NAUKA I UPOWSZECHNIANIE”

IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO

W celu podkreślenia znaczenia kolekcjonerstwa dla ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz zasług w tym zakresie wybitnego kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego ustanowiona 
została doroczna Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”, która przyjęła 
go za patrona. Na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego w 2016 roku 
Nagrodę ustanowiły: Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie.

Dla przybliżenia założeń Nagrody zachęcam do zapoznania się z dwoma tekstami 
zamieszczonymi na łamach niniejszego wydawnictwa. O zasygnalizowanie roli kolek-
cjonerstwa jako ważnego – na przestrzeni wieków – elementu dziedzictwa narodowego 
poprosiłem wybitnego kolekcjonera profesora Wojciecha Kowalskiego. Drugi tekst, 
przygotowany w odpowiedzi na moją prośbę, jest autorstwa dr Agnieszki Kluczewskiej- 
Wójcik, która jest cenionym znawcą kolekcji Feliksa Jasieńskiego. W jej artykule zamiesz-
czone są podstawowe informacje o patronie Nagrody i jego kolekcji, która zasiliła zbiory 

Jacek Malczewski, Portret Feliksa Jasieńskiego, 1903, olej, deska, 38,0x46,0 cm, 
sygn. i dat.: J. Malczewski 1903, MNK II-b-935
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Muzeum Narodowego w Krakowie. Niech wolno mi będzie przy tej okazji podziękować 
Panu Profesorowi i Pani Doktor za wieloletnią okazywaną mi życzliwość w sprawach 
dotyczących kolekcjonerstwa. 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach za osiągnięcia w minionym roku: 
• dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe 

opracowanie zbiorów kolekcjonerskich; 
• dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe 

popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochro-
nę dziedzictwa narodowego;

• dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje 
i wystawy.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy 
przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. 
Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący 
(do roku 2019 prof. dr hab. Andrzej Betlej), dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes 
Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, 
dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań 
z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, 
mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych 
Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor portalu www.kolekcjonerstwo.pl. 

Uroczystości wręczenia Nagród odbywają się w Warszawie oraz Krakowie. Podsu-
mowanie ich sześciu dotychczasowych edycji miało miejsce w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, Pałacu Staszica w Warszawie, podczas Warszawskich Targów Sztuki w Ar-
kadach Kubickiego Zamku Królewskiego oraz w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. 

Laureaci Nagrody w latach 2015–2020
Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe 

opracowanie zbiorów kolekcjonerskich: 
• 2015 – dr Dariusz Kacprzak za książkę Kolekcje ziemi obiecanej. Zbiory artystyczne 

łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej, NIMiOZ, Warszawa; 
• 2016 – dr Kamila Kłudkiewicz za książkę Wybór i konieczność. Kolekcje ary-

stokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań; 

• 2017 – Tatrzański Park Narodowy za wydanie pośmiertne książki Adama Czar-
nowskiego O tatrzańskich pocztówkach, Wydawnictwo TPN, Zakopane; 

• 2018 – Małgorzata Buchholz-Todoroska za książkę Meble elbląskie z kolekcji 
Edwarda Parzycha, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin;

• 2019 – dr Joanna Hübner-Wojciechowska za książkę Sztuka skalnego Podhala. 
Przewodnik kolekcjonera, Wydawnictwo Arkady, Warszawa;

• 2020 – Anita Soroko za książkę Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich 
we Lwowie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław. Wyróżnienie – Radosław Kuty  
za album Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego, Wy-
dawnictwo, Księgarnia, Antykwariat Górski „Filar”, Kielce. 
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Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe 
popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę 
dziedzictwa narodowego: 

• 2015 – Janusz Miliszkiewicz, dziennikarz „Rzeczpospolitej” i Gazety Giełdy 
„Parkiet”;

• 2016 – Wojciech Przybyszewski, redaktor naczelny kwartalnika „Spotkania z Za-
bytkami”;

• 2017 – dr inż. Marek Jedziniak, twórca i redaktor portalu Katalog Znaków Pocz-
towych www.kzp.pl; 

• 2018 – Weronika Kosmala, dziennikarka „Pulsu Biznesu” oraz portalu 
 www.alternatywne.pl;
• 2019 –  Rafał Kamecki, twórca portalu www.artinfo.pl; 
• 2020 – Tomasz Kuba Kozłowski za serię internetowych prezentacji dedykowanych 

Kresom, zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory.

Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje 
i wystawy: 

• 2015 – Muzeum w Grudziądzu za wystawę „Kolekcja Aleksandra Kazimierza 
Wyrwińskiego”;

• 2016 – Muzeum Okręgowe w Toruniu za wystawę „Dürer, Gysbrechts, Willmann. 
Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach”; 

• 2017 – Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki za wystawę „Zakład 
fotograficzny Bracia Altman. Fotografujemy wszystko i wszędzie”; 

• 2018 – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie za wystawę „Żywioły i maski wśród 
obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich”. Wyróżnienia: White & Case za 
aranżację kolekcji i publikację albumu Nasze piętra / Our space oraz Wydawnictwo 
SKIRA, Mediolan, za książkę Fangor. Color and space;

• 2019 – Muzeum Villa La Fleur w Konstancinie utworzone przez Marka Roeflera;
• 2020 – ex aequo: Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach za wystawę „Chwa-

ła Pacykowianom” (eksponaty ze zbiorów własnych oraz prywatnych kolekcji   
Doroty i Pawła Sobaszkiewiczów oraz Wojciecha Napierały) oraz Fundacja  
Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy i Moderna Galerija w Lublanie (Słowenia) 
za wystawę „Waiting Room. Andrzej Wróblewski”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. 
Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.kolekcjonerstwo.pl. 

Na kolejnych stronach przedstawiamy szersze informacje o dotychczasowych lau- 
reatach Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego.
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Uroczystość wręczenia Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2015, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, 20 stycznia 2017 r.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016, Pałac Staszica w Warszawie, 10 XI 2017 r.
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Wojciech W. Kowalski1

KOLEKCJONERSTWO DZISIAJ

Przyjmując zaproszenie do podzielenia się refleksją na 
temat współczesnych problemów i znaczenia kolekcjoner-
stwa, zacząłbym od uwagi historycznej, która pozwoli lepiej 
zobaczyć jego obecne cechy. Otóż zjawisko gromadzenia, 
a potem jego wyższej formy, kolekcjonerstwa, znane jest od 
początku uchwytnych naukowo dziejów człowieka. Jak się 
czasem wyjaśnia, u swego podłoża zaspokajało ono i nadal 
zaspokaja potrzeby psychologiczne, aby potem często roz-
winąć ich wachlarz o inne motywy związane między innymi, 
ale nie tylko, z potrzebą dokumentowania, budowy pozycji 
społecznej czy różnie pojmowanego prestiżu. Stąd też zbierano różne rzeczy w różnych 
warstwach społecznych, aczkolwiek najstarsze odnotowane kolekcje były dziełem mniej-
szych lub większych władców i osób starających się ich naśladować. Ich historia jest 
długa i stosowne dowody podać można z okresu Cesarstwa Rzymskiego, a dobrze już 
znane zbiory powstały w Średniowieczu i Renesansie, jak choćby zbiory Medyceuszy, 
Franciszka I czy Rudolfa II. Można oczywiście przytoczyć wiele dalszych wspaniałych 
przykładów, ale w tym miejscu celem tego wprowadzenia było jedynie przypomnienie, 
że kolekcjonerstwo jako zjawisko od zawsze było czymś dla ludzi naturalnym, a zatem 
jego istnienie także dzisiaj nie powinno nikogo ani dziwić, ani zastanawiać. 

Pytanie czekające na odpowiedź dotyczy zatem jedynie współczesnej postaci ko-
lekcjonerstwa i jego cech właściwych naszej epoce. Nie ma bowiem wątpliwości, że 
w najbardziej widocznych formach zmieniło się ono diametralnie i w niewielkim stopniu 
przypomina dawne „zwyczaje”. Z jednej strony bowiem w rolę władców wcieliło się 
poniekąd państwo, a z drugiej samo zjawisko uległo upowszechnieniu i daleko idącej 
demokratyzacji. Poza niezwykle rzadkimi i całkowicie sporadycznymi przypadkami 
zakupów dzieł sztuki bezpośrednio przez organy państwowe, państwo „kolekcjonuje” 

1 Prof. zw. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski – prawnik i dyplomata, profesor nauk prawnych, specja-
lista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, wykładowca na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ambasador tytularny. Wybitny znawca i kolek-
cjoner fajansu. Od 1991 roku uczestnik międzynarodowych negocjacji w sprawach likwidacji skutków 
wojny w dziedzinie kultury. Reprezentuje Polskę w gremiach międzynarodowych, między innymi był 
wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasburgu oraz przedstawi-
cielem naszego kraju na konferencjach w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego organizowanych 
przez Radę Europy, UNESCO i Unię Europejską. Zaangażowany w odzyskanie przez Polskę licznych 
dzieł sztuki zaginionych podczas II wojny światowej. 
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przede wszystkim pośrednio, poprzez utrzymywanie i rozwijanie bibliotek, archiwów 
i muzeów, w tym finansowanie dokonywanych przez nie zakupów, które umożliwiają 
gromadzenie zabytków w zakresie wytyczonym misją muzealną. Realizuje ono w ten 
sposób swoje konstytucyjne obowiązki, wśród których w art. 5 Konstytucji czytamy, że 
„Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego”. 

Jak wspomniano, kolekcjonerstwo uległo równocześnie ogromnemu upowszech-
nieniu i demokratyzacji, gdyż lepsze niż kiedyś warunki ekonomiczne i wykształcenie 
szerokich kręgów społecznych z jednej strony pobudzają potrzebę zbierania, a z drugiej 
umożliwiają jej realizację. Zamiłowaniu temu oddaje się więc dzisiaj bardzo wiele osób, 
które zbierają praktycznie wszystko, od pudełek zapałczanych po kosztowne obrazy. 
Motywem jest tu zwykle czysta przyjemność, ale nierzadko także tezauryzacja, chęć 
imponowania czy wspomniana potrzeba prestiżu. Niezależnie wszak od natury tych 
przyczyn sam fakt powstawania kolekcji jest czymś społecznie niezwykle korzystnym 
i to z wielu punktów widzenia. 

W tym miejscu chciałbym skupić się tylko na jednym z przejawów tego zjawiska, 
a mianowicie na tym, że kolekcjonerstwo bez wątpienia wzbogaca dziedzictwo narodo-
we i walnie przyczynia się do jego zachowania. Kolekcjoner wydobywa bowiem wiele 
przedmiotów z „niebytu”, często ratując je przed zniszczeniem, a niejednokrotnie spro-
wadza swe upragnione nabytki także z zagranicy. Włączając je wszystkie do kolekcji, 
nadaje im zwykle nową wartość i znaczenie wynikające z bycia częścią większej całości, 
ilustrującej jakiś aspekt historii określony jej profilem. Już w tym momencie na poziomie 
minimum mamy niewątpliwie do czynienia ze wspomnianym wzbogaceniem i zacho-
waniem dziedzictwa narodowego, gdyż obiekty zebrane w kolekcji są przecież przez jej 
właściciela bacznie chronione. Nierzadko czyni on nadto dalszy krok i upowszechnia to 
dziedzictwo, udostępniając swoje obiekty na wystawach, publikując je w opracowaniach 
naukowych i katalogach, a niejednokrotnie także wzbogacając w różny sposób zbiory 
publiczne. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, kolekcjonerstwo powinno być 
bezwarunkowo popierane przez państwo, przy czym nie można uważać takiego podejścia 
jedynie za swego rodzaju akt dobrej woli czy gest na rzecz kolekcjonerów, ale należy 
to poparcie traktować w kategoriach powinności, stanowiącej jedną z form realizacji 
wspomnianego wyżej obowiązku konstytucyjnego. 

Analiza pozostających aktualnie w mocy przepisów prawa nasuwa niestety nieodparte 
wrażenie, iż rola ta nie została jeszcze w pełni dostrzeżona. O ile bowiem na podstawie 
ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962 roku kolekcjonerzy mogli otrzymać 
nawet pewną realną pomoc w gromadzeniu i przechowywaniu swych zbiorów, o tyle 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku brak jest śladów 
jakiejkolwiek polityki państwa w tym zakresie. Wystarczy wspomnieć, że inaczej niż 
w wielu państwach o znacznie bogatszych zasobach muzealnych, nie istnieją u nas nawet 
podstawowe instrumenty prawne mobilizujące do przekazania darów do muzeów czy 
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uczynienia ich beneficjentami zapisów spadkowych. Mimo ubóstwa naszych zasobów 
zabytkowych, uzasadniającego potrzebę otwarcia na wszelkie możliwe formy ich pomna-
żania, dzieła sztuki i zabytki są traktowane w imporcie jak zwykłe towary i obciążone 
odpowiednimi daninami. Ponieważ autor tych słów wyrażał już w kilku publikacjach 
swoją opinię na ten temat i szerzej ją uzasadnił, a nadto sugerował dokonanie odpowied-
nich zmian prawnych, w tym miejscu może jedynie zapewnić, że sytuacja nie uległa 
zmianie i są one nadal aktualne i bardzo potrzebne. Nic nie wskazuje bowiem na to, aby 
kolekcjonerstwo miało przestać pełnić wzmiankowane wyżej swe ze wszech miar poży-
teczne i pożądane funkcje, a wsparte odpowiednimi zachętami mogłoby odegrać jeszcze 
większą rolę we wzbogacaniu i ochronie naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego  za rok 2017, Muzeum Narodowe w Krakowie, 30 X 2018 r.
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Uroczystość wręczenia Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2018,  
Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, 12 X 2019 r.

Uroczystość wręczenia Nagrody za rok 2020, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 14 X 2021 r.
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Agnieszka Kluczewska-Wójcik1

FELIKS „MANGGHA” JASIEŃSKI – 
KOLEKCJONER I DONATOR

MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Gdyby zapytać zwiedzających galerię malarstwa 
polskiego w Sukiennicach, jak trafiły do Muzeum Naro-
dowego w Krakowie Szał uniesień Władysława Podkowiń-
skiego i Łabędzie w nocy Józefa Pankiewicza lub Stańczyk 
Leona Wyczółkowskiego i Autoportret z żoną Stanisława 
Wyspiańskiego, które oglądać można w Nowym Gmachu, 
mało kto potrafiłby odpowiedzieć. Gdyby pytanie brzmia-
ło: jaki jest związek między tymi obrazami-manifestami 
polskiego symbolizmu i Wielką falą w Kanagawa Ho-
kusaia z krakowskich zbiorów, odpowiedź byłaby tylko 
trochę łatwiejsza. Rzeczywiście, nadal jedynie stosunkowo 
wąskie grono specjalistów i pasjonatów wie, że wszystkie 
te dzieła pochodzą z tej samej kolekcji, ofiarowanej Muzeum w 1920 roku przez Feliksa 
„Mangghę” Jasieńskiego (1861–1929) – animatora sceny kulturalnej, jedną z najbarwniej-
szych postaci polskiego fin de siècle’u, okresu niezwykłego rozkwitu sztuki, pokrywającego 
się niemal dokładnie z czasem formowania się jego kolekcji.

Darowizna, na którą złożyło się ponad 15 tysięcy obiektów, nie licząc bogatego 
księgozbioru i archiwaliów, stanowiła dla Muzeum Narodowego niezwykle cenny na-
bytek w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby polskiej końca XIX i początku XX wieku, 
pozostający do dziś podstawą prezentacji polskiego „modernizmu”. W zbiorze grafiki 
i plakatu, obok dzieł światowych mistrzów gatunku, znalazły się prace sygnowane przez 
wszystkich „odnowicieli” polskiej grafiki artystycznej, tworząc trzon jednego z najwięk-
szych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół orientalnych tkanin, a przede 
wszystkim sztuka japońska, uplasowały krakowskie muzeum pośród największych tego 
typu publicznych kolekcji Europy.

Kolekcjonerska pasja Jasieńskiego zrodziła się w Warszawie, w początkach lat 90. 
XIX wieku, w pracowniach młodych malarzy – Podkowińskiego, Pankiewicza, Wy-
czółkowskiego – i ich „mistrzów”, twórców i teoretyków pierwszej polskiej awangardy 
1 Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, historyk sztuki, w latach 2000–2014 adiunkt na Uniwersytecie Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezeska Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata. Autorka dzieła 
Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie / Feliks „Manggha” 
Jasieński and his Collection at the National Museum in Krakow, Muzeum Narodowe, Kraków 2014. 
Dwujęzyczna, ilustrowana reprodukcjami dzieł i fotografiami archiwalnymi publikacja jest pierwszym 
z dziewięciu tomów Korpusu daru Feliksa Jasieńskiego / Corpus of Feliks Jasieński Donation.
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– Gierymskiego i Witkiewicza. Rozpoczął od gromadzenia dzieł artystów sobie współ-
czesnych, a sztuką japońską, która przez długie lata stanowiła główny – jeśli nie jedy-
ny – tytuł do jego kolekcjonerskiej sławy, zainteresował się nie tylko dla jej własnych 
walorów estetycznych, ale także dlatego, że stanowić miała wzór dla kształtującej się 
szkoły polskiej. Od początku wiedział, że jego misją będzie wspieranie „młodej” sztuki, 
a celem – wzniesienie pomnika „na chwałę artystów”; pomnika, na który ostatecznie 
złożyło się 220 płócien, ponad 70 rzeźb i 740 dzieł na papierze.   

Koniec wieku XIX był czasem renesansu sztuk graficznych w Europie, narodzin 
nowoczesnej grafiki i plakatu, wobec których kolekcjoner, wrażliwy na nowe formy 
ekspresji artystycznej, nie mógł pozostać obojętny. Zbudowany przez niego zbiór do-
skonale ilustruje kolejne etapy rozwoju tej dziedziny twórczości: od Goi, przez Klingera 
i Redona, do Gauguina i nabistów, a wśród ponad 4200 rycin przedstawicieli europej-
skiej awangardy znalazł się niemal pełen dorobek twórców polskich, z Pankiewiczem 
i Wyczółkowskim na czele, nie licząc 1200 dzieł grafiki dawnej.

Jacek Malczewski, Portret Feliksa Jasieńskiego, 1903, olej, deska, 61,0x50,0 cm, 
sygn. i dat.: J. Malczewski 1903, MNK II-b-866
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Cieszące się dotąd największym zainteresowaniem zbiory japońskie Jasieńskiego, 
noszącego przyjęty na cześć Hokusaia przydomek „Manggha”, złożone są w znacznej 
mierze z drzeworytów, stanowiących dopełnienie jego kolekcji sztuk graficznych. Oprócz 
ponad 5000 plansz i albumów, obrazujących historię ukiyo-e od twórców tej techniki 
Moronobu i Masanobu, przez mistrzów „złotego wieku” Harunobu i Utamaro, po Hoku-
saia i Hiroshige, w kolekcji znalazło się jeszcze między innymi 150 obrazów, 26 rzeźb 
buddyjskich, doskonały zespół militariów, w tym 680 gard mieczy japońskich (tsuba), 
wyroby z laki, brązu, ceramika, tkaniny i szablony do ich farbowania (katagami).  

Kolekcję dalekowschodnią uzupełniał zespół tkanin bliskowschodnich, europejskich 
i polskich, ze znakomitym wyborem pasów słuckich, których kolekcjoner zgromadził 
ponad 1200. Jasieński gromadził także meble, ceramikę, instrumenty muzyczne, ikony, 
karty pocztowe, fotografie i inne dokumenty życia społecznego. Interesował się sztuką 
polską i europejską – słynny Pocałunek Vigelanda – dawną – m.in. miniatury od XV 
do XIX wieku – i współczesną, dziełami twórców profesjonalnych i sztuką ludową: 
podhalańską, huculską, kaszubską.

Kim był twórca tych wyjątkowych zbiorów? 
Feliks Jasieński w młodości marzył o karierze pianisty i kompozytora, pasjonował 

się twórczością Ryszarda Wagnera i studiował kompozycję pod kierunkiem Ignacego 
Jana Paderewskiego. Po nieudanym debiucie na scenie muzycznej skierował swoje za-
interesowania w stronę sztuk plastycznych, jednak w późniejszych latach był aktywnym 
krytykiem muzycznym, m.in. w warszawskiej „Chimerze” (1901–1902), krakowskim 
„Głosie Narodu” i „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1908–1922). Drugą dziedzi-
ną jego aktywności była krytyka literacka i artystyczna. Jego główne dzieło Manggha. 
Promenades à travers le monde, l’art et les idées (1901, Paryż–Warszawa), prezentowało 
panoramę sztuki, myśli krytycznej i filozofii europejskiej, głównie francuskiej i niemiec- 
kiej, przełomu wieków. Druga część ukazała się w krakowskim „Miesięczniku Literac- 
kim i Artystycznym” (1911), którego był redaktorem artystycznym. Największymi jego 
osiągnięciami pozostały jednak wydana w 1903 r. Teka Stowarzyszenia Artystów Grafi-
ków Polskich i Sztuka polska. Malarstwo, ukazująca się w zeszytach w latach 1903–1905 
(jako album w 1908 i 1909 r.), stanowiąca pierwsze, „kanoniczne” opracowanie historii 
malarstwa polskiego modernizmu.

Działalność dziennikarsko-edytorska kolekcjonera wpisywała się w szerzej zakrojony 
program popularyzacji nowych zasad estetycznych i promowania osiągnięć polskiej szko-
ły artystycznej, której był mecenasem. Animował i wspierał stowarzyszenia artystyczne, 
przede wszystkim Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Polska Sztuka 
Stosowana oraz założone z jego inicjatywy Stowarzyszenie Artystów Grafików Polskich. 
W 1921 r. ufundował przy Polskiej Akademii Umiejętności nagrodę dla młodych pol-
skich rzeźbiarzy, grafików i muzyków. Przygotowywał wystawy i prelekcje. W ciągu 
całej swojej kariery zorganizował ich przeszło pięćdziesiąt: od pierwszych prezentacji 
graficznych w salonie „Chimery” i japońskich w „Zachęcie”  (1901), poprzez Zakopane, 
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Lwów, Kraków, aż po Kijów. Jego publiczne wystąpienia często miały charakter perfor-
mansu, a kolekcjoner umiejętnie podsycał atmosferę skandalu, sięgając po orientalizujący 
kostium i inspirując komentarze prasowe. Tym stosunkowo nowym medium, jakim była 
prasa, potrafił posługiwać się z niezwykłą zręcznością, wykorzystując je do wszystkich 
swoich artystycznych przedsięwzięć.

Rocznica stulecia donacji skłania do nowego spojrzenia na aktywność i dorobek Jasień-
skiego, do osadzenia jego sylwetki na tle międzynarodowego ruchu kolekcjonerskiego, 
pokazując „Japończyka z Krakowa” jako „Europejczyka-modernistę”, zasługującego 
na porównanie z najznakomitszymi kolekcjonerami epoki, takimi jak Jacques Doucet  
we Francji czy Charles Lang Freer w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak oni, za-
fascynowany  tradycją Dalekiego Wschodu, a równocześnie otwarty na awangardowe 
zjawiska sztuki współczesnej, gotowy był nie tylko bronić swoich estetycznych wyborów, 
ale i z odwagą popierać najbardziej śmiałe przedsięwzięcia artystyczne epoki. 

Władysław Podkowiński, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń), 
1894 rok, ol. płótno, wym.: 310x275 cm, nr inw. MNK II b-887. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 

(fot. Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie)



45Biblioteka Almanachu Muszyny 2020–2021. Laureaci w kat. „Pracownik nauki”

LAUREACI NAGRODY 
IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO

W KATEGORII „PRACOWNIK NAUKI”
O SWOICH DZIEŁACH

Dariusz Kacprzak1 

KOLEKCJE ZIEMI OBIECANEJ. ZBIORY ARTYSTYCZNE 
ŁÓDZKIEJ BURŻUAZJI WIELKOPRZEMYSŁOWEJ 

W LATACH 1880–19392

Książka stanowi próbę rekonstrukcji zawartości i losów 
kolekcji łódzkich przemysłowców oraz analizy ich postaw 
kolekcjonerskich. Na podstawie badań archiwalno-historycz-
nych, zestawienia dzieł sztuki o fabrykanckiej proweniencji, 
dopełnionego kadrami życia artystycznego, skonstruowany 
został wielopłaszczyznowy obraz wielokulturowej metropolii 
przemysłowej końca XIX i początku XX wieku. Publikacja 
jest przyczynkiem do refleksji zarówno nad przemianami 
mentalności bogatego mieszczaństwa, jak i nad zjawiskiem 
kolekcjonerstwa europejskiej burżuazji w epoce rodzącej się 
nowoczesności. Erupcja szybkich karier zawodowych i eko-
nomicznych fortun, kosmopolityzm, elitaryzm, w różnym 
natężeniu obecne w środowisku łódzkich fabrykantów, są 
odbiciem ogólnoeuropejskich procesów ekonomiczno-społeczno-kulturowych.

1 Historyk sztuki, muzealnik i muzeolog, wykładowca akademicki; absolwent Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; doktor nauk humani-
stycznych w zakresie historii sztuki, od 2008 roku zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie. Wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, 
z którym był związany w latach 1995–2008. Kurator/współkurator wielu wystaw oraz autor/współau-
tor towarzyszących im publikacji (Sybilla 2003: katalog zbiorów – Sztuka europejska XV–XVIII wieku  
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi; Sybilla 2013: wystawa – 1913. Święto Wiosny / Frühlingsweihe,  
Muzeum Narodowe w Szczecinie); autor/współautor i redaktor/współredaktor prac naukowych i opraco-
wań popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewięt-
nastowiecznej sztuki europejskiej, zagadnień technologii i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, badań 
proweniencyjnych, historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii. 

2 Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2015 (seria: Biblioteka Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, tom 6), ss. 574, il. 179 barw. i cz.-b.
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Łódź dynamikę przemian zawdzięczała wyjątkowej w Królestwie Polskim koncentracji 
kapitału i przemysłu. O charakterze miasta zdecydowały kolejne pokolenia lodzer- 
menschów, których poczucie własnej wartości znajdowało odzwierciedlenie w kulturze. 
Stopniowo coraz lepiej wykształcone, wzbogacone mieszczaństwo zaczęło odczuwać 
potrzebę kontaktu ze sztuką – odwołując się z jednej strony do wzorców zachodnioeuro-
pejskich, z drugiej zaś dążąc do zbliżenia z polską arystokracją – asymilowało w mniej lub 
bardziej udany sposób uproszczone formy wzorów kulturowych. Sztuka była pojmowana 
przede wszystkim jako oprawa codzienności, element splendoru, służący podkreśleniu 
pozycji społecznej. Swoje potrzeby estetyczne fabrykanci realizowali głównie budując 
neostylowe i eklektyczne rezydencje, gromadząc służące wystrojowi wnętrz dzieła. Z cza-
sem zbieractwo stało się obyczajową koniecznością, sprawą mody. Posiadanie obrazów 
gwarantowało właścicielowi prestiż i stanowiło potwierdzenie stylu życia. 

Łódzkie kolekcje były tworem drugiej bądź trzeciej generacji przemysłowców, obytej 
w świecie dzięki studiom zagranicznym i podróżom europejskim. W wyniku świadomie 
rozwiniętych postaw kolekcjonerskich powstało kilka znaczących kolekcji dzieł sztuki. 
Interesującymi zbiorami mogli poszczycić się Juliusz Teodor Heinzel baron von Hohenfels 
i Karol Rajmund Eisert – w ich przypadku przeważała motywacja bardziej ekonomiczna 
aniżeli podziw dla sztuki. Nieliczni przemysłowcy-kolekcjonerzy dysponowali jednak 
kompetencją artystyczną – umiejętnością bezinteresownej kontemplacji dzieła sztuki; 
dość wspomnieć Teresę Silberstein, Wilhelma Lürkena i Henryka Grohmana.



47Biblioteka Almanachu Muszyny 2020–2021. Laureaci w kat. „Pracownik nauki”

Kamila Kłudkiewicz3

WYBÓR I KONIECZNOŚĆ. 
KOLEKCJE POLSKIEJ ARYSTOKRACJI

W WIELKOPOLSCE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU4

Książka podejmuje temat kolekcjonerstwa arystokracji 
– wyjątkowej grupy społecznej, tradycyjnie kojarzonej 
z mecenatem artystycznym i zbieraniem dzieł sztuki, która 
w XIX wieku, stuleciu prężnej działalności muzeów pub-
licznych i demokratyzacji kolekcjonerstwa prywatnego, 
nadal tworzyła kolekcje dzieł sztuki. 

Na pierwszą część opracowania składa się pięć case 
studies (analizy kolekcji hr. Edwarda Aleksandra Raczyń-
skiego w Rogalinie, księżnej Izabelli z Czartoryskich 
Działyńskiej w Gołuchowie, hr. Jana Działyńskiego 
w Kórniku, hr. Seweryna Mielżyńskiego w Miłosławiu 
oraz hr. Bnińskich w Samostrzelu). W części drugiej za-
rysowano szersze wnioski, odnoszące się do kolekcjoner-
stwa arystokracji. Po pierwsze porównano postępowanie 
kolekcjonerów z Wielkopolski z tendencjami panującymi w XIX-wiecznej Europie, takimi 
jak: przenoszenie prywatnych kolekcji do dużych miast i udostępnianie ich publiczności, 
wpływ muzeów publicznych na kolekcjonerstwo prywatne, zmiany w eksponowaniu zbio-
rów prywatnych. Po drugie ukazano specyficzną sytuację kolekcjonerstwa prywatnego 
na ziemiach polskich w XIX wieku. Na tym tle scharakteryzowano specyfikę kolekcji 
na terenie Wielkopolski. 

W kluczowym, ostatnim rozdziale książki kolekcje arystokracji zostały porównane 
z kolekcjami burżuazji, podkreślono różnice między zbiorami konstruowanymi przez 
przedstawicieli tych dwóch grup społecznych oraz specyfikę wyborów arystokratów, 
ich gust i jego genezę. 

3 Absolwentka prawa i historii sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz doktor nauk 
humanistycznych. Oprócz uhonorowanej Nagrodą im. Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego monografii, wy-
dała opracowanie materiałów źródłowych „Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego/von Athanasius Ra-
czyński. Suplement/Supplement” (Poznań 2019). Publikuje teksty naukowe i popularnonaukowe w cza-
sopismach i monografiach. Zainteresowania badawcze dotyczą historii kolekcjonerstwa, muzealnictwa, 
kultury materialnej w XIX i na początku XX wieku. Od 2015 r. pracuje jako adiunkt w Instytucie Histo-
rii Sztuki UAM, od 2020 r. opiekuje się również Archiwum Audiowizualnym Wydziału Nauk o Sztuce 
UAM.

4 Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie 
XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
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Nazywam kolekcje arystokratów „kolekcjami historii”, 
zespołami przedmiotów z przeszłości, które stawały się 
nośnikami tradycji, trwania i ciągłości. Dla odróżnienia 
postawy kolekcjonerskiej arystokracji od innych zbieraczy 
w XIX wieku, podkreślam stosunek arystokratów do nowej 
sztuki, kierunków postimpresjonistycznych i awangardo-
wych, które narodziły się na przełomie XIX i XX wieku.

 

Zbigniew Ładygin5

O TATRZAŃSKICH POCZTÓWKACH6

Rok 1917. Niemal równo sto lat temu. Szlak prowadzący na Giewont. Zmęczeni turyści 
przycupnęli na kamieniu. Są tak bardzo inni od współczesnych górskich wędrowców. 
Panie ubrane w strojne suknie z falbanami, w pięknie upiętych włosach, przyozdobionych 
kapeluszami i kwiatami. Panowie zaś w obcisłych garniturach i kapeluszach chroniących 
przed upałem.

To jedna ze scen oddanych na kartach albumu O tatrzańskich pocztówkach, który na 
528 stronach zawiera rekordową liczbę reprodukcji – ponad 900; niektóre dostępne dla 
oczu szerokiego grona odbiorców po raz pierwszy. O tatrzańskich pocztówkach to album, 

5 Krajoznawca, taternik, speleolog, przewodnik tatrzański, dziennikarz, fotograf. Absolwent Politechniki 
Łódzkiej. Badacz i eksplorator jaskiń beskidzkich. Od 1981 w Zakopanem. W latach 1992–1999 dzien-
nikarz „Gazety Krakowskiej”, autor artykułów m.in. o tematyce zakopiańskiej i tatrzańskiej. W latach 
2000–2017 pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie zajmował się  wydawnictwami. Inicja-
tor i redaktor wielu cennych i unikatowych publikacji z zakresu przyrody, historii i kultury Podtatrza. 
Współzałożyciel i redaktor kwartalnika „Tatry”, autor przewodników po Bukowinie Tatrzańskiej, Orawie 
Polskiej oraz Tatrach Zachodnich. Inicjator, współautor i redaktor obszernej pracy poświęconej fotografii 
Mieczysława Karłowicza. Publikował m.in. na łamach „Tatr”, „Wierchów”, „Poznaj Swój Kraj”, gdzie 
zajmował się tematami krajoznawczymi i historycznymi.

6 Wydawca: Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, Redaktor prowadzący: Zbigniew Ładygin, projekt 
graficzny, skład: Look Studio, projekt okładki: Bartłomiej Witkowski/Ultrabrand, 536 stron, Zakopane 2017 r.
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który jest owocem ponad 25-letniej pracy badawczej i ko-
lekcjonerskiej Adama Czarnowskiego. Adam Czarnowski 
(1918–2010) – jeden z najwybitniejszych polskich krajo-
znawców, utalentowany fotografik, kolekcjoner i znawca 
historii polskiej fotografii i pocztówki. Wieloletni pracownik 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego 
członek honorowy. Autor 14 książek i ok. 700 źródłowych 
prac. Zgromadził ponad 90 tysięcy pocztówek, z czego aż 
5 tysięcy o tematyce tatrzańskiej, tworząc jeden z najwięk-
szych tego typu zbiorów w Polsce.

Tatrzańskie pocztówki pokazują specyfikę społeczeń-
stwa i epoki, mieszkańców tamtejszych okolic, turystów 
odwiedzających Tatry, jak również unikalną, górską przyrodę. Są świadectwem zarówno 
wydarzeń historycznych, jak i dokumentacją codzienności. Pokazują polskie góry na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat przełomu XIX i XX wieku, po okres międzywojenny. 
Na licznych pocztówkach pojawiają się – Zakopane, szlaki górskie, znane krajobrazy, 
między innymi Morskie Oko, Hala Gąsienicowa, Giewont, Dolina Pięciu Stawów Pol-
skich, a także portrety górali. O tatrzańskich pocztówkach to przede wszystkim bogactwo 
materiału i ogromny wybór zdjęć i reprodukcji.

Nazywana kartą ozdobną lub po prostu widokiem czy korespondentką, widokówka za-
częła funkcjonować jako dobrze znana nam pocztówka w 1900 roku. Nazwa została wybrana 
w specjalnie zorganizowanym konkursie, a zaproponował ją sam Henryk Sienkiewicz. 

Adam Czarnowski na wystawie własnych 
fotografii tatrzańskich w Muszynie, 

lata 60./70. XX w. 
(ze zbiorów J. Jarończyka)
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Stare widokówki są bardzo chętnie wykorzystywane do pokazania „dawnych czasów”, 
do porównania świata dzisiejszego z tym dawno minionym, ale książka O tatrzańskich 
pocztówkach – oprócz niewątpliwych walorów dokumentalnych – to pierwsza publikacja 
zajmująca się głównie historią widokówek i ludźmi, którzy je tworzyli. 

Losy tatrzańskiej pocztówki są ciekawe i barwne. Pocztówki te były produkowane 
przez licznych wydawców, edytorów oraz zakłady fotograficzne, a w czasach największej 
popularności również przez mniejsze firmy. Reprodukcje wykonywano różnymi techni-
kami graficznymi i poligraficznymi, które ustąpiły potem miejsca fotografiom. Pierwsza 
znana karta tatrzańska trafiła do obiegu w 1895 roku; w czasie największej mody na 
pocztówki  turyści z Tatr mogli wysyłać je nawet kilka razy dziennie. Choć wypiera je 
komórka i internet, cieszą się popularnością aż do dziś. W prezentowanej książce uzu-
pełnia je antologia pism tatrzańskich Czarnowskiego z lat 1982–2008.

Małgorzata Buchholz-Todoroska7

MEBLE ELBLĄSKIE Z KOLEKCJI EDWARDA PARZYCHA8

Katalog został wydany własnym sumptem kolekcjonera, który powierzył mi zadanie 
naukowego opracowania jego kolekcji. O merytoryczną konsultację poprosiłam dwoje 
wybitnych znawców zabytkowych mebli: Czesławę Betlejewską, związaną z Muzeum 
Narodowym w Gdańsku, oraz Stefana Mieleszkiewicza, kuratora Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Czesława Betlejewska była również autorką wstępu opisującego historię 
elbląskiego meblarstwa. 

Katalog kilkudziesięciu eksponatów datowanych od połowy XVIII do początku 
XX wieku podzielono na pięć części odpowiadających typom mebli zebranych przez 
Edwarda Parzycha: 1. szafy sieniowe, 2. skrzynie posażne, 3. szafki narożne, 4. ser-

7 Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego; promotorem jej pracy magisterskiej 
był profesor Jan Białostocki, którego wiedza i osobowość wywarły wpływ na jej życie zawodowe. Pra-
cowała w muzeach miejskich, państwowych, diecezjalnych, a także dla instytucji związanych z ochroną 
zabytków. Zaangażowana była w organizację nowego muzeum w Sopocie, odbudowę Domu Uphagena 
w Gdańsku, otwarcie nowego Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie czy zadania doraźne w stowarzysze-
niach, fundacjach i różnych gremiach społecznych, zawodowych, poświęconych ochronie zabytków, 
popularyzacji sztuki czy programom badawczym. 

8 Małgorzata Buchholz-Todorska, Meble elbląskie z kolekcji Edwarda Parzycha, Wydawnictwo Bernardi-
num, Pelplin 2018.
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wantki, kredensy etc. oraz 5. varia – tutaj m.in. skrzydła 
drzwiowe i krzesła. Każdy z pięciu rozdziałów opatrzono 
wstępnym opisem charakteryzującym funkcję mebli, ich 
konstrukcję, materiał oraz typ dekoracji. Każdy obiekt, 
oprócz ujęć całościowych, zaopatrzono w zdjęcia detali 
konstrukcji i dekoracji, ukazujących maestrię elblą-
skich warsztatów. Autorami zdjęć byli Andrzej Kołecki 
i Małgorzata Buchholz-Todoroska. Projekt plastyczny 
oraz skład i łamanie książki wykonała Małgorzata 
Gliwińska-Radwańska, a luksusowy druk – pelplińskie 
wydawnictwo Bernardinum. Katalog w formie bogato 
ilustrowanego albumu zyskał uznanie zbieraczy, a także 
muzealników zajmujących się specyficzną dziedziną 
rzemiosła, jaką jest meblarstwo. Ukazuje zbiór spójny, 
gromadzony ze znawstwem i miłością. 

Należy podkreślić, że Edward Parzych, jako ko-
lekcjoner o rozległej wiedzy i zainteresowaniach, posiada różnorodne zbiory. Kolek-
cja ceramiki z Kadyn (Cadinen) wielokrotnie była eksponowana i znana jest także 
poza Polską. W zasobach elbląskiego zbieracza znajdziemy dawne srebra elbląskie, 
zegary zabytkowe i inne precjoza, nie tylko lokalne. E. Parzych skupia przy sobie 
pasjonatów zbieractwa i kolekcjonerstwa. Jest miłośnikiem przyrody i historii regio-
nu, w którym mieszka i pracuje, poświęcając przy tym czas i fundusze na promocję 
jego kultury i sztuki. Przytoczę słowa wybitnego kolekcjonera gdańskiego Frie-
dricha Basnera, którymi podsumował w 1925 r. swoją pasję: „Jeśli żyje się w odleg- 
łym mieście prowincjonalnym i zbiera się stare dzieła sztuki, to nie można ograniczyć 
się do jednej specjalistycznej dziedziny. Trzeba uchwycić wszystko, co rodzima sztuka 
wytworzyła w zakresie wartościowych dóbr”. Słowa te oddają także ducha kolekcjoner-
skiej pasji Edwarda Parzycha.

Edward Parzych mieszka i pracuje w Elblągu, tam również poświęca się swej pasji 
kolekcjonerskiej. Miłość do sztuki pojawiła się w jego życiu w młodości. Na początku 
tej drogi zbierał niemal wszystko, co było piękne i „stare”. Z czasem, wraz z nabywa-
nymi doświadczeniem i wiedzą, skoncentrował się na tworzeniu kolekcji tematycznych, 
wyspecjalizowanych, a przy tym dających radość obcowania ze sztuką najbliższemu 
otoczeniu – rodzinie, przyjaciołom, pasjonatom i miłośnikom zabytków. E. Parzych jest 
właścicielem kilku bezcennych zbiorów, np. dawnych sreber elbląskich i gdańskich,  
fajansowych naczyń z Delft, zabytkowej porcelany europejskiej, francuskich szkieł 
secesyjnych, barokowych mebli z warsztatów elbląskich, zabytkowych zegarów oraz 
ceramiki z wytwórni działającej dawniej w pobliskich Kadynach. Swoje zbiory, a także 
pojedyncze eksponaty, chętnie użycza muzeom do prezentacji na wystawach i do pub-
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likacji. E. Parzych jest dwukrotnym laureatem  ho-
norowej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
przyznanej mu w 2007 i 2015 roku przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku 
otrzymał Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjo-
nerów Polskich im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. 
Nieustannie wspiera ogólnopolskie i lokalne środo-
wiska zbieraczy, kolekcjonerów i miłośników sztuki, 
rzemiosła i zabytków dawnej kultury materialnej. 
Wymaga szczególnego podkreślenia, że E. Parzych 
sukcesywnie oraz konsekwentnie publikuje i wydaje  
kolejne katalogi swoich bezcennych zbiorów. Jego 
misja popularyzacji sztuki spełnia się w tym zakresie 
znakomicie i bardzo owocnie!

Joanna Hübner-Wojciechowska9

SZTUKA SKALNEGO PODHALA
 PRZEWODNIK DLA KOLEKCJONERÓW10

Zakres tego opracowania obejmuje twórczość artystów profesjonalnych i nieprofe-
sjonalnych czyli naiwnych i ludowych, działających na terenie Skalnego Podhala od 
pierwszych dekad  XIX wieku do początku lat 70. wieku XX. Praca podzielona jest na 
trzy części dedykowane odpowiednio sztukom pięknym, sztuce użytkowej, sztuce ludowej 
i pograniczom tych dziedzin. Najwięcej uwagi poświęcam sztukom pięknym, prezentując 
w pierwszej kolejności zagadnienia związane z malarstwem, rysunkiem i grafiką, które 
to dziedziny zdominowali artyści przyjezdni. Rzeźba była natomiast domeną artystów 
lokalnych, którzy szlify zdobywali w istniejącej w Zakopanem od 1876 roku szkole 
snycerskiej, kuźni talentów rzeźbiarskich i stolarskich.

9 Dr historii sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Instytutu Sztuki 
PAN, właścicielka galerii-antykwariatu „Dynasy”, autorka publikacji naukowych i popularnonauko-
wych, między innymi Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa. Przewodnik dla kolekcjonerów i Art déco. 
Przewodnik dla kolekcjonerów. 

10 Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019.
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Ciekawym uzupełnieniem klasycznego triumwiratu 
sztuk pięknych jest rozdział poświęcony fotografii. 
Podobnie jak malarstwo, we wczesnym okresie pełniła 
ona funkcję popularyzatorską, utrwalając malownicze 
zakątki gór i ich mieszkańców. Mało znana, a repre-
zentująca najwyższy poziom rzemieślniczego artyzmu, 
jest sztuka użytkowa. Obok informacji na temat podha-
lańskiego meblarstwa w książce poruszam zagadnienia  
związane z produkcją ceramiki, wyrobem tkanin oraz 
przedmiotów z metalu i srebra, przedstawiam sylwetki 
twórców i ich realizacje poparte bogatym materiałem 
ilustracyjnym. Zapotrzebowanie na utrzymane w stylu 
zakopiańskim rękodzieło było ogromne. Wielka to za-
sługa Stanisława Witkiewicza, który rozbudził w spo-
łeczeństwie głód stylu narodowego, zakorzenionego 
w ludowej sztuce Podhala. Zakopane, wyniesione przez niego do rangi „Polskich Aten”, 
od początku XX wieku przyciągało uwagę całego społeczeństwa. Promowano je na różne 
sposoby, sławiąc walory klimatyczne, piękno krajobrazu i przyjaznych tubylców, o czym 
można przeczytać w rozdziale poświęconym plakatom i kartom pocztowym. 

Żywiołowo rozwijający się ruch turystyczny od końca XIX wieku sprzyjał także 
rozwojowi przemysłu pamiątkarskiego. Zwracam uwagę na różnorodność form, snycerski 

kunszt wykonania charakteryzujący 
wczesne wyroby z drewna i jego stop-
niową degradację na przestrzeni dekad. 
W rozdziale poświęconym sztuce ludowej 
prezentuję malarstwo na szkle, snycerkę, 
metaloplastykę, kaletnictwo i ubiór, które 
trwanie zawdzięczają silnej świadomości 
odrębności kulturowej i kultywowanej od 
pokoleń tradycji. To książka dla wszystkich 
miłośników Skalnego Podhala, których 
pociąga nie tylko magia gór, prostota 
drewnianej architektury, ale i uroda przed-
miotów codziennego użytku. Dla jednych 
będzie to podróż w czasie, widziana z per-
spektywy artystów i ich dzieł, dla innych 
wtajemniczenie w arkana sztuki o tema-
tyce tatrzańskiej, zaś dla kolekcjonerów 
kompendium wiedzy o rynkowej wartości 
prezentowanych obiektów. 
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LAUREACI NAGRODY IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO ZA ROK 2020

Nagroda w kategorii 
„Pracownik nauki”: 

Anita Soroko, 
Rysunki artystów 

polskich z Muzeum 
Lubomirskich 

we Lwowie, 
Wydawnictwo 

Ossolineum, Wrocław

Wyróżnienie 
w kategorii 
„Pracownik nauki”: 
Radosław Kuty, 
Tatry i Zakopane 
w ilustracji Walerego 
Eljasza-Radzikowskiego, 
Wydawnictwo, 
Księgarnia, 
Antykwariat Górski 
„Filar”, Kielce 

Nagroda w kategorii „Dziennikarz”: Tomasz Kuba Kozłowski za serię internetowych prezentacji 
dedykowanych Kresom, zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory

Muzeum Zamek 
Górków w Szamotułach 

za wystawę „Chwała 
Pacykowianom” 

(eksponaty ze zbiorów 
własnych oraz prywat-
nych kolekcji  Doroty 

i Pawła Sobaszkiewiczów 
oraz 

Wojciecha Napierały)

Fundacja Andrzeja 
Wróblewskiego 
z Warszawy 
i Moderna Galerija 
w Lublanie (Słowenia) 
za wystawę 
„Waiting Room. 
Andrzej Wróblewski”

Nagrody ex aequo w kategorii „Instytucje”
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LAUREACI NAGRODY 
IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO

W KATEGORII „DZIENNIKARZ”
O SWOICH ZAINTERESOWANIACH 

TEMATYKĄ KOLEKCJONERSKĄ

Janusz Miliszkiewicz1

NAJWAŻNIEJSI SĄ DLA MNIE LUDZIE

Od 1 stycznia 2001 roku w każdy czwartek w Dziale Eko-
nomicznym „Rzeczpospolitej” mam autorską całostronicową 
rubrykę „Moja Kolekcja”. To kronika kolekcjonerstwa i ryn-
ku sztuki. Dotyczy malarstwa, białych kruków, numizmatów, 
przede wszystkim ludzi. Najważniejsi są dla mnie ludzie! 
Opublikowałem ponad dwieście rozmów. Udzielili mi wywia-
du m.in. Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, 
Tomasz Niewodniczański, Ryszard Kluszczyński, Grażyna 
Kulczyk, Andrzej Starmach, Andrzej Osełko, Rafał Kamecki, 
Adam Konopacki i niezapomniany Paweł Niemczyk, wybitny 
znawca numizmatów. 

Prywatne kolekcjonerstwo to dla dziennikarza wspaniały 
temat. Dlaczego właściwie tylko ja pisuję o kolekcjonerach i rynku? Opisuję rynkowe 
patologie. Radzę, jak unikać zagrożeń. Moje teksty opublikowano w kilkunastu mono-
grafiach prawnych. Często wracam do problemu fikcyjnych cen podawanych po reży-
serowanych licytacjach. Niektóre domy aukcyjne uważają mnie za wroga. Przysłano mi 
kilkanaście pism przedprocesowych. Od lat proponuję rozważną wyprzedaż eksponatów 
z muzealnych magazynów. Walczę o liberalizację ustawy zezwalającej na wywóz z kraju 
polskich dóbr kultury, dzieł np. Malczewskiego i Fangora. Opisuję przypadki wyrzucania 
dóbr kultury na śmietniki. Alarmuję, że sprzedawane w kraju polonika pochodzą głównie 
z importu; przez to na świecie nie zostanie materialny ślad polskiego ducha. 

Jako dziennikarz zadebiutowałem w 1979 roku w majowym numerze miesięcznika 
„Kolekcjoner Polski”. Poznałem kolekcjonerów, którzy byli samodzielni już w dziewięt-
nastym wieku. Był to m.in. mecenas Adam Nagórski. Tajemnice rynku i kolekcjoner-
stwa opisywałem np. w dwumiesięczniku „Sztuka”, „Gazecie Antykwarycznej”, „Art 

1 Dziennikarz „Rzeczpospolitej” oraz Gazety Giełdy „Parkiet”, specjalista od rynku sztuki i kolekcjoner-
stwa. Członek Honorowy Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich.
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and Business”, „Newsweeku”. Od 12 listopada 2012 r. co sobota mam autorską stronę 
w „Parkiecie”. Powodzeniem cieszyły się moje wywiady z prof. Krzysztofem Pomia-
nem w  miesięczniku „Sztuka.pl” (wrzesień 2008) i w półroczniku „Santander Art and 
Culture Law Review” (1/2015). Komentowano moją rozmowę z Markiem Roeflerem 
w tygodniku „Wysokie Obcasy” (26 stycznia 2013). Sam proponowałem redakcjom 
teksty o kolekcjonerstwie. Pierwszy pisemny wniosek o utworzenie „Mojej Kolekcji” 
złożyłem w „Rzeczpospolitej” w 1998 roku. Gdyby stu dziennikarzy codziennie, fachowo, 
z pasją pisało o kolekcjonerach i rynku, byłby to w odbiorze społecznym ważny temat. 
Politycy rozwiązaliby wtedy problemy z falsyfikatami czy lipnymi cenami podawanymi 
po zakończonych aukcjach.

Wojciech Przybyszewski2

„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” 
Z MYŚLĄ O KOLEKCJONERACH

W felietonie Od redakcji w pierwszym numerze uka-
zującego się od 1977 roku pisma czytamy: „(…) oprócz 
(…) profesjonalistów (…) nie wątpimy, że odbiorcą naszej 
publikacji będzie młodzież, która choćby z racji częstych 
wędrówek po kraju interesuje się zabytkową architekturą 
miast, wsi, zamków lub pałaców, zwiedza muzea i skanse-
ny”. A zatem „Spotkania z Zabytkami” miały być z zało-
żenia skierowane przede wszystkim do młodzieży. Ale nie 
tylko. Głównym celem pisma była edukacja społeczeństwa, 
w tym także edukacja licznego grona bardziej lub mniej 
zaawansowanych w realizacji swojej pasji kolekcjonerów. 

Nie można było ich nie zauważyć zarówno w rzeczywistości PRL-u, jak i Rzeczypospo-
litej Polskiej po transformacji 1989 roku.

Taki właśnie edukacyjny charakter miały artykuły, których autorami byli m.in. profe-
sorowie: Jan Białostocki, Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Olgierd Czerner, 
Tadeusz Stefan Jaroszewski, Wojciech Kalinowski, Mariusz Karpowicz, Jerzy Kowal-

2 Geolog, absolwent UW (1976), speleolog, nurek, żeglarz, kolekcjoner i publicysta; redaktor naczelny 
miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”, autor ponad 400 artykułów popularnonaukowych i kilkunastu 
naukowych z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa i ochrony dziedzictwa narodowego, a także pięciu 
książek: Olga Niewska. Piękno za kurtyną zapomnienia (2001), Portrety rodowe Krasińskich (2006),  
Mistrzowie i dyletanci. Spotkania ze sztuką polską XIX wieku (2012), Portrety królów i wybitnych Pola-
ków. Serie wydawnicze z lat 1820–1864 (2017) oraz Śledztwa kolekcjonera. O dłoniach Elizy Krasińskiej, 
fotografii z Władysławem Jagiełłą i innych niecodziennych historiach… (2020); członek m.in. PTTK, 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
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czyk, Jerzy Lileyko, Krzysztof Pawłowski, Jan Pruszyński, Andrzej Ryszkiewicz, Jan 
Samek, Anna Sieradzka, Andrzej Tomaszewski, Jan Zachwatowicz i Zdzisław Żygulski 
junior, czy tak wybitni znawcy uprawianej przez siebie dziedziny nauki, a przy tym jej 
popularyzatorzy, jak Andrzej Bruszewski, Wojciech Fijałkowski, Michał Gradowski, 
Marian Kornecki, Mieczysław Kurzątkowski, Tadeusz Maria Rudkowski. Poza nimi 
tematy dotyczące kolekcji i kolekcjonerów poruszali na łamach pisma m.in.: Hanna 
Krajewska, Wojciech W. Kowalski, Marek Konopka, Hanna Widacka, Wanda Załęska, 
Anna Grochala, Piotr P. Czyż, Agnieszka Janczyk, Dorota Gabryś, Janusz Miliszkiewicz, 
Marek Sosenko, Arkadiusz Wagner, Katarzyna Mączewska, a także Przemysław Jan Bloch 
czy Marek Kabat, kolekcjonerzy mieszkający od wielu lat w USA, i autor tego tekstu. 
Publikacje te były prezentowane w utworzonym w 2007 roku dziale Zbiory i Zbieracze.

Działania te wspierała rubryka Wiedzieć więcej, wzorowana na ukazującej się 
w szwedzkim miesięczniku „Antik & Auktion”, po raz pierwszy opublikowana w „Spot-
kaniach z Zabytkami” w roku 1996. Formułę jej funkcjonowania określiła deklaracja, że 
„będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu dzieł sztuki, które mają 
w zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej 
ceny itp.” Okazało się, że wśród opisywanych w listach do redakcji zagadkowych przed-
miotów pojawiały się i takie, które wymagały zasięgnięcia opinii u zaprzyjaźnionych 
z redakcją specjalistów, a ich odpowiedzi nabrały charakteru pogłębionych opracowań, 
zbliżonych w formie do artykułów zamieszczanych w rubryce Wokół jednego zabytku, 
funkcjonującej w czasopiśmie od pierwszego numeru.

Marek Jedziniak3

KZP, CZYLI ARKUSZ EXCELA 
PRZEROBIONY NA NAJWIĘKSZY

POLSKI INTERNETOWY SERWIS FILATELISTYCZNY

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku źródłem wiedzy dla filatelistów były 
papierowe katalogi i czasopisma. Pełne informacje o znaczkach z lat osiemdziesiątych 
i wcześniejszych zawarte były w katalogu specjalizowanym. O tym, co wydano później, 
można było przeczytać w „Filateliście” czy ukazującej się wtedy „Filatelistyce”. W każdym 
z tych czasopism było trochę informacji, dalsza ich porcja znajdowała się na specyfikacjach 
abonamentowych Poczty Polskiej, nigdzie jednak nie było zebranego kompletu danych.

Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zrobić tabelkę w Excelu, w której w kolejnych kolum-
nach zapiszę numer katalogowy znaczka, nominał, nakład, ząbkowanie, projektanta, opis 
arkusza, gdzieś nad tym znajdą się data wydania i tytuł emisji i w ten sposób powstanie 
coś w rodzaju elektronicznego katalogu znaczków. Mniej więcej w tym samym czasie 

3 Dr inż. Obecnie jest kierownikiem projektu w prywatnej firmie.
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w czasopiśmie „PC Kurier” ukazał się artykuł Pawła Wimme-
ra, w którym opisano tworzenie strony www w języku HTML 
(można go znaleźć w sieci w znacznie rozbudowanej formie jako 
„Kurs języka HTML”). Pomyślałem, że taka forma prezentacji 
będzie znacznie lepsza niż jedna wielka tabela – każda emisja 
znaczków może mieć przecież swoją odrębną stronę, na której 
będzie miejsce na wszystkie informacje, a po kupnie pierwszego 
skanera – również na ilustracje. Tak samo mogą być opisane 
całostki, datowniki czy erki okolicznościowe.

Kiedy na przełomie wieków dostęp do Internetu stał się 
powszechny, a dzięki możliwości zakładania darmowych stron 

www każdy mógł zostać webmasterem, pomyślałem, że skoro mam praktycznie gotową 
stronę, to mogę podzielić się moim zbiorem danych z całym światem. Przerobienie tego, 
co miałem, na w pełni funkcjonalny serwis nie wymagało już zbyt wielkiego nakładu 
pracy i tak 15 stycznia 2001 roku w godzinach wieczornych w portalu darmowych kont 
Interii pojawiła się pierwsza wersja KZP. Szybko też wpadłem na pomysł, aby oprócz 
katalogu strona zawierała serwis informacyjny z zapowiedziami nowości. Napisałem 
w tej sprawie list do Biura Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków Pocztowych Poczty 
Polskiej i już w kwietniu 2001 roku na KZP pojawiły się pierwsze zapowiedzi „prosto  
ze źródła”. A potem już się potoczyło – w 2004 roku powstał rozsyłany co tydzień 
„Biuletyn Filatelistyczny” w formacie pdf, potem powstał profil na Facebooku i dziś, po 
dwudziestu latach, skrót KZP jest rozpoznawalny jako miejsce, gdzie filateliści znajdą 
zawsze aktualne informacje o nowościach i opisy starszych wydań.

Weronika Kosmala4

JAK POWAŻNIE TRZEBA ZDZIWACZEĆ,
ŻEBY WYDAĆ NA TAKI KWADRAT MILION DOLARÓW?

Opisywanie rynku obiektów kolekcjonerskich – sztuki, dizajnu, win, numizmatów 
– zderza się z tym pytaniem regularnie. Znawcy materii zbywają takie zaczepki, sypiąc 
wyrazami „neoplastycyzm” czy „konceptualizm”, a rozmiłowani w liczbach badacze 
rynku argumentują jedynie, że kwadrat za milion dolarów po pięciu latach podwoi 
wartość. Pisząc o sztuce, nie można natomiast stawać się ani jednym, ani drugim, z sza-
cunku dla czytelnika – dla jego irytacji i obezwładniającej nudy na sam dźwięk kura-
torskiego języka. Rynek tego typu obiektów wymaga ciągłego wyjaśniania pojęć oraz 
jednoczesnego spojrzenia z obu kierunków. Niemożliwe jest rzetelne przeanalizowanie 

4 Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, od roku 
2015 stale współpracuje z dziennikiem  „Puls Biznesu”.
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aukcyjnych notowań bez kalkulacyjnego arkusza ekonomisty 
oraz bez oka historyka sztuki, które odniesie liczbowe wartości 
– np. średnie ceny – do jakości oferty. Inne wnioski wyciągnąć 
należy, kiedy astronomiczną cenę osiąga muzealne arcydzieło, 
a inne, kiedy osiąga ją mniej udana praca tego samego malarza. 
Przedstawiając czytelnikowi wyłącznie statystyczną analizę, 
doprowadza się do manipulacji zamiast rzetelnie wyjaśniać 
mechanizm inwestycji. 

Jako absolwentka Szkoły Głównej Handlowej jestem prze-
konana, że każdy artykuł rekomendujący dzieło w roli lokaty 
kapitału powinien prezentować pełną argumentację, tak jak 
w przypadku tradycyjnego doradztwa inwestycyjnego, które 
przecież zalicza się na rynku finansowym do profesji regulowanych. Mimo że studia histo-
rii sztuki i bieżące rozmowy z ekspertami dały mi szansę na pełniejszą interpretację tych 
danych, nigdy nie posuwam się w artykułach do twardych rekomendacji w kategoriach 
inwestycyjnych, dlatego że rynek obiektów kolekcjonerskich przeważnie zasadza się na 
obrocie unikatami. Popyt i oczekiwania strony podażowej mają natomiast zdecydowanie 
bardziej grymaśną naturę niż na rynku kapitałowym, a preferencje kolekcjonerów potrafią 
ewoluować ze sztuki najmniej wyszukanej po taką, której interpretacja rozwija się na 
stronach opasłych katalogów. Pisząc na ten temat, trzeba zwracać się do odbiorcy, dla 
którego wspomniany neoplastycyzm nie jest oczywistością – i liczyć, że tym razem uda 
się go śmiertelnie nie znużyć zawiłościami ani nie obrazić kosztownością „kwadratu 
za milion dolarów”. W pewnym sensie pełni się więc rolę rzecznika dla każdego z tych 
obiektów albo cichego tłumacza, który podsuwa klucz do porozumienia się ze sztuką, 
która w pierwszych minutach spotkania wydaje się mówić w kompletnie obcym języku.

Rafał Kamecki5

PORTAL ARTINFO.PL – STWORZONY 
DLA KOLEKCJONERÓW ZAINTERESOWANYCH SZTUKĄ

Artinfo.pl powstało w 2000 roku. Moim zamiarem było stworzenie  platformy, która 
gwarantowałaby pełną transparentność rynku sztuki i powszechny dostęp do informacji 
o aktualnej ofercie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych. Był to czas, kiedy jeszcze  
 

5 Rafał Kamecki (ur. 1975 r.) – ekspert rynku dzieł sztuki w Polsce. Założyciel i prezes portalu rynku sztuki 
Artinfo.pl. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kolekcjoner malarstwa, rzeźby oraz 
fotografii. Członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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niewiele osób korzystało z Internetu, a w możliwość 
sprzedaży dzieł sztuki online nikt nie chciał wierzyć. 
W większości galerii nie było nawet komputerów, a opisy 
przygotowywano odręcznie, na kartce papieru z kopią 
odbitą przez kalkę.

Dziś mogę z dumą powiedzieć, że Artinfo.pl jest naj-
ważniejszym przedsięwzięciem w sferze informacji o rynku 
dzieł sztuki w Polsce. Posiadamy największą w Polsce, 
unikatową bazę informacyjną, z której co miesiąc korzysta 
blisko 100 tysięcy użytkowników. Dorocznie wydajemy 
„Raport Artinfo.pl” – najbardziej kompleksowe opraco-

wanie i podstawowe źródło wiedzy na temat kondycji polskiego rynku sztuki, z którego 
korzystają wszyscy kolekcjonerzy i uczestnicy tego rynku.  Zawsze zależało mi na tym, 
aby portal Artinfo.pl aktywnie uczestniczył w kształtowaniu rynku sztuki w Polsce 
i nadal tak jest. Dużo uwagi poświęcamy działaniom mającym na celu promocję idei 
kolekcjonerstwa. Pomagamy początkującym kolekcjonerom wejść na rynek sztuki. Re-
prezentujemy klientów na aukcjach, udzielamy im porad i konsultacji. 

Na stronach Artinfo.pl transmitowane są na żywo wszystkie aukcje sztuki odbywa-
jące się w Polsce. Jesteśmy też najważniejszą platformą prowadzącą internetowe aukcje 
dzieł sztuki. Za naszym pośrednictwem użytkownicy mogą składać zarówno zlecenia 
stałe z limitem ceny, jak i zapisać się na licytację przez telefon w trakcie trwania aukcji. 
Dodatkowa usługa Artinfo LIVE pozwala każdemu śledzić przebieg aukcji, sprawdzać 
wyniki, a także bezpośrednio licytować przez Internet.

Artinfo.pl pozostaje też najlepszym źródłem informacji na temat wydarzeń kultural-
nych w całej Polsce. Niemal codziennie na portalu, a także w naszych profilach w me-
diach społecznościowych, udostępniamy informacje na temat organizowanych imprez 
artystycznych, wystaw i wernisaży. Rocznie przybywa ponad tysiąc takich wydarzeń, 
a liczba zarchiwizowanych imprez artystycznych przekroczyła już 25 tysięcy wpisów. 

Chciałbym, aby Artinfo.pl pozostało firmą innowacyjną, integrującą polski rynek 
sztuki ze światem Internetu.
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PRZEDSTAWICIELE LAUREATÓW NAGRODY
IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO 

W KATEGORII „INSTYTUCJE”
O DOKONANIACH ORAZ PLANACH 

WSPÓŁPRACY Z KOLEKCJONERAMI

Anna Wajler1

NAGRODA IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO 
JEST  DLA NASZEGO MUZEUM 

POTWIERDZENIEM WIELOLETNICH DOBRYCH RELACJI
Z KOLEKCJONERAMI

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu – o ponad 135-letniej histo-
rii – powstało ze zbiorów przekazanych przez członków Towarzystwa Starożytności 
w Grudziądzu oraz pochodzących z ich prywatnych kolekcji. Od lat 70. XX wieku – 
przy okazji organizacji rozmaitych wystaw czasowych – chętnie korzystano ze zbiorów 
miejscowych kolekcjonerów, które uzupełniały muzealne ekspozycje. Od czasu do czasu 
organizowaliśmy także wystawy czasowe wyłącznie z prywatnych kolekcji, dając ich 
właścicielom możliwość zaprezentowania swoich pasji. 

W 1991 roku powstała w Grudziądzu Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Jed-
nym z zadań statutowych Fundacji było gromadzenie pamiątek związanych z kawalerią, 
a celem nadrzędnym – organizacja stałej wystawy poświęconej Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii. Muzeum, do którego napływały tą drogą eksponaty, ze swojej strony włączało 
się czynnie w uświetnienie dorocznych Zjazdów Fundacji poprzez prezentację „kawa-
leryjskich” wystaw czasowych. W roku 1994 otwarto pierwszą wystawę pt. „Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii. Kolebka kawalerii II RP”. Wystawie towarzyszył folder, a eks-
pozycja otrzymała w 1995 roku wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w konkursie na Wydarzenie Roku. Darczyńcy najcenniejszych pamiątek zostali 
też wymienieni w publikacji „120 lat Muzeum w Grudziądzu”, wydanej w roku 2004.  

Najcenniejszą kolekcją przekazaną Muzeum jest zbiór „kawaleryjski” zebrany przez 
Aleksandra Wyrwińskiego, a ofiarowany przez  jego żonę Annę Stefanię Wyrwińską. 
Obejmuje on około 600 eksponatów, w tym cenne egzemplarze broni białej, komplet 
odznak pułkowych, legitymacje, niedużą kolekcję broni japońskiej oraz kilka cennych 
obrazów,  w tym Ludwika Maciąga „Bitwa pod Wólką Węglową 14. Pułku Ułanów  

1 Anna Wajler jest starszym kustoszem Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
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Jazłowieckich”. Kolekcja przedstawiona została na specjalnie zorganizowanej wystawie, 
której towarzyszył  katalog „Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego. Militaria 
– Falerystyka – Malarstwo – Varia” autorstwa Anny Wajler i Mariusza Żebrowskiego. 
Zbiór Wyrwińskiego – niewątpliwie o charakterze ponadregionalnym – zasilił stałą 
wystawę pt. „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 1920–1939” otwartą dla 
publiczności 9 listopada 2018 r.  Do wystawy wydano folder, w którym podkreślono 
udział tej kolekcji w prezentowanym przedsięwzięciu.

W roku 2017 zbiory Muzeum wzbogaciły się o ogromną kolekcję pozostawioną przez 
grudziądzkiego filokartystę Zbigniewa Zawadzkiego, a ofiarowaną przez jego żonę Ninę 
Zawadzką. Kolekcja obejmuje głównie widoki miasta na pocztówkach z XIX i XX wieku 
oraz wiele innych tematycznych, a także tzw. grudziądzana (drobne przedmioty, druki 
itp.). Część tej spuścizny została pokazana na wystawie pt. „Grudziądz i nie tylko… 
Pocztówki, archiwalia i pamiątki z kolekcji Zbigniewa Zawadzkiego” oraz w albumie 
Dawida Schoenwalda – Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Gru-
dziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego.

Wśród innych najcenniejszych kolekcji ofiarowanych Muzeum należy także wymie-
nić zbiór prac Sigmunda Lipinsky’ego, urodzonego w Grudziądzu w 1873 roku grafika, 
malarza i rysownika. Prace artysty przekazała do zbiorów Muzeum wnuczka artysty 
Donatella Episcopo-Lipinsky. Były one prezentowane na wystawach czasowych, wydano 
też dwa tomy katalogów tej kolekcji.  

Fakt, że coraz częściej nie tylko grudziądzcy  kolekcjonerzy  podejmują decyzję 
o przekazaniu zebranych przez siebie kolekcji do zbiorów muzealnych, wynika ze szcze-
gólnych starań naszego Muzeum o to, aby zapewnić im należytą opiekę i opracowanie. 
Nazwiska najbardziej zasłużonych darczyńców znalazły się w hallu Muzeum, a tablica 
im poświęcona została odsłonięta w 2019 roku.

Fragment Gmachu Głównego Muzeum w Grudziądzu
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Paweł Czopiński2

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
WSPÓŁPRACUJE Z KOLEKCJONERAMI

W 2016 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu wystawą „Dürer, Gysbrechts, Willmann. 
Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach” rozpoczęło projekt badawczy ma-
jący zaprezentować sylwetki polskich kolekcjonerów i antykwariuszy oraz ich działalność 
na rzecz polskich muzeów. Nie wszystkie kolekcje doczekały się bowiem powszechnego 
uznania i rozgłosu, co w rezultacie pozbawiło ich twórców upragnionego miejsca w zbiorowej 
pamięci. Muzeum Okręgowe w Toruniu należy do instytucji niezwykle hojnie obdarowanych 
przez kolekcjonerów prywatnych. Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu powstało dzięki 
wspaniałemu darowi, który na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 
przekazał Tadeusz Wierzejski. Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika zostało powołane 
do życia z inicjatywy Elżbiety Dzikowskiej. Ważną częścią toruńskich zbiorów muzealnych 
jest kolekcja Edwarda hrabiego Mycielskiego-Trojanowskiego – podróżnika oraz zbieracza 
malarstwa i militariów z Aleksandrowa Kujawskiego, którego zbiory prezentowane były na 
wystawie czasowej w roku 2017. 

Przykładem prezentowania kolekcji współczesnych są wystawy „Kolekcja Pakoska. Sztuka 
Polska” i „Majolika niderlandzka oraz fajans z Delft. Kolekcja prof. Wojciecha Kowalskiego”.  
Większości wystaw towarzyszą obszerne katalogi. W styczniu 2021 roku, w stulecie urodzin 
Tony’ego Halika, otwarta została wystawa czasowa prezentująca jego zbiory etnograficzne. 

Z okazji półwiecza istnienia Muzeum Sztuki Dalekiego Wscho-
du w Kamienicy pod Gwiazdą planowane jest udostępnienie 
wystawy biograficznej poświęconej Tadeuszowi Wierzejskiemu, 
darczyńcy wielu polskich muzeów, którego sylwetka pozostaje 
niemal zupełnie nieznana. Na ekspozycji tej zaprezentowane 
zostaną nie tylko dzieła sztuki, ale także liczne materiały archi-
walne. Poprzednia ekspozycja poświęcona temu wybitnemu 
kolekcjonerowi, antykwariuszowi i donatorowi: „Dürer, Gys-
brechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich 
muzeach” nagrodzona została prestiżową nagrodą im. Feliksa 
Jasieńskiego „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”. 
Planowane są także wystawy poświęcone wybitnej lwowskiej 
kolekcjonerce Helenie Dąbczańskiej oraz rodzinie znakomitych 
antykwariuszy warszawskich – Gutnajerów. 

Celem toruńskiego muzeum jest powołanie do życia ośrod-
ka badań nad polskim kolekcjonerstwem. 

2 Kustosz w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Toruniu. Specjalizuje się w studiach nad  kolekcjoner-
stwem oraz polskim rynkiem antykwarycznym w latach 1918–1989. Badacz biografii Tadeusza Wierzej-
skiego. 

Kamienica pod Gwiazdą, 
fot. Krzysztof Deczyński
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Anna Urgacz-Szczęsna3

PO DRODZE NAM Z KOLEKCJONERAMI

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki od lat przygotowuje wystawy 
o charakterze historycznym i regionalnym, w oparciu o zbiory zarówno kolekcjonerów 
prywatnych, jak i muzealne. Doskonałym przykładem łączenia takich kolekcji była zapre-
zentowana w 2017 roku wystawa „Bracia Altman. Fotografujemy wszystko i wszędzie”, 
ukazująca dzieje rodziny i dorobku jednego z największych i najdłużej funkcjonujących 
zakładów fotograficznych w przedwojennym Sosnowcu. Zdjęcia dla potrzeb ekspozy-
cyjnych udostępnili członkowie rodziny Altmanów, osoby prywatne, a także instytucje 
publiczne. Bez tak szeroko zakrojonej współpracy zorganizowanie wystawy byłoby 
wręcz niemożliwe.

Należy tu wspomnieć również o innych wystawach, które w całości opierały się na 
prywatnych kolekcjach. Zamek stale współpracuje z Dariuszem Kmiotkiem, dzięki któ-
rego pocztówkom, starym zdjęciom i innym archiwaliom udało się zrealizować już kilka 
wystaw: „Zagłębiaka portret własny” w 2009 roku, „Sosnowiec – historyczny spacer po 
mieście” w 2012 roku oraz „Spacer przez Zagłębie. Teka graficzna Zagłębia Dąbrow-
skiego Feliksa Szczęsnego Kwarty” w roku 2015. Przy dużym udziale jego kolekcji 
powstała również ekspozycja „115 twarzy Sosnowca na 115-lecie miasta”, zaprezento-
wana w 2017 roku. Kolejnym zbieraczem, którego wsparcie bardzo często wzbogaca 
wystawy w Zamku, jest sosnowiczanin Paweł Ptak, który specjalizuje się w gromadzeniu 
starych pocztówek. Swoistym uhonorowaniem jego działalności kolekcjonerskiej była 
organizacja wystawy „Pozdrowienia z Sosnowca. Kolekcja Pawła Ptaka” w 2015 roku. 

Istotnym doświadczeniem współdziałania z kolekcjonerem była również realizacja 
wystawy „Historia hokeja w Sosnowcu” w roku 2020, na którą w większości złożyły 
się pamiątki pasjonata tej dyscypliny sportowej w naszym mieście,  Krzysztofa Wojta-
nowskiego. Nie tylko zgromadzone przedmioty, ale także jego ogromna wiedza w tej 
dziedzinie pozwoliły osiągnąć wysoki poziom merytoryczny ekspozycji. Ponadto w Zam- 
ku Sieleckim pokazywane były wystawy przygotowane w oparciu o prywatne zdjęcia 
lokalnych fotografików, ukazujące zmieniające się na przestrzeni lat miasto: „Sosnowiec 
w fotografii Stanisława Lisa” w 2014 roku oraz „Wystawa fotografii Józefa Górskiego. 
Sosnowiec – obraz miasta” w 2019 roku. Z kolei ekspozycja „Kolekcjonerzy – sposób 
na życie z pasją” w roku 2009, na której przedstawiono różne rodzaje kolekcjonowania, 
była ukłonem w stronę rozmaitych hobbystów.

Mając na uwadze nieocenioną wartość kolekcji prywatnych, zawsze staramy się po-
dejmować współpracę z lokalnymi kolekcjonerami, mając nadzieję, że to również ich 
zachęca do dalszych działań.

3 Specjalista ds. organizacji imprez w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
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Robert Altman4

THE STORY BEHIND A STREET NAME

There are moments which mark your life. The opening 
day of the exhibition was one of those special moments.  
Although I was involved in the planning of the exhibition, 
I said to myself, „I’ll believe it when I see it”.  It was diffi- 
cult for me to imagine the beautiful end result. With their 
family history, photos, and documents, Monika Kempara, 
the curator together with the team of the Zamek Sielecki 
Muzeum,  succeeded  in  placing value on  the  different 
aspects of the Altman brothers lives. Polish society was 
beautifully and accurately illustrated by a wide range of 
photos showing the many different sectors and portraits 
of people. Bracia Altman had a simple advertising slo-
gan: „We photograph everything and everywhere”. The 
exhibition reflected the spirit of that slogan.

When I was walking up the steps to enter the Museum, 
I felt detached from reality. While I was standing in the hall, my eyes were like a camera 
trying to capture special images. I was impressed by the large number, and vast diversity, 
of people attending the inauguration. What a rare delight it was to be in Sosnowiec with 
my family and the great people who inspired me in my research. The first person was 
Ryszard Kruk, who informed me years ago about Bracia Altman and provided me with 
some unique photos. The second person was Iwona Szaleniec, director of the Muzeum 
Saturn in Czeladź. Bracia Altman did a great documentary of photographic work. The 
Museum still owns an original copy which they handle with care. The Carmelite Commu-
nity in Sosnowiec honored me with their presence. I invited s. Bogdana and s. Makaria 
to share this major event. It was a way to remember Mother Teresa Janina Kierocińska, 
who opened her heart during the German occupation, by opening the doors of the con-
gregation to Jewish children saving them from deportation and death.

There is a lot to be said for the exhibition. The presence of my children at the opening 
was very important to me. The success of the exhibition led to another significant event, 
the 2018 Feliks Jasieński competition. The Zamek Sielecki Muzeum won an award. The 
ceremony took place in the prestigious National Museum in Krakow. What an honor!  
In 2019, Konrad Galysa, who was eighteen at the time, won an international competi-
tion with his short video about the brothers Altman. A few months after the exhibition, 
4  Robert Altman, poszukując związków swojej rodziny z Polską, nawiązał kontakt z Sosnowieckim Cen-
trum Sztuki w Sosnowcu, co zaowocowało wystawą. W jej wernisażu wzięli udział rozrzuceni po świecie 
członkowie rodziny Altmanów, którzy przeżyli Holokaust.   

Autor przy tablicy z nazwą ulicy 
w Sosnowcu



66 Nagroda im. F. Jasieńskiego

a street was named after Bracia Altman in Sosnowiec. I hope the citizens of Sosnowiec 
will continue to know the story behind the name of Bracia Altman.

I was born in Antwerp, Belgium. I continued my father’s business in the Diamond 
Industry. I live today in Israel with my two children. Still involved in research on my 
grandfather, Stanislaw Altman, but also on my other grandparents, Werdiger from Kra-
kow and Wolbrom.

Zespół Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI W SOPOCIE –  
ZNAKOMITY ADRES DLA KOLEKCJONERÓW

Państwowa Galeria Sztuki jest instytucją samorządową, finansowaną z budżetu gminy 
Sopot. W salach wystawienniczych o łącznej powierzchni 1 200 m2 Państwowa Galeria 
Sztuki realizuje wystawy sztuki współczesnej i tradycyjnej, prezentując różnorodne zja-
wiska artystyczne. Galeria, dążąc do ukazania najważniejszych zjawisk sztuki polskiej 
i obcej oraz dotarcia do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, współpracuje z galeriami 
i placówkami muzealnymi w kraju i za granicą. Galeria kilkakrotnie gościła twórców 
światowej sławy, takich jak: Günter Grass, Czesław Miłosz, Ryszard Horowitz, Roland 
Topor, Sławomir Mrożek.

Zamek Sielecki. Fragment wystawy „Bracia Altman. Fotografujemy wszystko i wszędzie”



67Biblioteka Almanachu Muszyny 2020–2021. Laureaci w kat. „Instytucje”

Szczególne miejsce w programie Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie zajmują pre-
zentacja kolekcji prywatnych oraz zbiory muzealne instytucji polskich i zagranicznych. 
Spośród wielu wystaw prezentujących najwybitniejsze polskie kolekcje prywatne, zre-
alizowanych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, wymienić  należy „Polski Paryż” 
i „École de Paris” (kolekcja Wojciecha Fibaka), „Kolekcję K. i A. Michalczuków”,  
„Żywioły i maski” oraz „Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego” (kolekcja 
Grażyny i Jacka Łozowskich), „Kolory  przemian” (kolekcja Krzysztofa Musiała), „Gry”, 
a także „Urządzone. Zrealizowane” (kolekcja Andrzeja Starmacha).

Nagrodzona wystawa „Żywioły i maski. Wśród obrazów Grażyny i Jacka Łozow-
skich” prezentowana była w terminie 21.06–07.10.2018 r., a jej kuratorem był Bogu-
sław Deptuła. Wystawa pokazywała sztukę okresu Młodej Polski oraz międzywojnia. 
Ekspozycja składała się z dzieł następujących artystów: Olgi Boznańskiej, Sławomira 
Celińskiego, Jana Cybisa, Ksawerego Dunikowskiego, Eugeniusza Eibischa, Stanisława 
Eleszkiewicza, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Alfonsa Karpińskiego, Konrada 
Krzyżanowskiego, Tadeusza Kulisiewicza, Henryka Kuny, Konstantego Laszczki, Ta-
deusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Louisa Marcoussisa, Zygmunta Menkesa, 
Meli Muter, Tymona Niesiołowskiego, Józefa Pankiewicza, Zygmunta Rozwadowskiego, 
Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Ferdynanda Ruszczyca, Efraima i Menaszego Seidenbeut-
lów, Jana Stanisławskiego, Zofii Stryjeńskiej, Władysława Ślewińskiego, Włodzimierza 
Tetmajera, Zygmunta Waliszewskiego, Wojciecha Weissa, Stanisława Ignacego Witkie-
wicza, Witolda Wojtkiewicza, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego.

Fragment wystawy „Żywioły i maski”, fot. archiwum PGS, Jerzy Bartkowski
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Artur Winiarski5

MUZEUM VILLA LA FLEUR –
PRZYSTAŃ DLA KOLEKCJONERÓW

Villa la Fleur jest autorskim, prywatnym muzeum, ufundowanym przez kolekcjonera 
Marka Roeflera w Konstancinie-Jeziornie w 2010 roku. Oparte w całości na prywatnej 
kolekcji muzeum od początku miało ambicję nie tylko prezentowania własnych zbiorów 
i promowania idei kolekcjonerstwa, ale również przekazywania wiedzy w sposób usy-
stematyzowany, za pomocą wystaw, publikacji czy organizacji wydarzeń kulturalnych.

Konstancińskie muzeum jest subiektywnym spojrzeniem na artystyczną różnorodność 
Paryża I połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrali rodzimi 
artyści w tyglu światowej sztuki. Zbiory dają wgląd w różnorodność współistniejących 
nurtów międzywojennego Paryża, mieszcząc w sobie niekiedy przeciwstawne koncepcje 
artystyczne czy różne kierunki, począwszy od postimpresjonizmu, poprzez ekspresjo-
nizm, kubizm, surrealizm oraz art déco. Jeden z amerykańskich pisarzy, podziwiając na 
ścianach konstancińskiej willi wybitne dzieła paryskiej bohemy, nazwał muzeum „Małym 
Paryżem pod Warszawą”. Ściany muzeum zdominowane są przez artystów polskiego 
i żydowskiego pochodzenia, współtworzących ówczesną elitę Paryża. Mojżesz Kisling, 
Louis Marcoussis, Henryk Hayden, Eugeniusz Zak, Jean Lambert-Rucki to czołowi, choć 
nie jedyni artyści konstancińskiego muzeum. Poczytne miejsce zajęły kobiety-malarki: 
Tamara Łempicka, Mela Muter, Alicja Halicka czy Nadia Léger. 

Zbiory zafascynowanego Paryżem kolekcjonera szybko przekroczyły bariery przy-
należności narodowej artystów. Ważny stał się kontekst środowiska artystycznego. 
W ten sposób w kolekcji konstancińskiej Villi la Fleur obejrzeć można niespotykane 
w polskich muzeach rarytasy światowej sławy malarstwa i rzeźby, dzieła: Tsuguharu 
Foujity, Amedeo Modiglianiego, Chaïma Soutine’a, Henry’ego Moore’a, André Lhote’a, 
Leopolda Survage’a, Ossipa Zadkine’a, Josefa Csakyego oraz braci Jana i Joëla Martel. 
Ciekawym dodatkiem do paryskiego międzywojnia jest zespół rodzimych rzeźb wyko-
nanych w drewnie i kojarzonych z tzw. Szkołą Zakopiańską. Podhalański fenomen, tak 
znaczący dla dwudziestolecia międzywojennego, wybrzmiewa także na płótnach Zofii 
Stryjeńskiej, Rafała Malczewskiego oraz w oryginalnych plakatach z epoki. 

Muzeum w zaadaptowanej stuletniej willi stanowi ciekawy przykład integracji ma-
larstwa i rzeźby z wystrojem wnętrz nawiązującym do epoki. Dominującą stylistyką 
jest art déco w różnych przejawach; począwszy od  polskich mebli o solidnych bryłach 

5 Artur Winiarski – historyk sztuki, doktorant w Instytucie Sztuki PAN, kurator muzeum Villa la Fleur. Au-
tor monografii Henryka Epsteina, Henryka Haydena, Jeana Lamberta-Ruckiego i Josepha Pressmane’a. 
Kurator wystaw w Muzeum Villa la Fleur, m.in. cyklu „Mistrzowie École de Paris”. Absolwent historii 
sztuki KUL. Doświadczenie zawodowe rozwijał w londyńskich galeriach Peter Nahum at the Leicester 
Galleries oraz Stern Pissarro Gallery.
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i finezyjnym usłojeniu, poprzez łączące drewno, metal i szkło wyposażenie legendarnego 
hotelu La Mamounia w Marakeszu czy francuskie rzeźby gabinetowe oraz rzemiosło 
artystyczne międzywojnia. Nadrzędnym celem jest próba nawiązania do estetycznej 
syntezy sztuk charakterystycznej dla dwudziestolecia międzywojennego, tak by zwie-
dzający mógł w pełni poczuć obecność przeszłości. Rezultatem takiego zabiegu było 
przydanie wnętrzom charakteru domowego, stąd też muzeum często określane jest jako 
„dom sztuki”.  

W 2011 roku muzeum rozpoczęło cykl wystaw monograficznych zatytułowanych 
„Mistrzowie École de Paris”. Towarzyszące im dwujęzyczne albumy o wysokich stan-
dardach edytorskich, wydawane przez Villę la Fleur, trafiają do odbiorców na całym 
świecie. Retrospektywne wystawy, prezentowane w Villi la Fleur, mają za zadanie upo-
wszechnianie wiedzy zarówno o epoce, jak i poszczególnych artystach. W ramach cyklu 
zrealizowanych zostało osiem ekspozycji: Alicji Halickiej (2011), Szymona Mondzaina 
(2012), Henryka Haydena (2013), Maurycego Mędrzyckiego (2014), Henryka Epsteina 
(2015), Jeana Lamberta-Ruckiego (2017) oraz Josepha Pressmane’a (2019) i Nathana 
Grunsweigha (2020). Dodatkowo muzeum przygotowało wystawę monograficzną samej 
kolekcji w 2016 roku, a także ekspozycję poświęconą kobietom Montparnasse’u (2018). 
Obecnie przygotowywana jest wystawa jednej z największych polskich artystek świa-
towego formatu – Tamary Łempickiej. Wystawy czasowe bazują na własnych zbiorach, 
ale regułą stało się uzupełnianie ich o obrazy wypożyczane z polskich i zagranicznych 
prywatnych kolekcji.  W ten sposób muzeum stało się miejscem konsolidującym kolek-
cjonerów zainteresowanych sztuką polskich i żydowskich artystów pracujących w Paryżu 

Villa la Fleur
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w I połowie XX wieku. Dla nich muzeum stało się forum wymiany doświadczeń oraz 
nawiązywania kontaktów. Konstancińskie muzeum stara się upowszechniać celowość 
budowania prywatnych kolekcji o wyspecjalizowanym profilu oraz promować ideę ko-
lekcjonerstwa ukierunkowanego na upublicznianie zbiorów.

Ważnym elementem działalności Villi la Fleur jest współpraca z publicznymi muzeami 
w Polsce i za granicą. Nasze zbiory prezentowane były w muzeach w Polsce: w Jele-
niej Górze, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Kozłówce, Lublinie, Płocku, Sandomierzu, 
Sopocie, Warszawie, Wałbrzychu oraz za granicą, między innymi we Francji, Hiszpanii 
i Niemczech.

Muzeum Villa la Fleur to nie tylko sztuki wizualne, ale także muzyka i słowo. Wy-
stawom organizowanym przez muzeum towarzyszą recitale muzyki klezmerskiej czy 
jazzu tradycyjnego. Koncertowały tu takie zespoły jak The Warsaw Dixielanders i Old 
Timers. Pośród wydarzeń towarzyszących wystawom muzeum organizuje sesje naukowe, 
wykłady oraz promocje książek. Muzeum stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
turystycznych wizytówek regionu. Obecnie muzeum jest rozbudowywane, zyskując 
kolejny zabytkowy budynek do prezentacji zbiorów. Od 2021 roku pod nazwą Villa la 
Fleur funkcjonują dwa budynki muzealne połączone sosnowym parkiem z rzeźbami 
plenerowymi.

Aleksandra Krasny, Monika Pakulska6

WARSZAWSKA KOLEKCJA WHITE & CASE7

Pomysł albumu narodził się w 2017 roku. Nieprzypadkowo; moment wydania książki 
poprzedziły przenosiny kancelarii do nowej siedziby w Q22, gdzie wyeksponowaliśmy 
gromadzone od lat zbiory kartograficzne i drzeworytnicze, uzupełniając je o świeżo 
zakupione obiekty: fotografie i neony. 

Nowa formuła kolekcji wymagała wytłumaczenia zarówno pracownikom, jak i goś-
ciom kancelarii. Stwierdziliśmy, że własne wydawnictwo będzie najlepszym medium do 
opowiedzenia o zmianach, jakie zaszły w naszych zbiorach. Zależało nam, aby album 
był praktycznym narzędziem, kompendium wiedzy o kolekcji, ale także doświadczeniem 
czytelniczym i wizualnym; by angażował, a jednocześnie przemycał odmłodzonego ducha 
firmy. Katalog miał przekraczać format hermetycznego wydawnictwa korporacyjnego, 
stać się zaproszeniem do spotkania, rozmowy, wizytówką, która zafunkcjonuje poza 
biurem i zaciekawi odbiorców. 

6 Aleksandra Krasny – art advisor, kurator warszawskiej kolekcji White & Case; Monika Pakulska – po-
mysłodawczyni publikacji, Dyrektor Personalny i Operacyjny kancelarii White & Case.

7 White & Case: amerykańska kancelaria prawna, w Polsce obecna od lat dziewięćdziesiątych.
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Ponieważ kolekcja, którą gromadzimy, koncentruje się na pracach tworzonych 
w edycjach i na papierze, to właśnie papier z eksplorowaniem jego różnych możliwości 
stał się kluczowym środkiem ekspresji. Eklektyczny charakter zbioru został oddany za 
pomocą różnych rodzajów materiału (np. neony zostały pokazane za pomocą nadruków 
na folii), wielkości (kartki wielkości A5 poprzetykane zostały kolorowymi „fiszkami”), 
struktur (gładkie, chropowate) i gramatur. Studio Edgara Bąka, odpowiedzialne za projekt 
graficzny, uwzględniło w nim kolory i czcionki charakterystyczne dla White & Case oraz 
pastelowe barwy nawiązujące do naszej nowej przestrzeni (róż, błękit, zieleń). W ramach 
prowadzenia narracji o tożsamości White & Case projektanci postanowili odwołać się 
do zabiegu zoomowania, tworząc autorskie zestawienia, w których prace należące do 
rdzenia kolekcji (ryciny, drzeworyty, mapy) „rozmawiają” z nowo zakupionymi zdjęciami. 
Pocztówki z widokami stolicy dołączone do limitowanej 
wersji albumu stały się sposobem do poszerzenia pola 
działania książki (zachętą do wysłania z pozdrowieniami, 
czy też oprawienia i powieszenia na ścianie). 

Album jest miniaturą kolekcji, ewidencjonującą jej 
obiekty, oddającą bogaty i wielowątkowy charakter 
zbioru, ale także samodzielną wypowiedzią artystyczną 
o Warszawie, bohaterce kolekcji. Za pomocą różnych 
środków, m.in. wielowarstwowej okładki czy zestawiania 
prac, udało nam się przedstawić bliską nam wizję stolicy 
– metropolii, która posiada wiele warstw wynikających 
z wydarzeń historycznych, a jednocześnie bardzo wyra-
zisty charakter.

Z materiałów promocyjnych8

MONOGRAFIA COLOR AND SPACE
ZESPÓŁ AUTORÓW ORAZ WYDAWNICTWO SKIRA

Pozycja Color and Space wydana została w 2018 roku przez międzynarodową oficynę 
SKIRA z siedzibą w Mediolanie. To pierwsza anglojęzyczna monografia poświęcona 
polskiemu artyście – Wojciechowi Fangorowi. Propaguje ona nie tylko malarza, ale 
także wysoką kulturę kolekcjonerską. W monografii reprodukowano i opisano prace 
z prywatnych zbiorów między innymi Grażyny Kulczyk, Krzysztofa Bieńkowskiego, 

8 Historia Wydawnictwa SKIRA: http://www.skira.net/en/page/story. 
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Anny i Jerzego Staraków. Są też obrazy z kolekcji Artura Lejwy oraz Museum of Mo-
dern Art, Nowy Jork. Publikacja ma charakter naukowy. Zawiera m.in. teksty, które 
określają recepcję sztuki Fangora w świecie. Autorką pierwszego z nich jest Magdalena 
Dabrowski – amerykańska historyczka sztuki i kuratorka w MoMA. Autorem drugiego 
tekstu jest Mark Rosenthal – niezależny krytyk, związany wcześniej z Narodową Gale-
rią Sztuki w Waszyngtonie. Monografia oprócz ikonografii zawiera obszerne materiały 
źródłowe, w tym wybraną korespondencję Fangora oraz zacytowane wywiady z artystą. 
Podstawą monografii jest obszerne „Kalendarium życia i twórczości”. Zaprezentowano 
także katalog wystaw oraz bibliografię międzynarodowych i polskich publikacji. Autorką 
„Kalendarium” jest historyczka sztuki Katarzyna Jankowska-Cieślik, adiunkt w Muzeum 
ASP w Warszawie.  

Wydawnictwo SKIRA założył Albert Skira w 1928 roku w Lozannie. W swojej pra-
wie stuletniej działalności wydawnictwo opublikowało wybitne albumy z ilustracjami, 
których autorami byli między innymi Picasso, Matisse, Dalí, Duchamp, Miró. Dzisiaj 
SKIRA jest globalnym i najstarszym wydawcą albumów dedykowanych sztuce, rocznie 
publikuje około trzystu tytułów z takich dziedzin sztuki jak archeologia, design, antyki, 
sztuka współczesna, fotografia, moda i inne. Poczesne miejsce zajmuje w planach wy-
dawniczych prezentowanie bogactwa i dorobku prywatnych i publicznych kolekcji sztuki. 
Wydawnictwo wspiera także wybitne wystawy sztuki, w tym tak znane, jak zorganizowane 
w roku 2015 z okazji EXPO Milan wielkie wystawy prac Caravaggia w Palazzo Reale 
w Mediolanie oraz Picassa w Scuderie del Quirinale. 

Oficyna SKIRA jest synonimem fachowości, wysokiego prestiżu, edukacji w dzie-
dzinie sztuki. Publikacje SKIRA ustanowiły szanowane do dzisiaj standardy prezentacji 
dzieł sztuki.
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RANKING GENIALNI LOKALNI GLOBALNI
IM. DANUTY SZAFLARSKIEJ

TRZY EDYCJE W LATACH 2018–2020

Misją Rankingu Genialni Lokalni Globalni (GLG) im. Danuty Szaflarskiej jest 
doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców 
wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym 
roku. Celem Rankingu jest także gromadzenie informacji o kulturalnych sukcesach 
Sądeczan w Polsce, Europie, na całym świecie. Inicjatywę wspierają organizacyjnie 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, redakcja „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Patronką Rankingu jest pochodząca z Sądecczyzny 
wybitna aktorka filmowa i teatralna Danuta Szaflar-
ska, której kariera zawodowa i postawa społeczna jest 
symbolem idei przewodniej rankingu Genialni Lokalni 
Globalni. Danuta Szaflarska urodziła się 6 lutego 1915 r. 
w Kosarzyskach, zmarła 19 lutego 2017 r. w Warsza-
wie. Wystąpiła w ponad stu rolach filmowych i ponad 
osiemdziesięciu teatralnych. Grała w Teatrze Telewizji, 
słuchowiskach Teatru Polskiego Radia, serialach 
telewizyjnych, a także podkładała głos do filmów 
zagranicznych. Była najdłużej pracującą i żyjącą polską 
aktorką. Brała udział w powstaniu warszawskim jako 
łączniczka. Zarówno krytycy, jak i widzowie cenili jej 
osobowość i temperament. Zawsze podkreślała swój 
sądecki rodowód.

Zakres tematyczny Rankingu obejmuje dokonania 
artystyczne oraz wydarzenia, zarówno jednostkowe, jak 

i cykliczne, w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, taniec, film, literatura, sztuki 
wizualne i performatywne, architektura, moda i wzornictwo oraz sektory kreatywne, 
w tym nowe media, multimedia i gry video oraz inne pokrewne z wcześniej wymienio-
nymi i interdyscyplinarne. Przy ustalaniu listy rankingowej Kapituła bierze pod uwagę 
nowoczesność i artystyczną unikalność dzieła i jego efektywny wkład w promowanie 
Sądecczyzny w Polsce i na świecie poprzez związek autora/autorki z naszym regionem.

W trzech edycjach Rankingu spośród zgłoszonych sześćdziesięciu osób o znaczących 
już osiągnięciach, dostrzeżonych poza granicami Sądecczyzny oraz Polski, do finałów 
zakwalifikowanych zostało trzydzieści osób. 

Danuta Szaflarska
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LAUREACI I EDYCJI RANKINGU GLG  ZA ROK 2018 

1. Joanna Kulig, 2. Weronika Gogola, 3. Antoniusz Dietzius, 4. Jakub Polaczyk, 
5. Monika Sznajderman, 6. Wojciech Knapik, 7. Filip Pławiak, 8. Izabela Szafrańska, 
9. Georg Weiss, 10. Antoni Malczak. Nagrodę publiczności, w wyniku głosowania na 
portalu DTS24, otrzymali Antoniusz Dietzius oraz Izabela Szafrańska.

LAUREACI II EDYCJI RANKINGU GLG ZA ROK 2019 

1. Sylwia Olszyńska, 2. Michał Węgrzyn i Wojciech Węgrzyn, 3. Janusz Tyrpak, 
4. Tomasz Bocheński, 5. Katarzyna Zielińska, 6. Rasm Almashan, 7. Mateusz Perz,  
8. Aleksandra Świgut, 9. Anna Szewczyk-Świątek i Wojciech Świątek, 10. Andrzej Sza-
rek. Nagrodę publiczności, w efekcie głosowania na portalu DTS24, otrzymali Katarzyna 
Zielińska i Janusz Tyrpak.

LAUREACI III EDYCJI RANKINGU GLG ZA ROK 2020 

1. Justyna Stasiek-Harabin, 2. Ex aequo Krzysztof Dziurbiel i Anna Wilk, 3. Marcin 
Kaletka, 4. Alicja Przybyszowska, 5. Mariusz Brodowski, 6. Renata i Grzegorz Czerwiccy, 
7. Adam Balas, 8. Monika Sznajderman, 9. Agnieszka Zahaczewska-Książek. Nagrodę 
publiczności otrzymał Mariusz Brodowski.

Członkowie Kapituły reprezentują wyłącznie siebie, a nie instytucje, z którymi związa-
ni są zawodowo lub społecznie, i wykonują swoje czynności w Kapitule pro publico bono. 
Ponadto nie uczestniczą w głosowaniach w sytuacji konfliktu interesów. W kolejnych 
edycjach Kapituła uzupełniana jest o pięć osób, które uplasowały się na pięciu pierwszych 
miejscach w Rankingu w danym roku. Nad prawidłowością tajnego głosowania Kapituły 
Rankingu czuwa renomowana warszawska kancelaria prawna GESSEL. 
Kapituła Rankingu GLG (po trzech edycjach)

Tomasz Bocheński (artysta grafik), dr Monika Bryl (historyczka sztuki, antykwa-
riuszka), Antoniusz Dietzius (aktor, reżyser), Krzysztof Dziurbiel (pianista), Maria 
Ekier (artystka plastyczka), Katarzyna Gajdosz-Krzak (dziennikarka), Weronika Gogola 
(pisarka, tłumaczka literatury), Marcin Kaletka (saksofonista i pedagog), Agnieszka 
Kilańska-Cypel (historyczka sztuki), Wojciech Knapik (geograf, menedżer kultury), 
Ryszard Kruk (prawnik, kolekcjoner-regionalista), Joanna Kulig (aktorka filmowa), 
Krzysztof Kuliś (artysta plastyk), dr Maria Molenda (kostiumolożka), Wojciech Mo-
lendowicz (dziennikarz, wydawca), Sylwia Olszyńska (śpiewaczka operowa), Jakub 
Polaczyk (kompozytor, pianista), Dariusz Prończuk (finansista, kolekcjoner sztuki), 
Alicja Przybyszowska (artystka fotografik), Rafał Skąpski (prawnik, wydawca literatury), 
Justyna Stasiek-Harabin (twórczyni blogu kulturalnego), Karol Szafraniec (filmoznawca), 
Agnieszka Szling (tłumaczka literatury), Janusz Tyrpak (artysta malarz), Michał Węgrzyn 
i Wojciech Węgrzyn (filmowcy), Anna Wilk (autorka książek historycznych), Katarzyna 
Zielińska (aktorka filmowa i telewizyjna).

Ranking GLG pomoże nam krok po kroku stworzyć Światowy Alfabet Sądeczanek 
i Sądeczan, których sukcesy dostrzeżono poza granicami Sądecczyzny! 
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LAUREACI I EDYCJI RANKINGU GENIALNI LOKALNI GLOBALNI 
IM. DANUTY SZAFLARSKIEJ ZA ROK 2018 

1. Joanna Kulig – pochodząca z Muszynki aktorka filmowa i te- 
atralna. Zagrała m.in. w filmach: „Kler”, „7 uczuć”, „Niewin-
ne”, „Disco Polo”, „Sponsoring”. Za grę w tym ostatnim otrzy-
mała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej podczas  
37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2012 
roku oraz Polską Nagrodę Filmową „Orzeł” w kategorii „Naj-
lepsza Aktorka Drugoplanowa”. Światową sławę przyniosła jej 
rola Zuli w nominowanym do Oscara filmie „Zimna wojna”, za 
który Europejska Akademia Filmowa uhonorowała ją nagrodą 
dla najlepszej europejskiej aktorki 2018 roku. 

2. Weronika Gogola – tłumaczka i pisarka. Przetłumaczyła 
z języka słowackiego książki Maroša Krajňaka Carpathia 
i Informacja oraz Przez ucho igielne Jána Púčeka. Jest au-
torką debiutanckiej książki Po trochu, która w 2018 roku 
dostała nominację do Nagrody Literackiej Nike. Była rów-
nież finalistką Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia” 
oraz Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. 
Za swój debiut otrzymała Nagrodę Conrada. 

3. Antoniusz Dietzius – aktor, wokalista, reżyser spektakli muzycz-
nych. Kierownik artystyczny Teatru Muzycznego przy Domu 
Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie. W 2018 r. zreali-
zował musical „Spamalot, czyli Monty Python i Święty Graal” 
we współpracy z londyńską agencją Theatrical Right Worldwide. 
Ponadto wyreżyserował komedię „Męskie D’ramy, czyli między 
testosteronem a reumatyzmem” (tekst Tomasza Jachimka) na scenie 
Teatru Palladium w Warszawie. Urodził się w Łodzi, ale wychował 
w Krynicy-Zdroju. 

4. Jakub Polaczyk – kompozytor, pianista, pedagog od 
kilku lat mieszkający w Nowym Jorku. Jest absolwentem 
Carnegie Mellon University w Pittsburghu i Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Od 2015 roku wykłada w New York 
Conservatory of Music. Jest laureatem rozlicznych nagród, 
stypendiów i wyróżnień w Polsce i na całym świecie. Jego 
utwory wykonywane są w salach koncertowych Europy, 
Australii, Azji i USA, w tym w nowojorskiej Carnegie 
Hall. Z Sądecczyzną związany jest od dzieciństwa.
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5. Monika Sznajderman – antropolog kultury; stopień 
doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie 
Sztuki PAN w Warszawie. Autorka kilku książek. Od 
1996 roku prowadzi Wydawnictwo Czarne. Za książ-
kę Fałszerze pieprzu została uhonorowana Nagrodą  
im. Marii i Łukasza Hirszowiczów oraz Nagrodą im. Je- 
rzego Turowicza. Urodziła się w Warszawie, od ponad 
trzydziestu lat mieszka w Beskidzie Niskim, w Wołowcu.

6. Wojciech Knapik – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki  
im. Ady Sari w Starym Sączu. Jest pomysłodawcą i dyrekto- 
rem artystycznym Festival Folk Pannonica, który od European 
Festivals Association w Brukseli otrzymał prawo do używania spe-
cjalnego znaku „Remarkable Festival”. Jest pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura 
w Starym Sączu. Od 2013 roku organizuje Starosądecki Festiwal 
Muzyki Dawnej. Z Sądecczyzną związany jest od trzydziestu  lat. 

7. Filip Pławiak – aktor filmowy i teatralny wywodzący się z Są-
decczyzny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Otrzymał nominację do 
Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rok 2016. Na swoim 
koncie ma role w serialach i filmach, w tym pierwszoplanowe 
w takich produkcjach jak: „Bilet na Księżyc”, „Czerwony 
pająk”, „Prosta historia o morderstwie” czy „Listy do M. 3”. 
Wziął również udział w filmie „303. Bitwa o Anglię”.

8. Izabela Szafrańska – z wykształcenia kulturoznawca, z za-
wodu muzyk. Jest założycielką i liderką zespołu El Saffron, 
z którym dotarła do finału telewizyjnego show „Must Be the 
Music”. Laureatka wielu nagród, w tym Grand Prix VI Festi-
walu Kolęd w Krakowie. Koncertuje również za granicą: m.in. 
w USA, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Mołdawii, Republice 
Czeskiej i Rosji. Pochodzi z Sądecczyzny; wychowała się w ro-
dzinie z tradycjami muzycznymi.

9. Georg Weiss – z Sądecczyzną połączyła go miłość do 
żony, dla której przeprowadził się z Niemiec do Nowego 
Sącza i związał z Miejską Orkiestrą Dętą w Starym Sączu. 
Z wykształcenia jest muzykiem-trębaczem, kształcił się 
w Wyższej Szkole Muzycznej w Essen. Z Miejską Orkie-
strą Dętą zdobył szereg nagród i odbył wiele koncertów, 
prezentując różnorodne programy artystyczne. Gościnnie 
był dyrygentem w Bazylei, Zurichu i Essen.
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10. Antoni Malczak –  urodzony w Nowym Sączu, absolwent 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Stworzył rozpoznawalne 
w Polsce i poza jej granicami wydarzenia kulturalne, m.in. 
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regional-
nych Święto Dzieci Gór oraz  Festiwal im. Ady Sari, których 
kolejne edycje stanowiły mocny akcent na kulturalnej mapie 
Polski i Europy. Był twórcą i przez wiele lat dyrektorem 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

LAUREACI II EDYCJI RANKINGU GENIALNI LOKALNI GLOBALNI 
IM. DANUTY SZAFLARSKIEJ ZA ROK 2019

1. Sylwia Olszyńska – śpiewaczka operowa (so-
pran liryczny) rodem z Nowego Sącza. Absol-
wentka krakowskiej Akademii Muzycznej, lau-
reatka wielu konkursów. Do najważniejszych jej 
angaży w sezonie 2019/2020 należą role Zelmy 
i Marietty w „Casanovie” L. Różyckiego w Fil-
harmonii Narodowej, rola Sophie w „Werterze” 
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, rola 
Paminy w „Czarodziejskim Flecie” W.A. Mo-
zarta oraz rola tytułowa w premierowej produkcji „Rodelindy” w Polskiej Operze 
Królewskiej. W roku 2019 kilkakrotnie koncertowała na Sądecczyźnie  (Nowy Sącz, 
Krynica-Zdrój).

2. Michał i Wojciech Węgrzynowie – urodzeni 
w Nowym Sączu filmowcy: operator i reżyser. Ni-
czym bracia Hughes, starają się podbić polskie kino 
na własnych warunkach. Zaczęli w 2003 roku od 
kontrowersyjnego dokumentu „Zaszumiał, Powiał” 
o chłopaku z jednego z sądeckich osiedli. Potem były 
kolejne dokumenty i offowe fabuły. Do mainstreamu 
udało się im przebić w roku 2019 głośnym „Procede-
rem”, opowiadającym o raperze Tomaszu Chadzie. 

3. Janusz Tyrpak – artysta malarz rodem z Muszyny. Od 1990 
roku mieszka w Kopenhadze. Jest członkiem Duńskiego Sto-
warzyszenia Artystów Wizualnych oraz International Associa-
tion of Art. Łączy role malarza, grafika, portrecisty, fotografa, 
projektanta i pedagoga. Laureat American Scandinavian Socie-
ty Award. W 2019 roku wystawiał m.in. w Galleri Juel Verland 
Art (Holbaek, Dania), Artyfact Gallery (Båstad, Szwecja), Ga-
lerie Stexwig, (Borgwedel, Niemcy), Galerii M (Wrocław). 
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4. Tomasz Bocheński – sądeczanin, grafik, dyrektor artystyczny 
Polska Press Grupy. Wielokrotnie zdobywał najbardziej prestiżowe 
nagrody w konkursach branżowych w Polsce i na świecie. W roku 
2019 zdobył sześć nagród w prestiżowym konkursie projektowania 
prasowego European Newspaper Award. Przypadły mu dwie nagro-
dy specjalne – Judges’ Special Recognition. Do konkursu zgłoszono 
ponad cztery tysiące prac z 25 krajów.

5. Katarzyna Zielińska – urodzona na Sądecczyźnie, absol-
wentka krakowskiej PWST, aktorka filmowa i teatralna, 
piosenkarka. Umiejętnie kieruje swoją karierą, stawiając 
sobie coraz większe wyzwania. Wystawiony w roku 2019 
w Teatrze Muzycznym Roma musical „Nowy Jork. Pro-
hibicja”, którego jest producentką i w którym gra jedną  
z  głównych ról, okazał się wielkim sukcesem. 

6. Rasm Almashan – wokalistka pochodzenia polsko-je-
meńskiego, z Lipnicy Wielkiej, autorka tekstów i kompo-
zytorka. Współtworzyła zespoły: Kultura de Natura oraz 
Soomood. Występowała m.in. z Laboratorium oraz w Or-
kiestrze Naxos Milo Kurtisa i Kostka Yoriadisa. W  2019 
roku nagrała płytę „YEMENIA”.

7. Mateusz Perz – starosądeczanin, pianista-solista i kamera-
lista. Student Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestnik 
konkursów, festiwali, koncertów w Polsce i za granicą. Jego 
ostatnie sukcesy to: III nagroda w XXVI „ROMA” Piano 
Competition w Rzymie, Grand Prix w konkursie im. Don 
Enrico Smaldone w Angri, solowy recital w Muzeum Cho-
pina w Warszawie oraz recitale podczas Festiwalu Piano City 
Napoli i w Pałacu Carafa Di Maddaloni.

8. Aleksandra Świgut – sądeczanka, pianistka, solistka i ka-
meralistka, asystentka w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Zdobywczyni m.in. II nagrody na I Międzynarodowym Konkur-
sie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych w Warsza-
wie. Na swoim koncie ma liczne koncerty zagraniczne. Uczest-
niczka XVIII Konkursu Chopinowskiego.

Fot. Darek Kawka
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9. Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek – właści-
ciele studia projektowego 55Architekci w Limanowej. 
Autorzy m.in. Bobrowiska w Starym Sączu, które 
w 2019 roku otrzymało nagrody Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich, tygodnika „Polityka” oraz Salo-
nu Architektury, a także platformy widokowej w Woli 
Kroguleckiej, wyróżnionej nagrodą im. Stanisława 
Witkiewicza.

10. Andrzej Szarek – wybitny rzeźbiarz, profesor sztuki. Był 
artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii i Sze-
fem Rady Artystycznej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Upra-
wia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. W 2019 roku miał swo-
je wystawy m.in. w Koszalinie, Lublinie, Łowiczu, Krakowie. 
Zrealizował także projekt „Kapliczka Wszystkich Wiernych” 
w Nowym Sączu. 

LAUREACI III EDYCJI RANKINGU GENIALNI LOKALNI GLOBALNI 
IM. DANUTY SZAFLARSKIEJ ZA ROK 2020

1. Justyna Stasiek-Harabin – sądeczanka, absolwentka histo-
rii sztuki; pracuje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 
Od sześciu lat prowadzi blog o sztuce „Minerva”, który mie-
sięcznie czyta ok. 30–40 tysięcy unikalnych użytkowników. 
Jest to jeden z najpopularniejszych blogów o takiej tematyce 
w Polsce, na którym Justyna Stasiek-Harabin edukuje i opo-
wiada o emocjach związanych z przeżywaniem sztuki.

2. Ex aequo: Krzysztof Dziurbiel  – pianista, uro-
dzony w Muszynie. Gra w duecie ze swoją żoną 
Chiemi Tanaką. W 2020 roku otrzymali I główną 
nagrodę w V Międzynarodowym Konkursie Mu-
zycznym online „Danubia Talents” na Węgrzech, 
a w konkursie online „Music and Stars Awards” 
uzyskali Srebrną Nagrodę. W lutym 2020 roku 
odbyli koncertowe tournée po Polsce.
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Anna Wilk – historyczka, badaczka i pasjonatka historii 
mniejszości narodowych, z uwzględnieniem zagadnień 
tożsamościowych. Za debiutancką książkę Łemkowie. 
Między integracją a rozproszeniem 1918–1989 otrzy-
mała prestiżową nagrodę im. prof. Tomasza Strzembo-
sza dla autora najlepszej książki, dotyczącej najnowszej 
historii Polski. 

3. Marcin Kaletka – saksofonista, kompozytor oraz pe-
dagog. W 2020 roku ukazała się płyta „Weband – Cavatine 
Session” (Art Evolution Rec.) polskiej supergrupy pod wo-
dzą pianisty Piotra Wyleżoła, w której gra również Mar-
cin Kaletka. Płyta została uznana za jedną z najlepszych 
w 2020 roku przez magazyn „Jazz Forum”.

4. Alicja Przybyszowska – artystka fotografka, jurorka, ku-
ratorka, wykładowczyni, organizatorka konkursów foto-
graficznych. W 2020 roku uzyskała tytuł Excellence FIAP 
Bronze (EFIAP/b) nadawany przez Fédération Interna-
tionale de l’Art Photographique (FIAP) w Luksemburgu. 
Odznaczona Srebrnym Medalem „Za Fotograficzną Twór-
czość” przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 
25-lecia tej organizacji.

5. Mariusz Brodowski – ps. Mgr Mors, artysta, twórca 
murali, działacz społeczny w Nowym Sączu, wykraczają-
cy podejmowaną problematyką poza region. W roku 2020 
w ramach autorskiego projektu „#serialnawegierskiej” 
podejmował tematykę ważnych problemów społecznych, 
w tym alkoholizmu. 

Fot. Katarzyna Zadróżna
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6. Renata i Grzegorz Czerwiccy – małżeństwo, 
autorzy bestselleru Nie jesteś skazany. Oboje 
pracują w Wydawnictwie RTCK (Rób To Co 
Kochasz), które wydało ich książkę. W 2020 
roku ukazała się jeszcze jedna książka autor-
stwa Renaty – Z braku rodzi się lepsze. To wy-
wiad z ks. Piotrem Pawlukiewiczem.

7. Adam Balas – menadżer kultury, dyrektor Euro-
pejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach. W 2020 roku Centrum zorganizowało 
Wiosenną Akademię Muzyki, projekt online, w którym 
udział wzięły tysiące osób.

8.  Monika Sznajderman – antropolożka kultury, doktor 
nauk humanistycznych. Od 1996 roku prowadzi Wydaw-
nictwo Czarne. W 2020 roku została laureatką Nagrody 
im. Václava Buriana za wkład w dziedzinie kultury do 
dialogu środkowoeuropejskiego.

9. Agnieszka Zahaczewska-Książek – pianistka, urodzona 
w Krynicy-Zdroju. W 2020 roku pracowała jako pianista-akom-
paniator w Akademii Muzycznej w Krakowie z klasą skrzypiec 
prof. Wiesława Kwaśnego. Otrzymała stypendium „Młoda Pol-
ska” 2020; pod koniec roku razem z Krzysztofem Książkiem wy-
dała płytę CD z suitami na dwa fortepiany Antona Areńskiego 
i Sergiusza Rachmaninowa. 

Fot.Piotr Markowski
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DANUTA SZAFLARSKA
WE WSPOMNIENIACH CÓREK – MARII I AGNIESZKI

Redakcja „Almanachu Muszyny” poprosiła panie Marię Ekier oraz Agnieszkę Ki-
lańską-Cypel o kilka słów wspomnień o Danucie Szaflarskiej. Otrzymaliśmy osobiste, 
pełne ciepła odpowiedzi, za które bardzo dziękujemy. Pani Maria jest artystką plastyczką, 
ilustratorką i autorką książek zaadresowanych do najmłodszych. Pani Agnieszka jest 
historykiem sztuki; wiele lat swojej pracy poświęciła Muzeum Narodowemu w War-
szawie. Obie są mieszkankami Warszawy, ale częstymi gośćmi na bliskiej ich sercom 
Sądecczyźnie.

***

 Danuta Szaflarska była i jest kobietą silną i upartą.
 Gdy zaproponowano mi napisanie krótkiego tekstu dedykowanego Mamie, 
zapytałam Ją, czy chce, żebym cokolwiek pisała. A jeśli już, to o jakim „cokolwiek” 
pisać.
 Kilkadziesiąt lat temu Mama wybudowała drewniany domek w górach, gdzie 
spędzała wakacje. Teraz ja tam jeżdżę.
 W „paradnej” izbie kwieciste, przesuwane na sznurkach firanki zasłaniają 
niewielkie okna. Odsłanianie i zasłanianie jest niewygodne, a poza tym firanki 
przecierają się od sznurków.
 Kupiłam więc w zeszłym roku karnisze w kolorze drewna i razem z Gaździnką 
postanowiłyśmy je zamontować. Po godzinnym mocowaniu się z jednym uchwytem 
zwątpiłyśmy. 
 Mimo wysiłku i nieustępliwości z naszej strony drewno nie poddało się. Nie 
udało się też wyjąć częściowo wkręconych śrub. Nie udało się zmienić NIC. 
 – Danusia się nie zgadza – powiedziała Gaździnka.
 Zaciągnęłam ostrożnie firanki.
 Uszanowałam decyzję Mamy, żeby wszystko zostawić tak, jak było.

           Maria Ekier

***
Kiedy zaproponowano mi napisanie krótkiego wspomnienia o Mamie, pierwszą 

reakcją było: ale co ja mogę napisać? Mam wiele wspomnień o Mamie, ale one są 
moje, nie podzielę się nimi!

Po namyśle uznałam, że jednak jest taka historia, o której chętnie opowiem.
Mama całe swoje dorosłe życie spędziła w Warszawie, kochała to miasto, 

czuła się warszawianką. Z domu rodzinnego w Kosarzyskach, a potem w Nowym Sączu, 
wyniosła wiele tradycji i zwyczajów galicyjskich, które pieczołowicie pielęgnowała. 
Jednym z nich był Aniołek. 
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Mama, która na co dzień nie prowadziła domu, przygotowywała jednak 
bardzo tradycyjną kolację wigilijną. Wszystkie potrawy szykowała sama. Był barszcz 
czerwony z uszkami, karp w galarecie z migdałami, pierogi z kapustą i grzybami, 
łazanki z makiem i najlepsze na świecie ciasto drożdżowe.

No i oczywiście kompot z suszu. A inne desery były już po Aniołku.
Po skończonej kolacji Mama przeganiała nas do kuchni, gdzie pełni emocji 

czekaliśmy wszyscy na to najważniejsze dla dzieci wydarzenie. Mama otwierała 
Aniołkowi okno w pokoju i szybciutko do nas przychodziła. Cudownie podsycała 
emocje, głośno się zastanawiając, czy Aniołek już był, wychodziła sprawdzić, jaka 
jest sytuacja, czy coś widać. Po pewnym czasie wracała do nas i mówiła, że już chyba 
niedługo będzie, już słyszała szum skrzydeł… Emocje sięgały zenitu. Jeszcze chwila; 
Mama szła jeszcze raz sprawdzić i w końcu przybiegała do nas rozpromieniona, 
oznajmiając, że Aniołek już był, że zostawił dla nas prezenty! I cieszyła się razem 
z nami!

Tak było przez całe moje dzieciństwo i młodość. Tak było, kiedy moje dzieci 
były małe i kiedy były większe, i nawet wtedy, kiedy były już dorosłe. Tak było 
każdego roku, kiedy Mama była z nami.

I to jest nasze wspólne, rodzinne, najradośniejsze wspomnienie Mamy, 
Babci, Aniołka.

      Agnieszka Kilańska-Cypel

Córki Danuty Szaflarskiej – Agnieszka Kilańska-Cypel (po lewej) i Maria Ekier
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Gala na zakończenie I edycji Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, 
„Sokół” w  Starym Sączu, 19 maja 2019 r.

Klaps z salamandrą – plakieta dla laureata Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej. 
Klaps został zaprojektowany przez Marię Ekier, córkę Danuty Szaflarskiej, 

a wykonany przez ebenistę Jacka Cypla, męża drugiej córki Danuty Szaflarskiej, Agnieszki Kilańskiej-Cypel
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U NASZYCH PRZYJACIÓŁ 
NA SŁOWACJI I WĘGRZECH
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Eva Kollárová

STARÁ ĽUBOVŇA JE SLOVENSKÝM 
MESTOM KULTÚRY 2021

Obhajobe projektu STARÁ ĽUBOVŇA – UZOL KULTÚRY predchádzali dva roky 
intenzívnej práce všetkých zainteresovaných participantov. V roku 2019 skončil projekt 
na 2. mieste za Novými Zámkami. Odvtedy prešiel mnohými zmenami a inováciami.

Online prezentácia Mesto kultúry 2021 sa 
uskutočnila 15. júna 2020. Most medzi Starou 
Ľubovňou a hodnotiacou komisiou Fondu 
na podporu umenia v Bratislave symbolicky 
vychádzal zo zrekonštruovaného Domu kultúry. 
18. júna 2020 bolo zverejnené Rozhodnutie ria-
diteľa Fondu na podporu umenia o pridelení 
finančných prostriedkov vo výške 200 000 € 
žiadateľovi Mestu Stará Ľubovňa na projekt 
Stará Ľubovňa – Uzol kultúry. 

Keď sme projekt koncipovali, nerátali sme so žiadnou pandémiou. Po obhájení projektu 
sme sa s Fondom na podporu umenia dohodli, že aj keď Stará Ľubovňa bude titul Mesto 
kultúry 2021 používať od 1. januára, oficiálne otvorenie a realizácia projektu sa presu-
nie na jún 2021. Samozrejme, projekt bude trvať až do konca mája 2022. Veríme, že sa 
dovtedy situácia upokojí a budeme môcť všetko zrealizovať tak, ako sme si naplánovali.

UZOL kultúry je založený na vnímaní kultúry ako tvorivej energie spájajúcej eko-
logicky a spoločensky zodpovedný postoj obyvateľov k mestu a okolitému svetu.

Cieľom je podpora kultúrnej identity a zapojenie všetkých vekových skupín do 
kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania.

Poskytuje priestor umelcom, ktorí prinášajú inováciu, spájajú lokálne s me-
dzinárodným, historické s moderným, podporujú ekonomický zisk a rozvíjajú vlastnú 
tvorbu.

Činnosti budú prebiehať v štyroch dramaturgických líniách:
URBAN CLASH aktivizuje spoluprácu, sieťovanie, konfrontáciu umelcov v oblasti 

vizuálneho umenia. Ponúka podnety na skrášlenie mesta.
ZOOM približuje zvuky, farby, pohyb, ktoré vytvárajú tvorivý ošiaľ vo všetkých 

druhoch umenia.
Línia OKOM prináša prezentáciu regionálnych dejín s presahom na svetové, in-

formácie a stretnutia (o kom) o histórii, tradičnej ľudovej kultúre s umelcami a odborníkmi.
LABORATÓRIUM hľadá inovatívne spoločenské, kultúrne a ekonomické postupy, 

ktorými prepojí ekológiu a umenie.
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Vzdelávaním, tvorivými dielňami, zapojením komunít, sieťovaním kultúrnych 
inštitúcií, vyškolením nových ľudí sa dosiahne udržateľnosť projektu. Prijímaním 
a aplikáciou nového sa chceme posúvať ďalej, vytvárať podmienky na vzbudenie záuj-
mu naprieč vekovým spektrom, aby bola kultúra pre všetkých. Za zanechaním odkazu 
budúcim generáciám je ambícia, aby po nás niečo ostalo. 

Realizované aktivity, výstupy, zozbierané artefakty budú inšpiráciou pre obyvateľov 
mesta, ako aj samotných umelcov.

Zámerom projektu je vytvoriť kultúrny UZOL – prepojenie rôznych druhov kultúry 
a umenia, rôznych aktérov kultúrneho diania v meste, regióne i mimo neho, rôznych 
časových období (história, súčasnosť a budúcnosť).

Stará Ľubovňa ako Mesto kultúry 2021 má byť kombináciou historických daností 
a skúseností so súčasnou akčnou generáciou kultúrno-spoločenských dejateľov mesta 
a regiónu, s využitím moderných technických a marketingovo-komunikačných nástro-
jov a prepojením na národný i medzinárodný kultúrny kontext. Má ambíciu poskytnúť 
vyvážený priestor všetkým vekovým kategóriám percipientov a druhom umenia. 

Projekt bol prioritne koncipovaný pre obyvateľov Starej Ľubovne a regiónu, ale je 
otvorený pre všetkých záujemcov. V lete Starú Ľubovňu navštevuje množstvo domácich 
i zahraničných turistov. Chceme, aby si aj oni našli zaujímavé programy a podujatia, 
kvôli ktorým sa oplatí do nášho mesta prísť a pobudnúť tu. Spomenieme aspoň niektoré. 

Jedinečné stretnutie potomkov majiteľov hradu Ľubovňa. Ľubovnianske múzeum 
– hrad v Starej Ľubovni dlhodobo udržiava styky s najvýznamnejšími rodmi, ktoré 
ovplyvnili dejiny hradu Ľubovňa. V 17. a 18. storočí mali najväčší vplyv na dejiny 
hradu spišskí starostovia z rodu Lubomirských. Potomkovia tejto rodiny dodnes za-
stávajú významné postavenie v susednom Poľsku. V 19. storočí sa hrad stal majetkom 
rodiny Raisz, neskôr používali prídomok Lublóváry (Ľubovnianskohradský), ktorý sa 
im od začiatku 20. storočia stal priezviskom. Priami potomkovia tejto rodiny dodnes 
žijú v Maďarsku. Najviac v pamäti Ľubovňanov zostala rodina Zamoyských, poslední 
súkromní vlastníci hradu. Po ťažkom období 2. svetovej vojny žijú priami potomkovia 
majiteľov hradu v Španielsku. V doterajšej histórii hradu sa ani raz nepodarilo usku-
točniť spoločné stretnutie všetkých týchto rodov. Pripravované podujatie „Spoznaj svoj 
hrad” má byť aj príležitosťou na stretnutie týchto významných rodín. Okrem rôznych 
vzdelávacích aktivít sa návštevníci hradu môžu tešiť na veľký dobový maškarný bál, 
na 15. rozprávkový muzikál Múdry Maťko a blázni, na nočné divadelné predstavenie 
venované osudu kupca Kaspareka…

Aj v podhradí sa majú návštevníci na čo tešiť. Ťahákom budú folklórne vystúpenia 
známych i regionálnych súborov, ľudových hudieb, vystúpenia rôznych umelcov – jed-
notlivcov i kolektívov. Na jednom mieste zaznie 100 harmoník. Cieľom je vrátiť do 
centra mesta život, aby sa centrum mesta opäť stalo uzlom kultúrnych a spoločenských 
podujatí, miestom stretávania sa ľudí.

Zámerom súboru podujatí NÁVRATY DO MINULOSTI je symbolický návrat do 
minulosti mesta zorganizovaním retro pikniku na Deň matiek podľa vzoru historických 
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piknikov, ktoré poznáme zo starých fotografií a rozprávania pamätníkov, s retro hudbou, 
v dobových kostýmoch, s ochutnávkou dobových jedál a komunitným testovaním by-
linkových čajov. Kolorit vtedajšej doby budú dotvárať retro cyklisti a retro autá. Klub 
slovenských cyklistov v Starej Ľubovni otvorí v tento deň svoju cyklosezónu v retroštýle. 
Súčasťou podujatia bude aj výstava starých fotografií zo zbierok obyvateľov Starej 
Ľubovne a Ľubovnianskeho múzea. Mottom celého podujatia bude: „Iba dôkladné po-
znanie minulosti dovolí pochopiť súčasnosť a pripraví cestu do budúcnosti”.

Ro(c)kovanie partnerských miest – podujatie, na ktorom sa predstavia najlepšie do-
máce rockové kapely v konfrontácii s rockovými kapelami z partnerských miest mesta 
Stará Ľubovňa. Vystúpenia jednotlivých kapiel na nezvyčajných miestach v Starej Ľu-
bovni a blízkom okolí. Podujatie bude končiť spoločným koncertom všetkých kapiel na 
tribúne v parku na Nám. gen. Štefánika.

Témou Bienále vizuálneho umenia bude Krajina a architektúra klenotu severného 
Spiša – Starej Ľubovne. Bude tiež vyhlásená výtvarná súťaž o najkrajšiu pohľadnicu 
z nášho mesta.

Workshop mozaiky – výsledkom tejto aktivity má byť vytvorenie monumentu/umele-
ckého diela, ktoré vznikne spoluprácou občianskeho združenia Centro Arte a obyvateľov 
mesta Stará Ľubovňa. Združenie Centro Arte, ktorého hlavným predstaviteľom je Don 
Camillo, má sídlo priamo v meste. Jeho členovia realizujú hodnotné diela medzinárodného 
rozmeru. Vďaka tomu, že výtvarné prevedenie bude realizované technikou mozaiky, 
bude môcť každý obyvateľ či návštevník mesta priložiť ruku k dielu a vložiť tak kúsok 
materiálu do jedného celku. Chceme tým zdôrazniť potrebu jednoty a komunity, ktoré 
vytvára mesto. 

Pozornosť by som chcela upriamiť aj na EKO(LABORATÓRIUM): eKo(laboratórium) 
– [predpona eko- sa vzťahuje k ekologickým témam súčasnej spoločnosti v čase zmeny 
klímy; veľké písmeno K odkazuje na prácu s komunitou a zároveň na kolaboratívnu 
formu projektu; zátvorky a kurzíva zdôrazňujú dve slová, laboratórium a art, ktoré 
predstavujú hľadanie inovatívnych spoločenských a kultúrnych postupov, ktorými bude 
projekt prepájať ekológiu a umenie].

Ako sa vyrovnať s faktom, že bezpečná budúcnosť planéty je ohrozená zmenou klímy 
spôsobenej človekom, a s ňou súvisiacim možným nedostatkom, sociálnymi zmenami, 
prírodnými katastrofami, pandémiami či vojnami? Ľudia majú stále možnosť a schopnosť 
spomaliť globálne otepľovanie a nastaviť klimatické adaptačné plány tak, aby ucho-
vali život na Zemi v podobe, ako ho poznajú, a to vtedy, pokiaľ budú konať spoločne. 
Dôležitým krokom k tomuto spojeniu sú informácie o tom, čo v nastavenej spoločnosti 
a v jej systéme zmeniť tak, aby ľudstvo znížilo svoju uhlíkovú stopu a zvýšilo ochranu 
klímy. Jednou z ciest ako zaktivizovať spoločnosť k zmene, je nielen jej informovanie, 
ale predovšetkým jej zapojenie sa do ekologicky aktívnych komunít, v ktorých prebieha 
okrem spoločnej tvorivej činnosti i medziodborový dialóg so vzdelávacími presahmi.

Je potrebné dodať, že v meste funguje nadštandardná spolupráca všetkých inštitúcií 
a organizácií, ktoré sa podieľajú na kultúrnom dianí. Spomenieme aspoň Ľubovnianske 
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osvetové stredisko, Ľubovnianske múzeum, Ľubovniansku knižnicu, Centrum voľného 
času… Na projekte participuje viac ako 40 subjektov. Aj preto uzol kultúry, ktorý spája 
ľudí do spoločného snaženia…  

Z priestorových dôvodov nie je možné predstaviť všetky aktivity projektu UZOL. 
Podrobne o nich budeme pravidelne informovať na stránke mesta Stará Ľubovňa.

Pozývame Vás, milí priatelia, do Starej Ľubovne – slovenského Mesta kultúry 2021!   

Od redakcji: 

PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže 
Mestského úradu v Starej Ľubovni.

 Zamek w Starej Lubowli 
(skan okładki opracowania Zamek w Starej Lubowli. Przewodnik ilustrowany, edytor Dalibor Mikulík, 

wyd. Muzeum w Starej Lubowli)
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TARCALANIN, MUSZYNIANIN
DWA BRATANKI

Tarcal leży u podnóża góry Tokaj; dokładnie po jej drugiej stronie leży samo mia-
steczko Tokaj. Tarcal to wieś winna. Tutejsi winiarze przekonują, że to tu znajdują się 
najlepsze parcele w całym regionie tokajskim. We wsi funkcjonuje szereg znakomitych 
wytwórni wina: Basilicus, Degenfeld, Bracia Dorogi, Instytut Badawczy Wina, Kern, 
Kikelet, Királyudvar, Majoros, Myrtus, Tokajicum…

Wieś zrobiła się ostatnio znana z największej na Węgrzech figury Jezusa. Wykonana 
z litego kamienia, ma  ponad osiem metrów wysokości. Stoi na wzgórzu nad wsią i jest 
widoczna z daleka. Coraz więcej ludzi przyjeżdża ją zobaczyć. Obok wież dwóch sto-
jących blisko siebie kościołów oraz kaplicy św. Teresy, znajdującej się na skraju wsi, 
figura stała się jedną z wizualnych dominant panoramy Tarcalu.

Przed pięciu laty grupa, składająca się przede wszystkim, choć nie tylko, z winia-
rzy, postanowiła stworzyć Tarcalskie Stowarzyszenie Winno-Kulturalne. Na tę decyzję 
z jednej strony wpłynęła chęć wspólnych działań, z drugiej natomiast strony inicjatorów 
zmotywował przykład innych wsi w regionie, gdzie taka współpraca zaczęła się poja-
wiać już od pewnego czasu. Mimo że Tarcal to wieś, Stowarzyszenie jest zaskakująco 
międzynarodowe. Przewodniczącą jest Francuzka (Stéphanie Berecz), wśród członków 
są Białorusinka i Polak. Wspólnym językiem jest węgierski.

Flagowym projektem Stowarzyszenia jest coroczny festiwal o nazwie Czarująca Ma-
jówka, który odbywa się zwykle w pierwszy weekend majowy. Wyjątkiem był ubiegły 
rok, kiedy to z powodu epidemii koronawirusa impreza miała miejsce w sierpniu. Festi-
wal to otwarte piwnice, degustacje, targ lokalnych produktów, oferta gastronomiczna, 
bardzo popularna – połączona z degustacją – przechadzka po winnicach. Ale nie tylko, 
bo odbywają się też koncerty, przechadzki tematyczne po wsi czy wykłady. Na przykład 
na pierwszej Majówce profesorka z Węgierskiej Akademii Nauk Andrea Pető wygłosiła 
wykład o czarownicach, bo to w Tarcalu właśnie król Koloman Uczony już w XI wieku 
wydał edykt zakazujący prześladowania czarownic. Czyli, podobnie jak w nazwie sto-
warzyszenia, są i wino, i kultura. 

Najważniejszym wydarzeniem Majówki jest zawsze prezentacja najnowszego wspól-
notowego wina Tarcal. Wina takie tworzone są w kilku okolicznych wsiach. W Tarcalu 
powstaje ono w wyniku kupażowania win dostarczonych przez najlepszych winiarzy 
we wsi i zaaprobowanych potem po specjalnej degustacji. Wino to jest wyrazem ducha 
współpracy. Winiarze, którzy na co dzień konkurują ze sobą, tworząc to wino pokazują, 
że potrafią, kiedy potrzeba, działać razem. Można je kupić u wszystkich współprodu-
centów – w tej samej cenie. 
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Fakt, że Majówka jest organizowana na początku maja, nie jest przypadkowy. Cho-
dzi o to, by ułatwić Polakom udział w festiwalu. I faktycznie, goście z Polski stanowią 
zwykle 10–20% uczestników. To z myślą o nich oferowane jest tłumaczenie na polski 
i przygotowywane są materiały informacyjne w tym języku. Często w programie festiwalu 
pojawia się akcent polski, na przykład koncert zespołu Kraków Street Band, wykład Ga-
briela Kurczewskiego na temat roli win tokajskich w kulturze polskiej, czy też prelekcja 
o bitwie tarcalskiej w 1849 roku, w której odznaczyli się walczący po stronie Węgrów 
(a przeciw Austriakom) Polacy.

Ta otwartość na Polaków to nawiązanie do długich tradycji polsko-węgierskich kon-
taktów opartych na winie. Naturalnie wpisuje się w nią współpraca ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Almanachu Muszyny. Wzięła się ona z internetu: Jerzy Celichowski oraz 
Gabriel Kurczewski odnaleźli się dzięki swoim blogom, czyli „Jeżowi Węgierskiemu” 
oraz stronie „Blisko Tokaju”. Od tamtej pory grupa z Muszyny kilkakrotnie odwiedziła 
Tarcal biorąc udział w winobraniu, a Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny 
od paru lat zamawia u jednego z winiarzy swoje stowarzyszeniowe wino. Grupa człon-
ków tarcalskiego stowarzyszenia oraz ich rodziny przyjeżdżają w zimie na parę dni do 
Muszyny, na narty – i nie tylko. 

Z pewnością w przyszłości pojawią się nowe pomysły odnośnie działalności stowa-
rzyszenia, w tym i współpracy z Muszyną. Oby tylko starczyło energii do ich realizacji. 

Od redakcji: 

Jerzy Celichowski jest członkiem Tarcalskiego Stowarzyszenia Winno-Kulturalnego. Więcej 
o Jerzym czyt. w niniejszym wydawnictwie na s. 102.

Członkowie Tarcalskiego Stowarzyszenia Winno-Kulturalnego z wizytą w Muszynie 
(willa „Wanda”, w styczniu 2019 roku, fot. Jerzy Celichowski)
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PRZYJACIELE „ALMANACHU MUSZYNY”

Notki, które w tym rozdziale przedstawiamy Czytelnikom, to krótkie rysy biogra-
ficzne osób współpracujących z redakcją „Almanachu Muszyny” i Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Almanachu Muszyny. Przez ponad trzydzieści lat bardzo często przycho-
dziło nam spotkać się z bezinteresowną życzliwością wielu osób. Autorom artykułów 
wielokrotnie dziękowaliśmy już na łamach kolejnych roczników, zaś Funduszowi Sty-
pendialnemu Almanachu Muszyny i jego donatorom poświęciliśmy osobny tom „Bi-
blioteki Almanachu Muszyny” (2018). Tym razem chcemy przedstawić Państwu lu-
dzi, którzy często pozostawali w cieniu, a którzy pomagali nam, zasiadając w Radzie 
Programowej, Komitetach Stypendialnych, jury różnorakich prowadzonych przez nas 
konkursów, a także współdziałali z nami przy organizacji Spotkań Przyjaciół, wystaw 
(zwłaszcza poza Muszyną), koncertów czy wyjazdów młodzieży zgrupowanej w Klu-
bach Wyszehradzkich. Oczywiście część nazwisk jest Państwu dobrze znana, teraz 
jednak proponujemy spojrzeć na nie z nieco innej strony. A wszystkim Znajomym 
i Przyjaciołom serdecznie dziękujemy za trzy dekady wspólnego działania.   

***

Sylwester Adamczyk – urodził się w Męcinie. 
Artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu 
– National Louis University. Mieszka i pracuje w No-
wym Sączu, gdzie prowadzi firmę fotograficzną oraz 
specjalizujące się w publikacjach albumowych i histo-
rycznych wydawnictwo „W Sączu”. Aktor i reżyser 
sądeckich teatrów, współtwórca Jesiennego Festiwalu 
Teatralnego, jednego z najważniejszych wydarzeń na 
kulturalnej mapie Nowego Sącza i Sądecczyzny, czło-
nek i wiceprezes Krynickiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotym i Srebrnym 
Jabłkiem Sądeckim za zasługi dla Ziemi Sądeckiej. Autor wielu indywidualnych wystaw 
fotograficznych, m.in. „Jemen – kraj i ludzie”, „Ojciec Święty na Podhalu ’97”, „Bilet 
w jedną stronę”. Brał też udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Nagradzany 
i wyróżniany w wielu konkursach fotograficznych, krajowych i międzynarodowych. Jest 
autorem monumentalnych albumów: Sądecka Góra Tabor (poświęcony sądeckiej Bazylice 
św. Małgorzaty), Tarnowska Bazylika Katedralna – dzieje i sztuka, Nowy Sącz – impresje, 
a także współautorem kilku albumów, m.in. Pieśń o Starym Sączu i Stary Sącz – Dziedzictwo 
Świętych. W dorobku ma wiele publikacji i wystaw dokumentujących pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Współpracował z renomowanymi wydawnictwami, 
m.in. krakowskimi Białym Krukiem i sądeckim „Promyczkiem”. Stale współpracuje  
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ze Sceną Plastyczną Leszka Mądzika działającą przy KUL. Z „Almanachem Muszyny” 
współdziałał, przewodnicząc jury konkursów fotograficznych, których celem było utrwa-
lenie na kliszy zagrożonych zniszczeniem detali architektonicznych w miejscowościach 
historycznego „państwa muszyńskiego”.   

Izabela Bajorek – muszynianka, animatorka kultury, artyst-
ka, autorka tekstów piosenek. Ukończyła Wydział Pedagogiczno- 
Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Studium Wokalno- 
Aktorskie w Krakowie, Podyplomowe Studia Zarządzania 
Kulturą na UJ oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne (też 
UJ). Jest związana zawodowo z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Muszynie – pracowała jako instruktor teatralny, 
później muzyczny, a w roku 2010 objęła funkcję dyrektora. 
Zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalno-artystycznych, uro-
czystości państwowych oraz akcji charytatywnych w Muszynie 
i okolicy; współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i instytu-
cjami na Sądecczyźnie i w przygranicznych miejscowościach 
słowackich. Bierze udział w przedsięwzięciach plenerowych 

(m.in. w „Festiwalu Wód Mineralnych” czy „Jarmarku Muszyńskim”). Jest inicjatorką 
i reżyserem przedstawień muzycznych (m.in. musicalu „Pan Twardowski” czy „Wigilii 
Zaduszek”). Napisała scenariusze i wyreżyserowała musicale „Mussina – biskupie mia-
steczko”, „Mussina – baśń o Muszynie” oraz „W Krainie Żywej Wody”. Jest laureatką  
III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro w Krakowie (Złoty Liść Retro). W 2015 
roku otrzymała wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Ro-
mana Reinfussa za spektakl „Mussina – Biskupie Miasteczko”, a w roku 2016 została na-
grodzona przez Starostę Powiatu Nowosądeckiego za działalność kulturalno-artystyczną. 
Jest autorką tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży; po jej utwory sięgnął także zespół 
Lachersi. Wielokrotnie pomagała uatrakcyjnić lipcowe Spotkania Przyjaciół Almanachu 
Muszyny, stwarzając ze swoimi podopiecznymi cudowne miniwidowiska muzyczne. 

Zbigniew Bajorek – urodził się w Mielcu, po ślubie z muszynianką Małgorzatą 
z domu Wiśniowską1 (1973) zamieszkał w Muszynie. Animator życia kulturalnego, 
działacz społeczny, instruktor tańca I kategorii (folklor Karpat i Podkarpacia, a także 
tańce narodowe), założyciel dziecięcego zespołu „Muszyńska Dolina” (I miejsce na 
przeglądach zespołów w Limanowej). Od 1987 do 2010 roku pełnił funkcję dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie, wzbogacając jego artystyczną dzia-
łalność poprzez spektakle teatralne, koncerty i imprezy plenerowe – był pomysłodawcą 
i twórcą wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, takich jak „Festyn nad rzeką Poprad” 
i „Noc Świętojańska”, kontynuował także „Jesień Popradzką”. Prowadził zajęcia ta-

1 O Małgorzacie Bajorek czyt. [w:] Muszyna w prozie i poezji, „Biblioteka Almanachu Muszyny” 2019, 
s. 17. Dodać tu wypada, że Małgorzata wiele razy udzielała pomocy przy gromadzeniu informacji dla 
naszego rocznika. 
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neczne oraz naukę podstaw tańca dla kandydatów na wyższe 
studia artystyczne. Basista w kapeli „Muszyniacy” i w zespole 
„Tercdecyma”, z którym zdobył I miejsce w konkursie „Echo 
Trombity”. Przez kilka lat w majowe wieczory z zespołem 
muzyków grał na klarnecie pieśni maryjne na Baszcie. Wraz 
z żoną Małgorzatą kolekcjonuje makatki – zarówno polskie, 
jak i ze świata. Należy do nich rekord Polski – 1050 makatek, 
odnotowany 1 listopada 2018 roku. Jest współautorem war-
tościowych wystaw w muszyńskim Muzeum Regionalnym, 
członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej. 
Został uhonorowany m.in. odznaką „Za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” oraz Srebrnym i Złotym Jabłkiem 
Sądeckim. Był współtwórcą idei budowy pomnika Karola Kardynała Wojtyły w Mu-
szynie. Zawsze życzliwie wspierał doroczne Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, 
zapewniając sprzęt i oprawę muzyczną. Uczestniczył w tych imprezach razem z rodziną; 
zawsze przygotowywał przemyślane tematyczne stroje, wpisując się w radosną atmosferę 
wspólnej zabawy. 

Teresa i Piotr Basałygowie 
– małżeństwo polsko-łemkowskie, 
mieszkańcy Krynicy-Zdroju,  człon-
kowie Krynickiego Towarzystwa Fo- 
tograficznego. Oboje dzięki swoim  
wspaniałym zdjęciom promują pięk-
no i bogactwo kulturowe Beskidu  
Niskiego i Sądeckiego. Teresa w roku 
2003 zdobyła III nagrodę w konkur-
sie „Skarby Małopolski”, parokrot-
nie była też nagradzana i wyróżniana 
w innych konkursach. Piotr jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów fotograficznych, ma w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych. Zarówno 
Teresa, jak i Piotr przez paręnaście lat uczestniczyli w  organizowanych wspólnie przez 
„Almanach Muszyny” i Krynickie Towarzystwo Fotograficzne konkursach, których celem 
było uwiecznianie detali architektonicznych zagrożonych zniszczeniem, znajdujących 
się w obrębie historycznego „państwa muszyńskiego”, a także w słowackich miastach 
– Starej Lubowli i Bardiowie. Oboje (Piotr niemal w każdej edycji) zdobywali w tych 
konkursach  nagrody lub wyróżnienia. Piotr w roku 2008 został uhonorowany Srebrnym 
Jabłkiem Sądeckim. Prawie każda z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Almanachu Muszyny doczekała się dokumentacji fotograficznej autorstwa Teresy 
i Piotra. Ponadto Piotr jest autorem kilkunastu zdjęć do artykułów publikowanych na 
łamach „Almanachu”. Jego piękne zimowe fotografie kapliczek i cerkwi parokrotnie 
posłużyły redakcji do stworzenia unikalnych kart świątecznych rozsyłanych do Przyjaciół 
„Almanachu Muszyny”.
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Michal Biganič – od roku 1984 pracoval v zah-
raničnej službe, najprv ako diplomat Československa, 
po rozdelení republiky pokračoval v diplomacii Slo-
venska. Pôsobil na veľvyslanectve Československa 
v Havane na Kube, neskôr v  Buenos Aires v Argentíne, 
v  Lime v  Peru a taktiež na Ukrajine ako generálny 
konzul Slovenska. Dva a pol roka pracoval ako vedúci 
protokolu na Ministerstve financií SR. Po ukončení 
práce v diplomacii bol 4 roky  primátorom mesta Stará 
Ľubovňa a následne prešiel do súkromnej sféry, kde 
pôsobí i v súčasnosti ako majiteľ a generálny manažér 
súkromných spoločností  v oblasti zdravotníctva 
a zahraničného obchodu. Venuje sa aj dobrovoľníckej 
činnosti ako člen správnej rady občianskeho združenia 

AMOS.  S manželkou Monikou (stredoškolská učiteľka anglického, španielskeho a ne-
meckého jazyka na lýceu) založili aj neziskovú organizáciu LATINO CLUB, zameranú 
na podporu talentov v oblasti predovšetkým latino-amerických a spoločenských tancov.

Od redakcji:
Dr Michal Biganič2 współpracował ściśle ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almana-

chu Muszyny przy organizacji koncertów młodzieży ze Starej Lubowli i stypendystów 
„Almanachu Muszyny” – uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju. Uczestniczył 
także w noworocznych wieczorach w Muzeum Regionalnym w Muszynie i w Spotka-
niach Przyjaciół Almanachu Muszyny, zawsze życzliwy i chętny do działania na rzecz 
pogłębiania polsko-słowackiej przyjaźni.   

2  Michal Biganič ma tytuł doktora pedagogiki (słow. PaedDr.).

Michal z żoną Moniką

Anna Boniecka-Rodak – urodziła się w Warszawie. Tu 
ukończyła szkoły i studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od dzieciństwa lubiła angażować się w pracę 
zespołową, realizując tę potrzebę w działaniach zuchowych, 
a potem harcerskich. Jako instruktorka chętnie zajmowała 
się młodszymi dziećmi, pomagając im także w sprawach nie-
związanych z realizacją programu działalności harcerskiej. Po 
ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel akademicki. Za-
rażona – jak mówi –  sympatią do Muszyny i regionu, włączyła 
się w działania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 
na rzecz muszyńskiej młodzieży. Z dzisiejszej perspektywy 
uważa skromnie, że zrobiła niedużo, choć wielu beneficjentów 
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny zawdzięcza sty-

pendia jej hojności. Przez kilka lat była członkinią Komitetu Stypendialnego decydującego 
o przydziale stypendiów dla zdolnych uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
w Muszynie. Oboje z mężem Jackiem Rodakiem (menadżerem w wiodących firmach 

Fot. Jacek Żórawski
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Mária Budzáková – hudba jej učarovala už v detstve a zvlášť 
sa zamilovala do akordeónu. Svoj talent a učiteľské majstrovstvo 
rozvíjala na Konzervatóriu v Košiciach a neskôr na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracuje ako učiteľka a vedúca 
akordeónového oddelenia v Základnej umeleckej škole Jána 
Melkoviča v Starej Ľubovni. Jej povolanie je jej vášňou. Svojim 
žiakom odovzdáva celoživotné skúsenosti, zručnosti a lásku. 

Jej meno už poznajú nielen na Slovensku, ale aj v zah-
raničí: za svoju profesionálnu prax získala 200 ocenení na 
medzinárodných súťažiach po celom svete. Ako sama hovorí, 
bez lásky niet umenia. Spolu s dcérou, klaviristkou Máriou, vedie akordeónový orche-
ster Veselé Harmoniky. Ten má za sebou už viacero koncertných turné po celej Eu-
rópe. Srdcovou záležitosťou sú vždy koncerty v Poľsku v spolupráci s „Almanachom 
Muszyny”. Jej želaním je, aby naše priateľstvo bolo večné a  písalo ďalšie krásne príbehy. 
„Hudba, to je hlas srdca a nepozná hranice…”

Od redakcji:
Dr Mária Budzáková3 przez wiele lat współpracowała z redakcją „Almanachu Muszy-

ny” i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Efektem tej współpracy były 
wspaniałe noworoczne koncerty prowadzonego przez nią zespołu „Wesołe Harmonijki”, 
odbywające się przez kilka lat 1 stycznia w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, a potem, 
już bardziej kameralne, w Muszynie – w siedzibie OSP i Muzeum Regionalnym „Państwa 
Muszyńskiego”.  

3  Mária Budzáková ma tytuł doktora pedagogiki (słow. PaedDr.).

branży medycznej i informatycznej) są członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu 
Muszyny, częstymi gośćmi na imprezach organizowanych przez SPAM.

Zbigniew Bujarski (ur. 21 sierpnia 1933 r., zm. 13 kwiet- 
nia 2018 r.) – kompozytor, dyrygent, profesor sztuk mu-
zycznych, nauczyciel akademicki, artysta malarz. Był 
wiodącym przedstawicielem polskiej szkoły kompozytor-
skiej drugiej połowy XX wieku. Urodził się w Muszynie, 
uczęszczał do szkół w Muszynie i Krynicy-Zdroju, a potem 
w Krakowie, gdzie ukończył studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna). Od 
roku 1972 pracował na macierzystej uczelni, a w latach 
1978–1987 pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Kom-
pozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Był nagradzany 
na międzynarodowych konkursach, został dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Ministra 
Kultury i Sztuki II stopnia i innymi prestiżowymi nagrodami. Obdarzony był również 
talentem plastycznym; malowane przez niego obrazy były bogate kolorystycznie, czasem 
nacechowane silną ekspresją, czasem delikatne. Był serdecznym przyjacielem młodzieży. 

Fot. Piotr Zacny
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Wielokrotnie przewodniczył Komitetowi Stypendialnemu, decydującemu o przyznaniu 
najmłodszym muzykom, uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju, 
stypendiów z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Był częstym gościem im-
prez organizowanych przez „Almanach Muszyny”. Pozostawił nam niezwykłą muzykę, 
zawsze, bez względu na skład wykonawców, osobistą, pełną wewnętrznego żaru. Uroczy 
w obejściu, taktowny i życzliwy; zawsze szczerze zainteresowany każdym rozmówcą. 
Zapamiętał i uwiecznił w swych utworach dawno zaginiony, skomplikowany obraz utra-
conego bezpowrotnie, wielokulturowego, wieloetnicznego, barwnego świata swojej Małej 
Ojczyzny – dawnej Muszyny. Kochał ją; kiedy tylko czas mu na to pozwolił, przyjeżdżał 
nad Poprad. Spoczywa, tak jak sobie tego życzył, na muszyńskim cmentarzu.

Łucja Bukowska – muszynianka od kilku pokoleń, 
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletnia 
dyrektorka Biblioteki Publicznej w Muszynie, inspiratorka 
i organizatorka szeregu imprez kulturalnych – wystaw, 
spotkań autorskich poetów i pisarzy, rozmów z artystami. 
Za swą działalność została odznaczona Srebrnym Meda-
lem Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis” (2007 r.). 
Członkini Rady Programowej „Almanachu Muszyny” 
przez ćwierćwiecze, od pierwszych tomów rocznika 
aż po edycję „Biblioteki Almanachu Muszyny” z roku 
2019, zatytułowaną Muszyna w prozie i poezji. Autorka 
kilku artykułów prezentowanych na łamach „Almanachu 
Muszyny”, a także wymagającej olbrzymiej pracy biblio-

grafii dwudziestu pięciu roczników „Almanachu Muszyny”. Jej dziełem są także indeksy 
nazwisk i nazw geograficznych, pojawiających się na stronach muszyńskiego rocznika. 
Redakcja „Almanachu Muszyny” zawsze mogła liczyć na jej pomoc przy poszukiwaniu 
wiadomości o ważnych ludziach i ciekawych wydarzeniach. Zakochana w książkach, 
jest także niestrudzoną wędrowniczką po muszyńskich szlakach, wielbicielką zbierania 
grzybów, propagatorką turystyki pieszej. 

Jerzy Celichowski – pochodzi z Poznania. Przez kilka lat 
był warszawiakiem, obecnie mieszka w Budapeszcie, ale poprzez 
żonę Orsi, która jest lekarką, związał się również z miejscowością 
Tarcal, gdzie spędza sporo czasu. Interesuje go wszystko, co wę-
gierskie; prowadzi blog „Jeż Węgierski”, ukazując z perspektywy 
Polaka życie na Węgrzech. Pracuje w start-upie produkującym 
oprogramowanie dla banków. W Polsce bywa parę razy do roku, 
w tym przynajmniej raz w Muszynie. To m.in. dzięki niemu Sto-
warzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny nawiązało współ-
pracę z Tarcalskim Stowarzyszeniem Winno-Kulturalnym, a jego 
znajomość z ludźmi znającymi się na sztuce uprawiania winorośli 
w rejonie Tokaju przybliżyła nam ten aspekt węgierskiej kultury.
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Barbara Chudzińska – archeolog i historyk. Urodziła się 
w Staszowie (woj. świętokrzyskie), dzieciństwo i lata szkolne 
spędziła we Włoszczowie. Od roku 1975 związana jest  z Kra-
kowem, gdzie mieszka i pracuje. Studiowała na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, ukończyła także studia podyplomowe z informacji 
naukowej (UJ) i zarządzania dobrami kultury (Międzynarodowe 
Centrum Kultury). Od ponad czterdziestu lat prowadzi bibliotekę 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicz-
ka, a czasem kierowniczka, licznych kampanii wykopaliskowych 
w kraju i za granicą, w tym prowadzonych przez kilka lat na 
zamku w Muszynie. Specjalizuje się w okresie średniowiecza 
i nowożytnym, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z życiem 
pograniczy kulturowych i sferą sacrum. Od kilku lat z pasją zajmuje się pracami redak-
cyjnymi (m.in. dla czasopisma „Acta Archaeologica Carpathica” i polsko-niemieckiej 
serii wydawniczej „U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej”). Autorka i współautorka 
kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny archeologii, w tym 
dotyczących badań i zabytków pozyskanych podczas wykopalisk w Muszynie. Dla 
naszego rocznika napisała kilka ciekawych i cennych artykułów; w latach 2010–2018 
wchodziła w skład Rady Programowej „Almanachu Muszyny”. 

W Muszynie w 2010 r. 

Izabela Cywa  – kryniczanka; politolożka, działaczka spo-
łeczna. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Administracji Rzą-
dowej i Samorządowej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini 
zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w latach 
2010–2014. W SPAM zajmowała się kontaktem ze stypendysta-
mi, m.in. organizując seminaria służące ukazywaniu możliwości 
rozwoju i  znaczenia podejmowania decyzji o wyborze kierunku 
studiów (spotkania z cyklu „Zaplanuj swoją karierę”). Jesienią 
2012 roku wyjechała do Bagandou w Republice Środkowo- 
afrykańskiej na placówkę Misji Katolickiej, gdzie  przez dwa lata zajmowała się apteką 
przyszpitalną oraz administracją, a następnie (również dwa lata) kierowała szpitalem jako 
dyrektorka. W styczniu 2017 roku wyjechała po raz kolejny do RŚA; w jednej z prefektur 
prowadziła program budowy studni, który miał za zadanie umożliwienie mieszkańcom 
dostępu do wody, a także budowanie ich świadomości przy korzystaniu z jej zasobów. Pro-
wadzone przez nią badania socjologiczne przyczyniły się do powstania ponad 250 nowych 
studni. Od dwóch lat współpracuje z organizacją pozarządową I3D z Republiki Środkowo-
afrykańskiej, która zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej w tym kraju. Prowadzi 
tam również projekty mające na celu podniesienie kwalifikacji personelu medycznego 
i niesienie doraźnej pomocy okulistycznej, dentystycznej, chirurgicznej oraz położniczo- 
ginekologicznej. Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie na temat działania rebelianckich grup zbrojnych w RŚA. 
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Wojciech Konrad Dąbrowski – nauczyciel (emerytowany, 
ale wciąż czynny, z 56-letnim stażem), dziennikarz, piosenkarz, 
satyryk, autor wierszy i piosenek. Urodził się w Krakowie, 
ukończył matematykę na krakowskiej Akademii Pedagogicznej; 
dwukrotnie był dyrektorem szkół, od wielu lat mieszka i pracuje 
w Warszawie. Jest instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza. 
Prowadzi działalność publicystyczną i estradową, występuje z re-
citalami piosenek, organizuje cykliczne „Spotkania z piosenką”. 
Jest pomysłodawcą, organizatorem i dyrektorem artystycznym 
Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga 
(osiemnaście edycji w latach 2004–2021), prowadzi Muzyczny 
Kabaret Wojtka Dąbrowskiego. Jest również autorem kilku 
książek. Przez kilkanaście lat współpracował z „Almanachem 
Muszyny”, uczestniczył w pracach Komitetów Stypendialnych, 

przyznających stypendia z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny dla uzdolnionej 
młodzieży z rejonu Muszyny i Krynicy-Zdroju. Kilka jego wierszy opublikowano na łamach 
„Almanachu Muszyny”4. Uświetnił swym śpiewem wiele Spotkań Przyjaciół Almanachu 
Muszyny, kilkakrotnie koncertował także na Deptaku w Krynicy-Zdroju. Został uhono-
rowany licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi (edukacja) i harcerskimi, 
a także wyróżnieniem „Zasłużony dla Warszawy” (2006). 

4  Zob. także: Muszyna w prozie i poezji, „Biblioteka Almanachu Muszyny” 2019,  s. 38.

Koncert na Deptaku 
w Krynicy-Zdroju

Monika Fabisiak – polonistka, autorka tekstów, anima-
torka kultury, działaczka społeczna.  Ukończyła filologię polską 
i filmoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia 
podyplomowe – oligofrenopedagogikę i organizację pomocy 
społecznej. Przez kilkanaście lat (1998–2016) mieszkała na Są-
decczyźnie – urodzona na Warmii, muszynianką została z wyboru. 
Była nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym  
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie, szanowaną i lubianą przez 
parę pokoleń uczniów. Należy do Towarzystwa Historyczno- 
Literackiego im. Cypriana Norwida, Stowarzyszenia Przyjaciół 

Almanachu Muszyny, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie (członkini Zarządu). 
Ma w swym dorobku szereg wierszy, artykułów, sztukę teatralną, jest cenioną działaczką 
kultury, instruktorką w Warsztatach Terapii Zajęciowej, koordynatorką projektów dotyczą-
cych młodzieży wykluczonej. Obecnie pełni funkcję kierowniczki Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łukcie. Została odznaczona Srebrnym i Złotym Jabłkiem dla zasłużonych 
kulturze Sądecczyzny, a także  medalem „Przyjaciel Dziecka” z okazji stulecia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Polsce. Dwukrotnie zasiadała w jury Ogólnopolskiego Konkursu Poety-
ckiego „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”, organizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Almanachu Muszyny i Towarzystwo Historyczno-Literackie im. Cypriana Nor-
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Bolesław Faron – urodzony w Czarnym Potoku koło 
Łącka, historyk literatury, profesor  nauk humanistycznych, 
publicysta. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kra-
kowie. Pracował jako pedagog w szkolnictwie średnim, na-
stępnie jako pracownik naukowy WSP (od 1958), prorektor 
i rektor (1971–1981) tej uczelni. Jest wybitnym znawcą 
twórczości Władysława Orkana i Zbigniewa Uniłowskiego, 
autorem wielu artykułów i publikacji książkowych. Był 
ministrem oświaty i wychowania w latach 1981–1985. Kie-
rował Instytutem Polskim w Wiedniu (1986–1990), założył 
Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie i był jego dyrektorem naukowym, dyrektorem 
Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2000–2006), współ-
pracownikiem i redaktorem kilku pism literackich oraz członkiem komitetu redakcyjnego 
„Rocznika Sądeckiego”. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Almanachu Łąckiego”, 
współpracownikiem miesięcznika „Sądeczanin” i Radia Kraków. Został odznaczony m.in. 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). Nasza redakcja zawdzięcza 
mu świetny artykuł, promujący nasz rocznik, pt. „Almanach Muszyny” – regionalne pis-
mo pogranicza5, kilka recenzji i parę artykułów napisanych specjalnie dla „Almanachu”, 
a także wsparcie okazywane dla naszych społecznych działań.

5 Bolesław Faron, „Almanach Muszyny” – regionalne pismo pogranicza [w:] Prasa sądecka od zarania do 
dziś 1891–2011, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2012.

Katarzyna Gajdosz-Krzak – urodziła się w Nowym 
Sączu; jest magistrem filologii polskiej, absolwentką I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym 
Sączu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (2007), gdzie zrealizowała trzy specjalizacje: 
pedagogiczną, edytorską i teatrologię. Ukończyła także studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Biz- 
nesu – National Louis University  w Nowym Sączu (2012). 
Od 2006 roku nieustannie pracuje jako dziennikarz w lo-
kalnych mediach, tym samym realizując swoją największą 
pasję. Pracowała m.in. w „Dzienniku Polskim (2006–2009), 
„Dobrym Tygodniku Sądeckim” (2010–2015, od 2012 jako 
redaktor naczelny), „Gazecie Krakowskiej” (2015–2018), a obecnie znów znalazła się 
w zespole DTS. Jest mocno i serdecznie zaangażowana w realizację Rankingu Genialni 
Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, który jest inicjatywą m.in. Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszyny. 

wida. Brała także udział w pracy jury konkursu „Muszyńskie ślady w twórczości Jerzego 
Harasymowicza”, przeznaczonego dla muszyńskich licealistów.
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Małgorzata Gontarz – urodzona w Nowym Sączu,  
zakochana w górach i w folklorze ziem górskich, z wy- 
kształcenia ekonomistka (fakultety zarządzania przedsiębior-
stwami i public relations), a także pedagog. Trzydzieści lat 
życia zawodowego spędziła w strukturach zarządu sądeckiej 
firmy „Konspol”. Jest autorką wielu projektów i innowacji 
w obrębie nie tylko produkcji, finansów handlu i marketin-
gu, ale przede wszystkim nowatorskich linii produktów, ich 
bezpieczeństwa i strategii rozwoju. M.in. za te osiągnięcia 
w 2008 roku została nagrodzona honorową odznaką „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”. W latach 2013–2015 była członkinią 
Społecznej Rady Konsultacyjnej Wydziału Technologii Żyw-

ności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; za zasługi dla tego Wydziału uhonorowano ją 
medalem im. Profesora Franciszka Nowotnego. Pracowała jako wykładowca przedmiotów 
ekonomicznych w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, 
a także jako nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Nowym Sączu. Członkini Stowarzyszenia Miłośników Kamionki Wielkiej, opiekunka 
zespołu dziecięcego „Mały Skalnik” w Kamionce Wielkiej, członkini Zarządu Fundacji 
„Młoda Polonia” w Kamionce Wielkiej, a także Klubu Modelarskiego „Zefirek” w Mu-
szynie oraz Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Wielokrotnie uczestniczyła 
w imprezach organizowanych przez „Almanach Muszyny”, walnie przyczyniając się do 
wzbogacenia zastawy na ogrodowych stołach w trakcie lipcowych Spotkań Przyjaciół. 
Właścicielka Prywatnej Galerii Fotografii, podróżniczka, czytelniczka, teatromanka, 
kinomanka. Uwielbia jazdę na nartach oraz bycie babcią i mocno wierzy w to, że „ludzi 
dobrej woli jest więcej”… 

Karolina Grobelska – kustosz, dyrektor Muzeum Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jednego 
z najmłodszych muzeów akademickich w Polsce. Z wykształ-
cenia jest historykiem sztuki, absolwentką Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Twórczyni wielu interesujących wystaw, w tym ekspozycji 
„SGGW wczoraj i dziś. Dwa wieki tradycji”, przygotowanej 
z okazji jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (w lutym 2017 r.). Jest au-
torką dwóch artykułów dla „Almanachu Muszyny” – o wizycie 
księżnej Julianny z mężem w Krynicy i o kołysce ofiarowanej 
przez Polaków dla ich pierwszej córki, późniejszej królowej 
Niderlandów. Karolina stworzyła także wystawę poświęconą 
tej wizycie, zaprezentowaną w sierpniu 2012 roku w Krynicy- 

Zdroju, w willi „Patria”, w której przed laty gościła książęca para. Wystawę pokazaliśmy 
również w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz w Pałacu Staszica w War-
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Zbigniew Gruczelak – muszynianin urodzony w Kry-
nicy. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Rzeźbić 
w drewnie zaczął już w szkole podstawowej, natomiast 
maluje od 1979 roku (akwarela, olej). Uczestniczył w kilku 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Odnawia z piety-
zmem i kolekcjonuje dawne narzędzia stolarskie. Wykonał 
szereg artystycznych prac stolarskich, w tym część drewnianą 
„Ławeczki Harasymowicza”, która od 2014 roku zdobi Ry-
nek w Muszynie. Ławeczka powstała z inicjatywy Biblioteki 
Publicznej i Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 
przy wsparciu Burmistrza Muszyny6. 

6 „Ławeczkę Harasymowicza” zaprojektowała Krystyna Tomasiak, a części metalowe wykonał Rafał Wrona.

szawie. Po pięciu latach, w 80. rocznicę książęcej wizyty, wystawa zagościła powtórnie 
w Pijalni Zdroju Głównego i w „Patrii”. Karolina jest członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół 
Almanachu Muszyny. Brała udział – jako gość i zarazem prelegentka – w almanachowym 
spotkaniu z cyklu „Zaplanuj swoją karierę”, przeznaczonym dla aktualnych i przyszłych 
maturzystów. W lutym 2020 roku podjęła w Muzeum SGGW artystów z Sądecczyzny, 
uczestniczących w otwarciu wystawy „Z góry widać więcej”, zaprezentowanej w Galerii U  
(Dom Kultury Stokłosy) na warszawskim Ursynowie.

Marcin Grzywacz – urodził się w Warszawie w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku. Uważa się za „dyplomowanego 
lenia”, bo nie ukończył nic godnego odnotowania. Jest freelancerem 
na rynku wydawniczym; pełni rolę korektora, tłumacza, redaktora. 
Od kilku lat współpracuje z wydawnictwem Sözler ze Stambułu. 
Obie strony wydają się być z tej współpracy zadowolone. Pisze 
także wiersze i opowiadania, których nigdzie nie chce wydawać. 
Siedem ostatnich roczników „Almanachu Muszyny” zawdzięcza 
brak większych błędów również jego wnikliwej korekcie i godnemu 
szacunku oczytaniu. W odpowiedzi na pytanie o inne sprawy Marcin 
cytuje Hansa Hellmuta Kirsta (Fabryka oficerów):

– Coś jeszcze, Kramer? Jakieś szczególne zainteresowania?
– Żadnych, panie poruczniku.

Mirosława Hadała – nauczycielka, działaczka społeczna. Pochodzi z Poniatowej 
(woj. lubelskie), ale swoje życie rodzinne i zawodowe związała z Muszyną. Ukończyła 
filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię 
polską na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę pedagogiczną rozpoczęła 
w 1977 roku w szkole w Jastrzębiku, a po trzech latach została nauczycielką w Muszynie. 
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Od 1995 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a od 2001 
roku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszy-
nie. Po reorganizacji w 2008 roku została dyrektorem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, a po kolejnej 
zmianie organizacyjnej (w 2013 r.) dyrektorem Powiatowego 
Zespołu Szkół w Muszynie. Przez cały okres aktywności za-
wodowej z satysfakcją pracowała z młodzieżą i dla młodzieży, 
szczycąc się sukcesami uczniów oraz absolwentów muszyń-
skich szkół. Zawsze chętnie angażowała się w pracę na rzecz 
środowiska lokalnego; jest członkinią Stowarzyszenia Przyja-
ciół Almanachu Muszyny, wspomagała także pracę Komitetu 
Stypendialnego. Na emeryturze poświęca czas ukochanym 

wnukom oraz pasjom: książkom, kulturze, podróżom.

Dorota Hołownia – warszawianka, ale sercem w poło-
wie muszynianka  Jest absolwentką Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Master Program in European Political Sociology na 
Dalarna University w Szwecji. Zawodowo od kilkunastu 
lat zajmuje się działaniami public relations w branży fi-
nansowej, a od niedawna także tematyką zrównoważonego 
rozwoju (ESG). Aktywne spędzanie czasu zapewnia jej 
dwójka ukochanych dzieci – Natalka i Jaś, które również 
traktują Muszynę jak swój drugi dom. Jest członkinią Sto-
warzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, prowadzi 
profil „Almanachu Muszyny” na Facebooku. Brała udział 

jako prelegentka w przygotowanym przez SPAM spotkaniu z cyklu „Zaplanuj swoją 
karierę”, przeznaczonym dla aktualnych i przyszłych maturzystów.

Grzegorz Izydorek – urodził się w Warszawie, gdzie 
też kończył szkoły. Od pół wieku mieszka w Raszynie, 
niemal po sąsiedzku z Igą Świątek  W młodości pasjono-
wał się kolarstwem (uprawiał je czynnie, jeździł m.in. po 
drogach Beskidu Sądeckiego). Obecnie pracuje w dużej 
prywatnej drukarni jako grafik. Od parunastu lat łamie 
kolejne roczniki „Almanachu Muszyny”, pomagając także 
w odpowiedniej obróbce szaty graficznej naszego pisma. 
Dla redakcji „Almanachu” ma niewyczerpaną cierpliwość 
i bez problemu godzi się na kolejne zmiany oraz liczne  
poprawki. Uwielbia łowić ryby i każdą wolną chwilę spędza 
nad wodą.
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Ewa Januszewicz – biolog, przedsiębiorca, entuzjastka 
praw człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Przez wiele lat – w ramach Rady Europy i Uniwer-
sytetu Warszawskiego – zaangażowana w kształcenie praw-
ników, głównie sędziów, w zakresie ochrony praw człowieka 
w Europie i w Polsce. Miłośniczka rodzinnego narciarstwa, 
tenisa i nordic-walking. Jak mówi, dziś uprawia już tylko to 
ostatnie… i ogródek. Przez szereg lat wraz z mężem Pawłem, 
profesorem nauk medycznych, chętnie odwiedzała Beskid 
Sądecki i Muszynę, biorąc udział w imprezach organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 
którego oboje są członkami. Uczestniczyła w pracach Komitetu 
Stypendialnego, zajmującego się przyznawaniem pomocy uczniom i absolwentom mu-
szyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w ramach programu Funduszu Stypendialnego 
Almanachu Muszyny.

Juliusz Jarończyk – muszynianin, artysta fotograf, dzia-
łacz społeczny. Ukończył LO im. Jana Długosza w Nowym 
Sączu oraz Studium Nauczycielskie w Krzeszowicach. 
Członek i wieloletni (od 1978 roku przez 42 lata) prezes Kry-
nickiego Towarzystwa Fotograficznego, zasłużony działacz 
sportowy, organizator mistrzostw świata i Europy w modelar-
stwie lotniczym oraz kosmicznym i wielokrotny mistrz świata 
w tych dyscyplinach. Założyciel i przez szereg lat prezes mu-
szyńskiego Klubu Modelarskiego „Zefirek”7, działającego od 
1961 roku i notującego wiele międzynarodowych sukcesów. 
Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych, 
a także członkiem jury w licznych konkursach fotograficz-
nych. Kilka tysięcy jego fotografii było prezentowanych i wielokrotnie nagradzanych. 
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Odznaką „Zasłużony Działacz Kul-
tury” i Medalem 150-lecia Fotografii. W roku 2018, w setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie 
Twórców odznaczyła go Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”. Należy do Sto-
warzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny; jest członkiem komisji rewizyjnej. Wraz 
z redakcją „Almanachu Muszyny” przez kilkanaście lat organizował konkursy fotogra-
ficzne, mające na celu zachowanie w pamięci detali architektonicznych historycznego 
„państwa muszyńskiego” i jego okolic. Strony naszego rocznika zdobi wiele jego zdjęć, 
przede wszystkim z lipcowych Spotkań Przyjaciół Almanachu Muszyny.

  

7 Ciekawostką jest to, że w roku 1976, w uznaniu dla osiągnięć muszyńskich modelarzy, jednej z ulic Mu-
szyny nadano nazwę Zefirka. 
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Witold Kaliński – pedagog, literat, społecznik. Urodził 
się na Sądecczyźnie; lata szkolne, studenckie i czas pracy za-
wodowej spędził w Warszawie, gdzie współtworzył programy 
i podręczniki szkolne. Był nauczycielem i dyrektorem kilku 
liceów ogólnokształcących w stolicy (im. Reja, Modrzewskiego, 
Reytana), nowatorem w zakresie organizacji pracy szkół. W 2004 
roku opublikował tomik poezji Tylko błysk, a już mieszkając 
w Wierchomli, gdzie przeniósł się na emeryturę, książki Życie 
i pożegnanie. Wspomnienia o Krysi Kalińskiej,  Miejskie Koedu-
kacyjne Gimnazjum i Liceum w Muszynie 1945–1950 oraz ostat-

nio Opowieść o ludziach w dolinie Popradu. Był jurorem licznych konkursów literackich, 
redagował miesięcznik „Głos Nadpopradzia”, współpracował z „Sądeczaninem”. Jest 
prezesem Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Cypriana Norwida oraz Stowarzy-
szenia AMICI HUNGARIAE, należy także do Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu 
Muszyny. Od kilkunastu lat współpracuje z redakcją „Almanachu Muszyny”, jest autorem 
kilku artykułów dla naszego rocznika. Doradzał jako członek Rady Programowej przy 
redagowaniu tomu „Biblioteki Almanachu Muszyny”, zatytułowanego Muszyna w prozie 
i poezji. Kierował Komitetem Stypendialnym, przyznającym stypendia dla wyróżniają-
cych się uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, w ramach 
funkcjonowania Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Zasiadał także w jury 
konkursu „Wspomnienia rodzinne”, przeznaczonego dla muszyńskich licealistów. 

Anton Karniš – Słowak, wieloletni nauczyciel lu-
bowelskiego Gymnázium Terézie Vansovej. Dwukrotnie 
pełnił funkcję dyrektora (prednosty) Urzędu Miasta Stara 
Lubowla. Był założycielem Obywatelskiego Stowarzy-
szenia Amos, współpracującego przez wiele lat ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Współreali-
zował szereg inicjatyw transgranicznych, m.in. program 
Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich, obejmujący 
młodzież z Muszyny, Starej Lubowli, Vsetína (Czechy) 
i miasta Nyíregyháza (Węgry), a także transgraniczny 
program stypendialny, prowadzony przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Almanachu Muszyny we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Amos. Od lat towarzyszył naszemu Stowarzyszeniu w każdej ważniejszej 
imprezie – w lipcowych Spotkaniach Przyjaciół, w zimowych koncertach stypendystów, 
organizowanych w Krynicy-Zdroju, Muszynie i Starej Lubowli, jak również w polsko- 
słowackich spotkaniach na Moście Wyszehradzkim. W uznaniu zasług dla rozwoju 
współpracy słowacko-polskiej Anton Karniš został w kwietniu 2014 roku odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. 
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Wit (Witt)8 Kmietowicz (ur. 2 stycznia 
1947 r. w Muszynie, zm. 20 grudnia 2014 r.) 
– z wykształcenia i profesji matematyk, z zami-
łowania historyk i rzeźbiarz9. Jako nauczyciel 
z oddaniem pracował przez wiele lat, kształtując 
kolejne pokolenia muszyńskiej młodzieży. Jego 
pasją była Muszyna i jej dzieje. Interesował się 
historią regionalną, kulturą, etnografią dawnego 
„państwa muszyńskiego”, genealogią rodów i ro-
dzin dawnych mieszczan muszyńskich. Krzewił 
pamięć o historii i kulturze ukochanego regionu, publikując wiele tekstów w „Almanachu 
Muszyny” oraz w innych periodykach i książkach o charakterze informacyjnym. Przez 
szereg lat współpracował z naszą redakcją, pomagając w szukaniu cennych informacji 
w archiwum parafialnym oraz udostępniając materiały zgromadzone przez jego stryja, 
Franciszka (Franka) Kmietowicza. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej  
„Almanachu Muszyny”, służąc nam swoją wielką wiedzą.  

8 Przez wiele lat na użytek publikacji w „Almanachu Muszyny” Wit Kmietowicz używał wersji imienia 
z podwójną literą „t”.

9 Zob. także: Alicja Kmietowicz-Synowiec, Na lekcjach matematyki opowiadał o… historii Muszyny. Pa-
mięci Wita Kmietowicza, „Almanach Muszyny” 2015, s. 356–358; Wit Kmietowicz, „Biblioteka Almana-
chu Muszyny” 2019, s. 77.

Wojciech Knapik – wychował się w Tar-
nowie, studiował w Krakowie (geografia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim), ma także tytuł MBA 
(Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis Univer-
sity w Nowym Sączu). Z Sądecczyzną związany 
jest od ponad trzydziestu lat. Menadżer kultury, 
a także ekspert i animator sektora pozarządowego 
w obszarze rozwoju lokalnego. Od 2012 roku 
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu; prezes Starosądeckiej Fundacji 
Kultury. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny 
Festiwalu Pannonica, a także Festiwalu Podróży 
i Przygody Bonawentura oraz Sącz Jazz Festival. 
Organizator (w sztafecie pokoleń) najstarszego w Polsce Starosądeckiego Festiwalu 
Muzyki Dawnej. Inicjator i budowniczy Galerii Sztuki Współczesnej IMO w Starym 
Sączu. Współorganizator Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, 
współpracujący na tym polu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Ma 
liczne zainteresowania pozazawodowe: podróże, góry, golf, kajaki, stare i ciekawe mapy. 
Miłośnik kaszkietów.
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Jan Kołbon – urodził się w Starym Sączu, tam uczył 
się w szkole podstawowej i w Liceum Ogólnokształcącym  
im. Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie ukończył Państwo-
we Zawodowe Policealne Studium Konserwacji Dzieł Sztuki 
w Tarnowie. Pierwszą jego pracą była funkcja instruktora 
rzeźby w Zakładach Doskonalenia Zawodowego w Chełmży 
koło Torunia. W 1982 roku pokazał swoje prace malarskie 
na wystawie w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu. 
Od roku 1984 pracuje w Muzeum Okręgowym w Nowym 
Sączu. Jego pasją jest konserwacja starych obrazów i innych 
zabytkowych przedmiotów. Interesuje się także motocyklami 
i myślistwem. Najlepiej odpoczywa w Bieszczadach. Wielo-

krotnie prowadził konserwację eksponatów, które Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu 
Muszyny  wykorzystywało przy prezentacji swoich zbiorów. Szczególnie pomocny był 
przy przygotowaniu wystawy na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przed-
stawionej w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w listopadzie 2018 roku, 
oraz przy aranżacji wystawy malarskiej „Z góry widać więcej – artyści Sądecczyzny na 
Ursynowie”, która miała miejsce w Domu Kultury Stokłosy (luty 2020 roku). 

Renata Kopacz – muszynianka, długoletnia pracow-
nica Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna. Jest członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Alma-
nachu Muszyny. Przez wiele lat, współpracując z redakcją 
„Almanachu Muszyny”, była pomocna w znajdowaniu 
źródeł, służących do przygotowania kolejnych edycji rocz-
nika. Jej głęboka znajomość literatury poświęconej Ziemi 
Muszyńskiej, znakomita orientacja w zasobach bibliotek 
muszyńskiej i sądeckiej, a także biegłość w poruszaniu się 
po Internecie pozwalały redakcji na szybkie uzupełnianie 
potrzebnych informacji. Jej pomysłem było postawienie 
na muszyńskim Rynku „Ławeczki Harasymowicza”; brała 
także udział w pracy jury konkursu przeznaczonego dla 
licealistów na temat muszyńskich śladów w twórczości 
tego poety. Doradzała jako członkini Rady Programowej 
przy redagowaniu tomu „Biblioteki Almanachu Muszyny”, 

zatytułowanego Muszyna w prozie i poezji. Jako świetna cyklistka i znawczyni okolic 
Muszyny oraz pogranicza polsko-słowackiego wsparła Stowarzyszenie Przyjaciół Alma-
nachu Muszyny w organizacji Kameralnych Polsko-Słowackich Rajdów Rowerowych 
„Dolina Popradu”. Prowadzi internetowe kalendarium „Co, gdzie, kiedy”. Wielbicielka 
kotów (jednego na pewno). 
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Andrzej Kosiba – urodził się w Muszynie, ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w Krynicy-Zdroju. Pracował 
w Polskich Kolejach Państwowych, obecnie jest na eme-
ryturze. Jest członkiem PTTK od 1960 roku, a od roku 
2005 należy do Krynickiego Towarzystwa Fotograficz-
nego. Jego zdjęcia zdobywały wiele nagród i wyróżnień 
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. 
w roku 2011 było to I miejsce w konkursie „Krzyże i ka-
pliczki w Dolinie Popradu po stronie polskiej i słowackiej” 
oraz  wyróżnienie za zdjęcie „Buczyna jesienią” w ogólno-
polskim konkursie fotograficznym „Leśne Krajobrazy”, or-
ganizowanym przez Ministerstwo Środowiska. Brał udział 
w kilku konkursach współrealizowanych przez „Almanach 
Muszyny” i KTF, m.in. zajął trzecie miejsce w konkursie 
„Detal obiektów kolejowych na terenie historycznego 
państwa muszyńskiego” (2011) oraz drugie w konkursie 
„Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego. Zabytki UNESCO – cztery 
pory roku” (2017). Bardzo sobie ceni zakwalifikowanie jego fotografii „Spod sosny”, 
wykonanej z Malnika, do wystawy pokonkursowej XVI Ogólnopolskiego Biennale Fo-
tografii Górskiej w Jeleniej Górze (2012), na które nadsyłano zdjęcia fotografów z całego 
świata. Otrzymał dyplomy i medale od Burmistrzów Muszyny i Krynicy, został odzna-
czony Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim przez Starostę Nowosądeckiego, otrzymał 
także odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Na kartach „Almanachu Muszyny” 
zamieszczaliśmy jego zdjęcia, a kilka z nich posłużyło jako ilustracje do świąteczno-
noworocznych kart, rozsyłanych do Przyjaciół „Almanachu Muszyny”.

Andrzej Koszucki – absolwent krakowskiej Akade-
mii Wychowania Fizycznego, nauczyciel wf w Muszynie, 
pasjonat sportu i organizator wielu imprez sportowych. 
Swoją sportową przygodę rozpoczął od uprawiania hokeja 
w KTH Krynica. Po wyjeździe do Krakowa zaczął treno-
wać siatkówkę, a po ukończeniu studiów został trenerem 
siatkarzy wojskowego klubu Wawel Kraków. Jego pasją 
stał się tenis ziemny, w którym odnosił niemałe sukcesy: 
uczestniczył w ogólnopolskich turniejach tenisowych 
(zwycięzca prestiżowego Turnieju o Bartę Górniczą 
w podziemiach kopalni w Wieliczce), został również 
wicemistrzem Polski nauczycieli w tenisie ziemnym. Po 
powrocie do Muszyny trenował młode siatkarki Muszynianki, które doprowadził w 1997 
roku do finału Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek. Pracował także jako dzienni-
karz sportowy (Radio Echo, Radio Kraków).  Przez piętnaście lat prowadził jako spiker 
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mecze siatkarek Muszynianki oraz mecze piłkarzy Popradu Muszyna; był także spikerem 
podczas XIII i XIV Igrzysk Polonijnych w Krynicy-Zdroju oraz w czasie Tenisowego 
Turnieju Gwiazd Filmu i Estrady „Klimek Cup”. Jest pomysłodawcą i od 1998 roku 
organizatorem Biegu Ulicznego o Puchar Burmistrza Muszyny dla dzieci i młodzieży 
powiatu nowosądeckiego, w którym bierze udział kilkuset uczestników. Napisał kilka 
artykułów o tematyce sportowej dla „Almanachu Muszyny” oraz „Harnika”. Organizował 
Międzynarodowe Turnieje Tenisowe (będąc zarazem ich uczestnikiem) z udziałem tenisi-
stów z wielu krajów (Australia, Węgry, Austria, Czechy, Słowacja, Polska), odbywające 
się z okazji kolejnych Spotkań Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Ryszard Kruk – urodzony w Krakowie, absolwent 
Wydziału Prawa UJ, harcerz, prezes Stowarzyszenia Przy- 
jaciół Almanachu Muszyny, wieloletni członek Rady Pro-
gramowej „Almanachu Muszyny”, miłośnik Muszyny i Są-
decczyzny. Uczestniczył w realizacji projektu „Dom Polo-
nii” w Pułtusku, doprowadzając do jego otwarcia w roku 
1989. Ćwierć wieku przepracował w polsko-amerykańskiej 
korporacji finansowej. Inicjator wielu działań SPAM, 
w tym dotyczących całej Sądecczyzny: Rankingu Genialni 
Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, prowadzonego 
wspólnie z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” oraz Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, a także 
Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, 
realizowanej razem z nowosądeckim Odziałem PTH 

i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Gorący zwolennik wspólnych ze słowackimi 
organizacjami działań na polu kultury i stypendialnej pomocy dla utalentowanej młodzie-
ży. W roku 2011 otrzymał z rąk Michala Biganiča doroczną Nagrodę Primatora Starej 
Lubowli w uznaniu aktywności na rzecz współpracy między Muszyną i Starą Lubowlą. 
Angażuje się w sprawy kolekcjonerstwa jako ważnego elementu ochrony dziedzictwa 
narodowego, jest członkiem Kapituły Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszech-
nianie” im. Feliksa Jasieńskiego, ustanowionej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Archiwum PAN i Dom Spotkań z Historią. Redaktor portalu www.kolekcjonerstwo.pl.  
Zapalony cyklista, niestrudzony pożeracz lodów i szarlotki – niekiedy popijanych to- 
kajem 

Barbara Kuca – urodziła się i wychowała w Muszynie. Ukończyła tutejszą szkołę 
podstawową, a potem I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu 
oraz Akademię Ekonomiczną w królewskim mieście Krakowie. Całe dorosłe życie pracuje 
w wyuczonym zawodzie; po studiach wróciła do swojej ukochanej Muszyny i przywiozła 
ze sobą jeszcze jednego mieszkańca – męża Tadeusza, który jest jej największą miłością 
obok nart, górskich wycieczek i jazdy na rowerze. Barbara deklaruje przywiązanie do 
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dawnej Muszyny, której według niej jest coraz mniej; żałuje, że 
nie ma już uroczych plant przy dawnej ulicy prowadzącej „Za 
Muszynkę”, a muszyński Rynek nowomodnie wybetonowano. 
Jest członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny i uczestniczką (wraz z mężem) imprez organizowanych 
przez SPAM. Brała udziałach w pracach Komitetu Stypendial-
nego, zajmującego się przyznawaniem stypendiów dla uczniów 
i absolwentów muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Swoją wiedzą niestrudzenie wspiera zarząd Stowarzyszenia 
we wszystkich rozliczeniach i sprawozdaniach finansowych. 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk – urodziła się i wy-
chowała w gminie Muszyna. Jest absolwentką Politechniki 
Rzeszowskiej (Zarządzanie i Marketing). Działalność w or-
ganizacji pozarządowej rozpoczynała w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Almanachu Muszyny, zostając jego członkinią, 
a następnie sekretarzem zarządu. Uważa, że to krąg Alma-
nachowych Przyjaciół zaraził ją pasją do działania, otwar-
tością na drugiego człowieka, ideą wolontariatu. Z ramienia 
SPAM współorganizowała Forum Turystyczne, koordyno-
wała prace przy powstaniu portalu turystycznego www.doli- 
napopradu.net. Zasiadała w jury konkursów przeznaczonych dla muszyńskich licealistów: 
„Wspomnienia rodzinne” oraz „Moja szkoła i moja Muszyna”. Jest także członkinią Sto-
warzyszenia „Klucz Muszyński”. Pełni funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie. Bliskie jej sercu są osoby starsze 
i ich sytuacja społeczno-ekonomiczna związana z wkroczeniem w kolejny etap życia, dlate-
go chętnie podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację seniorów oraz ich asymilację  
ze społecznością lokalną. Jest inicjatorką Uzdrowiskowej Akademii Seniora. Uwielbia po-
znawać ludzi i słuchać ich historii i doświadczeń życiowych, odpoczywa obcując z przyrodą. 

Janina Kumorek – nauczycielka, poetka. Urodziła 
się w Dąbrowie Tarnowskiej, jednak od wielu lat mieszka 
w Muszynie. Studia polonistyczne ukończyła na Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie; przez szereg lat uczyła języka 
polskiego w Szkole Podstawowej w Krynicy-Zdroju. Od 
ponad czterdziestu lat pisze wiersze, które publikowano 
w kilku czasopismach na Sądecczyźnie, m.in. w „Almanachu 
Muszyny”, a także w osobnych zeszytach poetyckich i zbio-
rach10. Została uhonorowana Srebrnym i Złotym Jabłkiem 

10 Więcej o twórczości Janiny Kumorek [w:] Muszyna w prozie i poezji, 
„Biblioteka Almanachu Muszyny” 2019,  s. 93.  
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Izabela Łabuś (z domu Zachwieja) – mieszkanka 
Szczawnika, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Zdobyła kwalifikacje pedagogiczne, m.in. jako nauczycielka 
przedmiotów zawodowych, biologii i chemii, jest nauczycie-
lem dyplomowanym. Od roku 1995 uczyła w Zespole Szkół 
w Złockiem, a od 2006 roku pełniła tam funkcję dyrektora. 
Obecnie drugą kadencję kieruje Powiatowym Zespołem Szkół  
(liceum, technikum i ognisko pracy pozaszkolnej) w Muszy-
nie. Jako dyrektor poświęca wiele uwagi problemom rozwo-
jowym i rodzinnym swych uczniów. W roku 2020 kierowane 
przez nią Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 
uzyskało najwyższy wynik osiągnięć maturalnych w powiecie 
(Brązowa Tarcza w rankingu Perspektyw)11. Propaguje zdro-
wy tryb życia i odżywiania się. Inspiruje uczniów do działań 

altruistycznych i wolontariatu. Jest członkinią  Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu 

11 W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Na sukces złożyły się 
również bardzo wysokie wyniki zdawalności przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym, do 
którego w szkole przystępują wszyscy abiturienci, wybierając co najmniej dwa dodatkowe przedmioty.

Sądeckim za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju i w Muszynie. 
Przez szereg lat była członkinią Komitetu Stypendialnego, przyznającego stypendia 
w ramach Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny dla uzdolnionych uczniów 
i absolwentów muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Gabriel Kurczewski – urodził się w Gdańsku; jest 
absolwentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Mieszkaniec Warszawy i Złockiego. Historyk 
wina i kultur kulinarnych, badacz historii wina węgierskiego 
w Polsce. Od roku 2011 autor strony internetowej „Blisko 
Tokaju”, wielokrotnie nagradzanej w konkursach na najlep-
szy polski blog o winie. Związany z Centrum Dziedzictwa 
Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie przygotowuje rozpra-
wę doktorską poświęconą historii winiarni fukierowskiej 
jako miejsca pamięci. Współzałożyciel Klubu Historii 

i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 
2015 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, 
koordynuje współpracę SPAM z regionem winiarskim Tokaj. W „Almanachu Muszyny” 
publikował artykuły poświęcone historii handlu winem węgierskim w dolinie Popradu 
oraz przedwojennym audycjom radiowym z nadpopradzkich uzdrowisk.
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Tadeusz Łopatkiewicz – krośnianin, absolwent et-
nografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o sztuce (tytuł doktora uzyskał na Wydziale Historycznym 
UJ), zabytkoznawca, regionalista, autor i współautor 
kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu 
etnografii, ochrony zabytków, historii sztuki i dziejów 
konserwatorstwa polskiego. Przeprowadził szereg projek-
tów badawczych i prac z zakresu konserwacji i ochrony 
zabytków, jest jurorem w wielu konkursach i przeglądach 
folklorystycznych, redaktorem naukowym i technicznym 
szeregu książek i wydawnictw albumowych. Wspólnie 
z bratem Piotrem został laureatem pierwszej edycji Nagro-
dy im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2007 (Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków 
powiatu sądeckiego) oraz dwunastej za rok 2018  (Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego 
z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889). Jest 
członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, a także autorem cennego teks-
tu dla naszego rocznika12. Przez kilka lat był członkiem Rady Programowej „Almanachu 
Muszyny”, wielokrotnie służąc redakcji pomocą w poszukiwaniu potrzebnych informacji.

12 Tadeusz Łopatkiewicz, Muszyna w zainteresowaniach zabytkoznawczych Stanisława Tomkowicza, „Al-
manach Muszyny” 2008, s. 17–31. W Bibliografii Almanachu Muszyny, wydanej drukiem w roku 2016, 
autorstwo artykułu zostało mylnie przypisane Piotrowi Łopatkiewiczowi, za co obu Panów serdecznie 
przepraszamy (nostra maxima culpa). 

Paweł Majewski – sądeczanin, zapalony fotograf 
i „komputerowiec”, twórca i opiekun serwisu interne-
towego „Almanachu Muszyny”. Jest członkiem Sto-
warzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zawsze 
można było liczyć na jego obecność na imprezach 
organizowanych przez Stowarzyszenie i na to, że zadba 
o relacje fotograficzne; część zdjęć zamieszczał na stronie  
www.almanachmuszyny.pl. Uważa, że ciekawie było 
spotykać się w Muszynie w twórczym gronie Przyjaciół 
Almanachu, w specyficznej atmosferze, nasyconej za-
pachem dymu z ogniska i pełnej radosnego entuzjazmu. 
Cieszy się, że miał okazję dorzucić coś od siebie do 
wspólnego almanachowego tygla. 

Muszyny, z oddaniem działa w nim na rzecz młodzieży, przez szereg lat owocnie współ-
pracując z zarządem w sprawach związanych ze stypendiami dla uczniów i absolwentów 
muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.    
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Gabriela Malastová – Słowaczka, mieszkanka 
Starej Lubowli, nauczycielka, działaczka społeczna 
i samorządowa. Jako dyrektorka Ľubovnianskeho osve-
toveho strediska13 podjęła współpracę z „Almanachem 
Muszyny”; w efekcie powstały  Młodzieżowe Kluby 
Wyszehradzkie, działające w czterech miejscowościach 
z Grupy Wyszehradzkiej (w Muszynie, Starej Lubowli, 
Vsetínie i mieście Nyíregyháza). Przez szereg lat Gabriela 
z ogromną cierpliwością pomagała redakcji „Almanachu 
Muszyny” przy kompletowaniu materiałów oraz przy 
korekcie tekstów pisanych w języku słowackim. Współ-
praca objęła także program stypendialny Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszyny i Stowarzyszenia Amos 
oraz organizację koncertów stypendystów z okazji Nowe-
go Roku i święta Starej Lubowli. W grudniu 2011 roku, 
w uznaniu zasług dla polsko-słowackiej współpracy, zo-

stała odznaczona przyznanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Wniosek o odznaczenie został złożony przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Gabriela jest członkinią SPAM. 

13 Osvetove stredisko to odpowiednik centrum kulturalno-edukacyjnego, zajmującego się propagowaniem 
wiedzy i techniki, a także ludowej tradycji regionu.

Magdalena Małecka-Myślik – muszynianka po 
kądzieli, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Przez wiele lat pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Krynicy, zajmowała się także muzykoterapią na 
oddziałach psychosomatycznych w sanatoriach w Krynicy-             
Zdroju, Wysowej i Muszynie. Była sekretarzem Komitetu 
Stypendialnego, przyznającego stypendia z Funduszu Sty-
pendialnego Almanachu Muszyny dla uczniów krynickiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej. Wielokrotnie organizowała 
i prowadziła przesłuchania kandydatów do stypendiów, poma-
gała także w przygotowaniach do koncertów noworocznych 
i występów stypendystów z okazji Święta Miasta w Starej 
Lubowli na Słowacji, często akompaniując na fortepianie 
młodym skrzypkom, biorącym udział w tych uroczystościach. 

Lubi oprowadzać turystów, dzieląc się z nimi swą wiedzą i pokazując im uroki Muszyny, 
Krynicy i innych okolicznych miejscowości. Jest autorką kilku artykułów dla „Almanachu 
Muszyny”, chętnie także pomaga redakcji w zdobywaniu informacji o ludziach i historii. 
Przez blisko ćwierćwiecze była członkinią Rady Programowej Almanachu Muszyny. 
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Elmer Jules Mandel (ur. 12 maja 1925 roku,  
zm. 31 października 2017 roku) – mieszkaniec Los 
Angeles, wspaniały, odnoszący sukcesy nauczyciel 
języków obcych (hiszpańskiego, francuskiego, nie-
mieckiego) w szkole średniej. Urodził się w Cleveland, 
a związki z Muszyną i sympatię do niej przejął po 
swojej matce Miriam (Mary), urodzonej w roku 1900 
w Muszynie, w żydowskiej rodzinie Gottlobów, któ-
rej poświęcił wspomnienie zamieszczone na łamach 
„Almanachu Muszyny”14. Rodzinny dom Gottlobów, 
w którym mieścił się także ich sklep spożywczy, znaj-
dował się przy ulicy Kościelnej. Mimo że Jules mieszkał 
w USA, przyjeżdżał do Muszyny co parę lat z żoną, 
synem i innymi członkami rodziny, by wziąć udział 
w lipcowych Spotkaniach Przyjaciół Almanachu Mu-
szyny. Poliglota, uroczy człowiek o wrażliwym sercu, 
almanachowy autor, donator Funduszu Stypendialnego, członek Komitetu ds. stypendiów 
muzycznych, życzliwy sympatyk naszej działalności społecznej. 

14 Elmer Jules Mandel, Muszyna Marii Gottlob – moja Muszyna, „Almanach Muszyny” 2000, s. 53–62. 

Anna Matuzik – krakowianka, absolwentka Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (Wydział Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej). Większość jej życia zawodowego to 
praca w telekomunikacji. Obecnie, po przejściu na eme-
ryturę, osiadła z mężem we wsi Radwanowice na Ziemi 
Krzeszowickiej, z której historią i przyrodą oboje są od 
dawna związani. W Krzeszowicach, w dwóch edycjach 
wystawy „Skarby nasze, skarby Europy”,  przedstawiła 
znikającą z krajobrazu starą architekturę drewnianą. 
W Radwanowicach założyła i prowadzi społecznie 
punkt bookcrossingowy. Fascynuje ją historia; wypatruje 
śladów dawnego osadnictwa, zwłaszcza grodzisk wczes-
nośredniowiecznych, kurhanów i wszelkich przejawów 
życia w dawniejszych czasach. Lubi aktywnie spędzać czas, podróżować, poznawać 
nowych ciekawych ludzi. W ogrodzie uprawia winorośl, figi oraz inne rośliny śródziem-
nomorskie. Jest członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny; w czerwcu 
2011 roku w Dworku Białoprądnickim w Krakowie  zorganizowała fotograficzną wystawę 
pokonkursową z cyklu „Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego”.

Fot. Rico Mandel
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Adam Mazur – muszynianin, nauczyciel, działacz spo-
łeczny, samorządowiec. Jest absolwentem  Studium Nauczy-
cielskiego w Raciborzu (muzyka – śpiew) i w Nowym Sączu 
(matematyka z fizyką), Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
i AWF w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia 
pedagogiczno-metodyczne na krakowskiej AWF. Pracował 
jako nauczyciel w Krynicy, Muszynie i Jastrzębiku. Był 
radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu 
(klub radnych bezpartyjnych), a po przełomie ustrojowym 

w 1989 roku radnym gminnym, wiceburmistrzem (1990–1994) i burmistrzem Muszyny 
(1994–1996), a od 1998 roku przez cztery kadencje radnym powiatowym. Kierował bądź 
nadal kieruje wieloma organizacjami w Muszynie, m.in. TKKF „Poprad”, Towarzystwem 
Polsko-Słowackim, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Katolickim 
Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Towarzystwem Miłośników Ziemi Muszyńskiej. 
Zasiada w zarządach m.in. Oddziału PTTK w Krynicy-Zdroju oraz różnych związków 
sportowych. Pomysłodawca budowy stadionu piłkarskiego, założyciel sekcji kobiecej 
piłki siatkowej, inicjator Polsko-Słowackich Dni Kultury Chrześcijańskiej, twórca war-
sztatów z cyklu „Muszynianie – muszynianom”, opiekun zabytków (renowacja kapliczek, 
ogrodzenie kirkutu). Uhonorowany m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, odznaką „Zasłu-
żony Działacz Kultury”, a także innymi odznaczeniami, w tym sportowymi. Wieloletni 
członek Rady Programowej „Almanachu Muszyny”. 

Włodzimierz Matuzik – urodził się w Krakowie, ukończył 
Akademię Górniczo-Hutniczą oraz podyplomowe studia na 
Wojskowej Akademii Technicznej. Z zawodu jest inżynierem 
elektronikiem; przez wiele lat był pracownikiem operatora 
telekomunikacyjnego (bynajmniej nie na niskim szczeblu); na 
emeryturze pracował jako nauczyciel w krakowskim Technikum 
Łączności. Interesuje się historią i kulturą różnych narodów, 
a podróże pomagają mu w realizacji tej pasji. Często uczestniczy 
(razem z żoną Anną) w imprezach organizowanych przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Jest członkiem SPAM, 
od kilku lat pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Martin Metelka – pochází ze Vsetína, kde se narodil v roce 1977. S manželkou 
Michaelou vychovávájí dceru Alici (16) a syny Martina (13) a Cyrila (10). V roce 2001 
absolvoval Karlovu univerzitu v Praze a ve svém rodném městě se stal učitelem gymnázia. 
Později změnil působiště a zhruba 15 let strávil na několika soukromých školách v Praze, 
z toho mezi roky 2007 a 2018 ve funkci ředitele. V roce 2018 se spolu s rodinou vrátil 
na Vsetín, kde nyní působí jako ředitel tamního gymnázia a zdravotnické školy. Kromě 
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času tráveného s rodinou hraje rád hokej, jezdí 
na kole a vzpomíná na skvělé okamžiky, které 
spolu se svou ženou a studenty prožil na začátku 
tisíciletí v Muszyně.

Od redakcji:
Martin Metelka jest Czechem; nasza znajo-

mość z nim wiąże się z działalnością Młodzieżo-
wych Klubów Wyszehradzkich, jednej z inicjatyw 
redakcji „Almanachu Muszyny”. Martin kierował 
grupą uczniów szkoły średniej z Vsetína (Repub-
lika Czeska), którzy przyjeżdżali parokrotnie do Muszyny i Starej Lubowli. W roku 2003 
zorganizował wspaniały parodniowy pobyt młodych Polaków, Słowaków i Węgrów 
w rodzinnym Vsetínie.   

Dalibor Mikulík – vyštudoval históriu a filozofiu na 
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V Ľubovnianskom 
múzeu pracuje od roku 2003, do roku 2011 na pozícii správca 
hradu a v roku 2011 sa stal riaditeľom múzea. Vo svojej 
profilácii historika sa venuje šľachtickej rodine Raisz, ktorá 
vlastnila hrad Ľubovňa s panstvom v rokoch 1825–1880. 
Udržiava nadštandardné vzťahy s potomkami po majiteľoch 
hradu Ľubovňa v rokoch 1593–1944 (Lubomirski, Rai-
szovci, Zamoyski). Do zbierkového fondu získal množstvo 
vzácnych predmetov po majiteľoch hradu. Predmety boli 
získané v Luxembursku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, 
Slovensku a Španielsku. Jeho prioritou je obnova hradu 
Ľubovňa a dostavba múzea v prírode pod hradom. Aktívne 
sa podieľal na zatiaľ najrozsiahlejšej obnove hradu Ľubovňa – renesančného paláca. Za 
ukážkovú obnovu a inovatívne sprístupnenie paláca bola múzeu udelená prestížna Cena 
ministra kultúry – Fénix 2012.

Od redakcji:
Dr Dalibor Mikulík15 od lat współpracuje z redakcją i Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Almanachu Muszyny. Jest autorem napisanego dla naszego rocznika (w roku 2014) arty-
kułu o Mikulašu Beskydzie. Wielokrotnie umożliwiał nam pokazywanie almanachowym 
gościom ciekawych zakamarków Lubowelskiego Zamku. Uczestniczył w uroczystości 
wręczania Nagrody im. Szczęsnego Morawskiego w sądeckim Miasteczku Galicyjskim, 
odwiedzał nas także w Muszynie. 

15 Dalibor Mikulík ma tytuł doktora filozofii (słow. PhDr.).



122 Przyjaciele „Almanachu Muszyny”

Wojciech Molendowicz – dziennikarz, redaktor, wy-
dawca. Urodził się w Chrzanowie, ukończył filologię polską 
oraz studium dziennikarskie przy krakowskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Od 25 lat związany jest z mediami 
lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, m.in. z Tygodni-
kiem Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” (zastępca redaktora 
naczelnego), dziennikiem sportowym „Tempo”, „Gazetą 
Krakowską”, „Dziennikiem Polskim” (dyrektor sądeckie-
go oddziału, zastępca redaktora naczelnego). Jest jednym 

z najbardziej znanych dziennikarzy Sądecczyzny. Od roku 2010 pracuje w Wydawni-
ctwie DOBRE, m.in. jako prezes zarządu oraz redaktor naczelny „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”. Od 1997 roku jest autorem programów w Regionalnej Telewizji Kablowej 
w Nowym Sączu. W dorobku ma kilka książek – Nowy Sącz 366 dni, Abecadło sądeckie 
i inne. Jest współorganizatorem Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflar-
skiej, współpracując w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Bożena Mściwujewska-Kruk – urodzona we Wroc-
ławiu, wychowana w Krakowie, absolwentka Akademii 
Górniczo-Hutniczej, prywatny przedsiębiorca. Wielbiciel-
ka samotnych wypraw w góry, harcerka w stopniu harcmi-
strza. Jest związana z Muszyną poprzez dziadków, Wandę 
i Seweryna Mściwujewskich. Od 1991 roku redaguje rocz-
nik „Almanach Muszyny”; jest członkinią Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszyny, sekretarzem Kapituły 
Nagrody im. Szczęsnego Morawskiego, należy także do 
kilku innych organizacji społecznych, m.in. Towarzystwa 
Karpackiego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego 
im. Cypriana Norwida i Towarzystwa Rapperswilskie-
go. Uczestniczyła w pracach zarządu Stowarzyszenia  

Budowy Pomnika Karola Kardynała Wojtyły w Muszynie. Pełniła obowiązki opiekunki 
absolwentów muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, ubiegających się dzięki re-
komendacji SPAM o stypendia pomostowe dla studentów I roku. Nagrodzona odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W roku 2016 została laureatką II Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. prof. Romana Reinfussa. Zafascynowana snookerem, 
którego reguły, a także historia dyscypliny i osiągnięcia zawodników, są jej konikiem.

Krystyna Murzyn (ur. 16 lutego 1945 r., zm. 29 listopada 2010 r.) – geograf, prze-
wodnik turystyczny, działaczka społeczna, sprawny menadżer. Po studiach na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim na Wydziale Geografii uczyła w szkole podstawowej w Krynicy- 
Zdroju, a później w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Złockiem. W 1972 
roku zdobyła uprawnienia przewodnika beskidzkiego, pilota wycieczek oraz przewodnika 
terenowego. Kolejnym etapem jej kariery zawodowej było objęcie stanowiska dyrekto-
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Stanisław Murzyn – urodził się w Niepołomicach, 
ukończył Szkołę Muzyczną w Bytomiu. Od kilkudziesięciu 
lat mieszka w Muszynie; prowadził własny zakład foto-
graficzny, odziedziczony po ojcu Władysławie. Instruktor 
przewodnictwa, przewodnik beskidzki (około pięćdziesięciu 
lat pracy), organizator wycieczek turystycznych, współ-
pracownik krynickiego Oddziału PTTK. Niezastąpiony 
gawędziarz i muzyk, przyjaciel wszystkich. Artysta fotograf, 
biorący udział w wielu konkursach fotograficznych, także 
tych współorganizowanych przez redakcję „Almanachu 
Muszyny”. Jest członkiem Krynickiego Towarzystwa Fo-
tograficznego, laureatem wielu nagród i wyróżnień. Chętnie 
służył pomocą przy tworzeniu fotograficznej dokumentacji licznych imprez organizo-
wanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, szczególnie w trakcie 
obrad Komitetu Stypendialnego w muszyńskim Liceum Ogólnokształcącym i podczas 
Spotkań Przyjaciół Almanachu Muszyny.  

ra Domu Wczasowego FSO „Żerań”, który w trakcie 35 lat 
pracy przekształciła w sanatorium z pełną bazą zabiegową. 
Na emeryturze wróciła do pracy jako przewodnik beskidzki, 
działała także w zarządzie Nowosądeckiej Izby Turystycznej 
i w krynickim Oddziale PTTK. Za pracę społeczną otrzymała 
Srebrną Honorową Odznakę PTTK, Srebrne Jabłko Sądeckie 
oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Przez kilkanaście lat była członki-
nią Komitetu Stypendialnego, przyznającego uczniom i absol-
wentom muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego finansową 
pomoc w ramach Funduszu Stypendialnego „Almanachu 
Muszyny”. Uczestniczyła w większości imprez organizowa-
nych przez redakcję naszego rocznika; w czasie lipcowych 
Spotkań Przyjaciół prowadziła zabawne konkursy na najlepsze tematyczne przebranie.  

František Orlovský – narodil sa v Prešove. Maturitu 
absolvoval na gymnáziu v Sabinove; ďalšie dva roky praco-
val v pražských nemocniciach ako sanitár, následné štúdium 
medicíny ukončil v roku 1988. Od 18. novembra 1989 r.  
žije v manželstve; s manželkou majú štyri deti. V rokoch 
1992 a 1999 absolvoval atestáciu prvého a druhého stupňa 
z chirurgie. Ťažkým, ale poučným obdobím v jeho živo-
te boli roky 2002–2006, kedy bol primátorom mesta Stará 
Ľubovňa. Od roku 2007 pracuje ako chirurg v súkrom-
nej ambulancii. Absolvoval dve atestácie a zdokonaľoval 
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sa v miniinvazívnej chirurgii. Hoci posledných desať rokov pracuje v ambulan-
cii a slúži v záchrannej službe, chirurgické oddelenie je stále jeho srdcovkou. 
František verí, že politika  je službou pre verejnosť. Prešiel si všetkými stupňami – od 
člena Kresťansko-demokratického hnutia cez poslanca miestnej samosprávy, poslan-
ca VÚC až po primátora okresného mesta. Byť v politike je podľa neho záväzok. 
Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť je jeho hlavnou službou. Oázová formá-
cia a odbornosť Donum Vitae  mu dávajú veľa duchovných síl. Život a láska sú hlavné 
hodnoty, ktorými môžeme Bohu dokazovať svoju vernosť. Vníma, že v dnešnej dobe je 
obrovský útok na život a lásku.

Od redakcji:
Zespół „Almanachu Muszyny” zetknął się z dr. Františkiem Orlovskym16 w czasie, 

gdy pełnił on funkcję primátora Starej Lubowli. Zawsze chętny do pomocy, często 
uczestniczył w Spotkaniach Przyjaciół Almanachu Muszyny i w koncertach naszych 
stypendystów, a także w naszych radosnych polsko-słowackich imprezach na Moście 
Wyszehradzkim.  

 

16 František Orlovský ma tytuł doktora medycyny (słow. MUDr.).

Monika Pavelčíková – bývalá dlhoročná 
múzejníčka a riaditeľka Ľubovnianskeho múzea  
na  hrade v Starej Ľubovni. Od roku 2016 si užíva  
dôchodok v Novej Ľubovni. S manželom Pavlom  
pomáha vychovávať vnúčatá. Teší sa z úspechov  
a napredovania  múzea. S pánom riaditeľom a kolega- 
mi má stále živé kontakty a spolupracuje s nimi na  
rôznych projektoch. Vo voľných chvíľach sa venuje 
čítaniu kníh, sleduje aktuálne spoločenské a politické 
dianie, cvičí a chodí na prechádzky do prírody.

Od redakcji:
Monika Pavelčíková w czasie pełnienia funkcji 

dyrektora Muzeum – Zamku w Starej Lubowli wie-
lokrotnie zapraszała zespół „Almanachu Muszyny” 
do uczestniczenia w imprezach organizowanych na 
Zamku. Umożliwiła nam zaprezentowanie w gościn-

nych progach Muzeum wystawy starych muszyńskich, krynickich i żegiestowskich 
pocztówek (2009). Często też odwiedzała nasze muszyńskie strony. Poproszona o notkę 
biograficzną, napisała: „Ďakujem mojim milým priateľom z Poľska za srdečné stretnutia 
v záhrade v Mušine”.



125Biblioteka Almanachu Muszyny 2020–2021. Noty biograficzne

Kazimierz Pazgan – (ur. 4 marca 1948 r. w Starej 
Kamienicy, zm. 22 czerwca 2019 r. w Zabrzu) – pol-
ski przedsiębiorca, działacz gospodarczy, Honorowy 
Obywatel Miasta Nowego Sącza. Zaczynał działalność 
gospodarczą w 1972 roku od handlu kwiatami, potem 
stał się legendą sądeckiego biznesu. Był założycielem 
i właścicielem grupy Konspol, największego w Polsce 
producenta wyrobów z drobiu. Stworzył wiele miejsc pra-
cy, stając się ikoną sądeckiej przedsiębiorczości. Piastował 
szereg funkcji w samorządzie gospodarczym, m.in. prezesował zarówno Sądeckiej, jak 
i Krajowej Izbie Gospodarczej, był członkiem Polskiej Rady Biznesu, aktywnie uczest-
niczył w pracach Krajowej Rady Przedsiębiorczości, powołanej w roku 2013. Należał 
do założycieli Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. 
Za swoją aktywność społeczną i gospodarczą był wielokrotnie nagradzany; w 1998 
roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, pięć lat później  nadano mu odznakę 
honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, a w 2004 roku otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Zawsze życzliwy dla redakcji „Almanachu Muszyny” i naszej 
działalności społecznej, wielokrotnie wspomagał lipcowe Spotkania Przyjaciół, zaopa-
trując nasz ogrodowy stół w konspolowskie przysmaki.  

Małgorzata Półchłopek – krakowianka, absolwentka Po-
litechniki Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego), 
nauczycielka, tancerka, działaczka samorządowa i społeczna. 
Dzieciństwo i młodość spędziła w Krakowie. Jej pasją był 
balet; przygodę z nim rozpoczęła w Studium Baletowym przy 
Operze Krakowskiej jeszcze w szkole podstawowej, tańczyła 
w Operze i  Operetce Krakowskiej, w zespołach „Słowianki” 
i „Nowa Huta”, występowała w programach telewizyjnych. 
Po studiach przeprowadziła się do Krynicy-Zdroju, gdzie 
mieszka od ponad 45 lat. Podjęła tu pracę jako inżynier, 
a potem nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2, 
gdzie w latach 1992–2004 pełniła funkcję dyrektora szkoły. 
Za osiągnięcia w tej pracy otrzymała Medal Komisji Edukacji 
Narodowej. Działalność w samorządzie rozpoczęła jako radna 
powiatu nowosądeckiego, kontynuując ją przez trzy kolejne 
kadencje (do 2018 roku) w Radzie Miejskiej Krynicy-Zdroju, 
której przewodniczyła przez dziesięć lat. Pracy oddawała się 
z poświęceniem i z pasją, której – jak mówi – nauczył ją balet. Lubi książki, muzykę 
i kontakt z przyrodą. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny wielokrotnie mo-
gło liczyć na jej pomoc przy organizowaniu wystaw w Krynicy-Zdroju i prezentowaniu 
dokonań stypendystów muzycznych.
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Kazimierz Przyboś – historyk, pedagog, dr hab., 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu ksią-
żek i opracowań (m.in. Diariuszy Sejmowych z lat 60. 
i 70. XVII wieku), a także licznych artykułów, w tym 
blisko trzydziestu dla „Almanachu Muszyny”. Nadal 
powiększa swój dorobek naukowy, publikując m.in. 
kolejne opracowania dokumentów sejmowych z XVII 
wieku17. Olbrzymia wiedza historyczna autora przynio-
sła naszemu rocznikowi interesujące artykuły dotyczące 
biskupów krakowskich władających historycznym „pań-
stwem muszyńskim”, historii zbójnictwa w okolicach 
Muszyny, interesujących epizodów konfederacji bar-

skiej, przebiegu I wojny światowej na muszyńskiej ziemi i wielu innych wydarzeń. 
Spod pióra Kazimierza Przybosia wyszły źródłowe opracowania pierwszych dokumen-
tów, w których znalazła się nazwa „Muszyna”, a także spis osób przyjętych w poczet 
obywateli miasta w latach 1601–1833. Przez szereg lat był przewodniczącym Rady 
Programowej „Almanachu Muszyny”; uczestniczył także w pracach jury konkursu 
„Wspomnienia rodzinne”, przeznaczonego dla muszyńskich licealistów. Mieszkańcem 
Muszyny stał się z wyboru. Niedawno został społecznym konsultantem Burmistrza  
ds. historii Muszyny.

17 Ostatnio ukazała się pozycja opracowana i opatrzona wstępem przez Adama Perłakowskiego i Kazimie-
rza Przybosia pt. Inter maiestatem ac libertatem. Mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma 
i wota z lat 1672–1679, autorstwa  Andrzeja Maksymiliana Fredry, Wydawnictwo Księgarnia Akade- 
micka, Kraków 2021.

Małgorzata Krystyna Przyboś (ur. 28 kwietnia 
1951 r. w Krakowie, zm. 27 maja 2014 r.) – nauczy-
cielka, animatorka kultury, działaczka społeczna, 
publicystka. Ukończyła  historię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, łącząc z Krakowem całe swe życie 
zawodowe. Zawsze aktywna społecznie, udzielała 
się  pro publico bono również w stanie wojennym. 
Za uczestniczenie ze swoimi uczniami w imprezach 
organizowanych przez krakowskie władze miejskie 
została dwukrotnie uhonorowana nagrodą Prezyden-
ta Miasta Krakowa. Od dzieciństwa każde wakacje 
spędzała w Muszynie; bardzo lubiła chodzić po 
górach, uwielbiała też zbierać grzyby. Należała do 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Sto-

warzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
i muszyńskiego Koła PTTK. Przez szereg lat publikowała na łamach „Almanachu Mu-
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Jacek Purchla – krakowianin, absolwent Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie, a także historii sztuki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor zwyczajny 
nauk humanistycznych, członek czynny Polskiej 
Akademii Umiejętności. Kieruje Katedrą Historii 
Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, a także Instytutem Dziedzictwa 
Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, 
którego jest założycielem, a w latach 1991–2017 był 
dyrektorem. Jest przewodniczącym Rady Uczelni 
UJ, wiceprezydentem Europa Nostra, prezesem To-
warzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
i redaktorem „Rocznika Krakowskiego”. W latach 2015–2020 był przewodniczącym 
Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a w latach 2016–2017 przewodniczącym Komitetu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią 
społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również nad teorią i ochroną dziedzictwa 
kulturowego. Uhonorowany wieloma medalami i innymi odznaczeniami, polskimi i za-
granicznymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Orderem 
Leopolda (Belgia, 2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu za Zasługi dla Litwy (2020). 
Jest autorem wielu publikacji, przetłumaczonych i wydanych w kilkunastu językach. Dla 
„Almanachu Muszyny” napisał cenny artykuł o architekcie Janie Zawiejskim. Dzięki 
jego zaproszeniu w styczniu 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Kra-
kowie, z udziałem licznych gości, odbyła się nasza prezentacja pt. „Almanach Muszyny 
dla Małej Ojczyzny”.

szyny” cenne artykuły oparte na unikalnych materiałach źródłowych. Pisała także teksty 
poświęcone specyficznemu językowi muszyńskich mieszczan, którego ślady nadal można 
usłyszeć w mowie starszych mieszkańców miasta. Brała udział w pracach jury konkursu 
„Wspomnienia rodzinne”, przeznaczonego dla muszyńskich licealistów. Angażowała 
się w działalność Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, przez wiele lat była 
sekretarzem Komitetu ds. stypendiów naukowo-socjalnych. Po jej śmierci stypendium 
dla ucznia muszyńskiego LO, wyróżniającego się wiedzą w naukach humanistycznych, 
zostało nazwane jej imieniem. Przez paręnaście lat w krakowskich wydawnictwach 
(Znak, WAM i in.) pozyskiwała książki, które służyły jako nagrody dla almanachowych 
stypendystów. Była znakomitą organizatorką; żadna z imprez  prowadzonych przez zespół 
„Almanachu Muszyny” nie obyła się bez jej udziału. Zarażała  energią i uśmiechem… 

Barbara Rucka – kryniczanka, absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury 
w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach oraz historii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie, kustosz Muzeum Przyrodniczego w Krynicy (1982–1986) 
i Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie (1986–2008), przewodnik 
górski, znakarz szlaków górskich, wieloletnia działaczka i prezes (2001–2005) krynickie-
go oddziału PTTK, utalentowana malarka, autorka książek i przewodników o Muszynie 

 Fot. P. Mazur
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Joachim Russek – urodził się w Zabrzu, w rodzinie 
o długich śląskich tradycjach. Studiował prawo na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach, po roku przeniósł się na Uni-
wersytet Jagielloński. Zajmował się głównie problematyką 
międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych. Na-
stępnie studiował na Uniwersytecie Chicagowskim i w Aka- 
demii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Odbył też 
praktykę w Europejskim Biurze ONZ oraz kilkumiesięczny 
staż w YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jor-
ku. Po studiach pracował na UJ, m.in. w Instytucie Badań 
Polonijnych oraz w Katedrze Prawa Międzynarodowego 
Publicznego. Współorganizował Międzywydziałowy Zakład 

Historii i Kultury Żydów w Polsce, pierwszą tego rodzaju jednostkę akademicką w na-
szym kraju (1986). W roku 1991 został dyrektorem Fundacji Judaica (funkcję tę pełni 
do dziś). Pod auspicjami Fundacji działa Centrum Kultury Żydowskiej, otwarte w 1993 
roku w odrestaurowanej pod nadzorem Joachima żydowskiej modlitewni z XIX wieku 
przy ul. Beera Meiselsa w Krakowie. Okres działalności CKŻ to wiele programowych 
sukcesów i ok. 150 tysięcy osób odwiedzających Centrum, wśród nich szereg wybitnych 
postaci. Joachim jest członkiem wielu organizacji, m.in. Association for Polish Jewish 
Studies w Bostonie (od 1997), Auschwitz Jewish Center Foundation w Nowym Jorku 
(od 1999), Rady Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (2002–
2017). Nagrodzony m.in. Medalem Towarzystwa Polonia, medalem „Honoris Gratia” 
przyznanym przez Prezydenta Krakowa, Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej 

i Żegiestowie oraz o cerkwiach i zabytkach znajdujących się na 
terenie gmin Muszyna i Krynica-Zdrój. Jest członkinią kolegium 
redakcyjnego „Zeszytów Spisko-Sądeckich”. Obecnie pracuje 
w muszyńskim Muzeum na stanowisku starszego dokumenta-
listy. Przez szereg lat współpracowała z redakcją „Almanachu 
Muszyny” i Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny, pomagając w tworzeniu i prezentowaniu fotograficznych 
i malarskich wystaw, była także członkiem jury w konkursach 
fotograficznych „Detal architektoniczny państwa muszyńskie-
go”, organizowanych wspólnie z Krynickim Towarzystwem 
Fotograficznym. Przez dwadzieścia kilka lat była członkinią 
Rady Programowej Almanachu Muszyny. Założycielka i prezes 
Muszyńskiego Towarzystwa Twórczego „Harnicy Kultury”. Jest 

autorką ponad sześćdziesięciu artykułów dotyczących turystyki oraz dziejów i zabytków 
historycznego „państwa muszyńskiego”, prezentowanych na łamach „Almanachu Mu-
szyny”, w rocznikach wydawanych w ramach serii „Kultura Uzdrowiskowa w Europie”, 
a także w „Krynickich Zdrojach” i „Magurach”. 
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Piotr Rutka – urodził się w Krynicy, gdzie mieszkał do 
ukończenia studiów. Jest absolwentem Technikum Elektrycz-
nego w Nowym Sączu oraz fizyki w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Po 
studiach, w roku 1984, zaczął uczyć, początkowo w muszyń-
skiej Szkole Podstawowej nr 1, a następnie w tutejszym Liceum 
Ogólnokształcącym; od tego czasu zamieszkał już w Muszy-
nie. Ponieważ  w tamtych czasach trudno było wymigać się 
od wojska, więc w pracy zawodowej miał roczną przerwę na 
odbycie służby wojskowej. Poza pracą nauczycielską intere-
suje się astronomią, lubi las i zbieranie grzybów „wielokrotnie 
jadalnych”. Przy domu uprawia ogródek, w którym są kwiatki 
i jarzyny. Ma też „folię” z pomidorami, więc uważa się za „Tomato Kinga”. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, działa w komisji rewizyjnej. Uświetnia 
spotkania Stowarzyszenia przygotowywanym przez siebie smalcem o całkowicie niepo-
wtarzalnym smaku.   

Sylwia Rypel – urodziła się i wychowała 
w Andrzejówce koło Muszyny. Ukończyła filo-
logię polską, informację naukową i zarządzanie 
kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej 
ścieżkę zawodową wyznaczyły książki i biblioteki 
w Żegiestowie i Muszynie. Przez dziewiętnaście 
lat pracowała w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, a przez 
ostatnie jedenaście była jej dyrektorem. Obecnie 
pracuje w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym 
Targu. W Muszynie zorganizowała wiele spotkań 
autorskich, a także wystaw fotograficznych, ma-
larskich i rzeźbiarskich, promując w ten sposób lokalnych artystów. Podkreśla, że ceniła 
współpracę z redakcją „Almanachu Muszyny”, dzięki której Biblioteka miała okazję 
uczestniczyć w ważnych dla regionu wydarzeniach, a także pozyskać cenne pozycje 
książkowe. Korzyści były obustronne – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny 
zawdzięcza jej możliwość korzystania z gościnnych progów Biblioteki, a redakcja pomoc 
przy zdobywaniu informacji, potrzebnych do kolejnych almanachowych roczników. Bie-
głość Sylwii w korzystaniu z cyfrowych zasobów uczelnianych bibliotek oraz jej kontakty 
z pracownikami naukowymi umożliwiły redakcji uzyskanie wartościowych wskazówek 
i dotarcie do cennych źródeł. Zasiadała także w jury konkursu „Wspomnienia rodzinne”, 
przeznaczonego dla muszyńskich licealistów.

(2006), Federalnym Krzyżem Zasługi RFN (2010). W roku 2010 zorganizował w CKŻ 
przygotowaną przez „Almanach Muszyny” wystawę „Krynica, Muszyna, Żegiestów na 
dawnej pocztówce”, która spotkała się z ciepłym przyjęciem.
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Waldemar Serwiński (ur. 24 stycznia 1953 roku,  
zm. 10 lipca 2009 roku) – rodowity muszynianin, nauczyciel, 
samorządowiec, długoletni dyrektor muszyńskiego Liceum 
Ogólnokształcącego, burmistrz Muszyny. Z wykształcenia 
był fizykiem, z powołania pedagogiem i samorządowcem – 
najpierw radnym, później przewodniczącym Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, członkiem Zarządu Miasta, 
a w latach 2002–2009 burmistrzem.  Był organizatorem i prze-
wodniczącym komitetu telefonizacji Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna. W wyborach samorządowych w 2006 
roku wygrał, otrzymując 70 procent głosów. Uważał, że sport 
jest najlepszym sposobem na promocję małego miasta; dzięki 

niemu rozbudowano halę sportową, umożliwiającą rozgrywanie spotkań Muszynianki, 
parokrotnego mistrza Polski w kobiecej siatkówce. Dbał o sprawy mieszkańców gminy, 
a także o wodolecznictwo i turystykę. Rozpoczął przebudowę Zapopradzia, które miało 
stać się centrum rekreacyjnym Muszyny; realizację jego planów przerwała śmierć w wy-
padku drogowym. Za pracę na rzecz lokalnej społeczności Prezydent RP Lech Kaczyński 
przyznał mu pośmiertnie Złoty Krzyż Zasługi. Z inicjatywy Waldemara Serwińskiego po-
wstał pomysł przyznawania z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny stypendiów 
zdolnym gimnazjalistom, pochodzącym z rodzin o niewysokich dochodach; był pierwszą 
osobą, która dokonała wpłaty na ten cel. 

Włodzimierz Skleniarz – krakus z rodziny o dru-
karskich tradycjach. W roku 1991 od podstaw stworzył 
rodzinną drukarnię Skleniarz. Przy wsparciu Polsko- 
Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości zadbał o roz-
wój firmy oraz zainwestował w wysokiej klasy sprzęt poligra-
ficzny. Dzięki trosce o najwyższą jakość druku i prac introliga-
torskich drukarnia Skleniarz przez trzydzieści lat działalności 
rozbudowała swoją pozycję na rynku usług poligraficznych, 
pozyskując wciąż powiększające się grono stałych klientów, 
ceniących solidność, terminowość i wysoką jakość usług. 
Drukarnia wspiera wiele szkół oraz fundacji, m.in. Fundację 

Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Włodzimierz Skleniarz reprezentował właścicie-
li firm współpracujących z Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości na 
spotkaniu w Waszyngtonie z Colinem Powellem, sekretarzem stanu w administracji 
prezydenta George’a Busha. Jest członkiem Polskiej Izby Druku i Polskiego Bractwa 
Kawalerów Gutenberga. Zawsze życzliwie otwarty na wydawnicze potrzeby „Alma-
nachu Muszyny”18, fundator nagród książkowych dla naszych stypendystów. Miłośnik 
przyrody – nikt nie powinien czuć się zaskoczony, jeśli podczas spotkań w gabinecie 
pana Włodzimierza spod biurka wyjrzy głowa psiego pupila.

18 Dziewięć ostatnich roczników „Almanachu Muszyny” zeszło z maszyn drukarni Skleniarz.
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Mieczysław Smyda – dyrygent, skrzypek, nauczy-
ciel. Absolwent Akademii Muzycznych w Krakowie 
i Katowicach w specjalnościach: skrzypce, kamerali-
styka, dyrygentura symfoniczno-operowa oraz studiów 
podyplomowych na AGH w Krakowie w zakresie nowo-
czesnych metod zarządzania i organizacji pracy placówki 
edukacyjnej. Prowadzi klasę skrzypiec w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu oraz 
pełni funkcję kierownika filii w Krynicy-Zdroju. Obok 
działalności dydaktycznej jest czynnie występującym 
muzykiem. Brał udział w wielu prestiżowych wydarze-
niach kulturalnych w Polsce i zagranicą. Współpracował 
m.in. z Mazowieckim Teatrem Muzycznym, Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską, 
Śląską Orkiestrą Kameralną, Prezydencką Orkiestrą Republiki Białorusi (Presidential 
Orchestra of the Republic of Belarus). Jest też inicjatorem licznych wydarzeń kultural-
nych swojego regionu. Przez ponad dwadzieścia lat był związany zawodowo z Krynicką 
Orkiestrą Zdrojową, w której pełnił funkcję kierownika artystycznego i koncertmistrza. 
Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Orkiestry Arte Symfonico. W dorobku ma 
nagrania płyt CD i DVD, jak również koncerty emitowane w ogólnopolskich stacjach 
telewizyjnych. Za zasługi w dziedzinie kultury otrzymał odznakę honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” oraz Złote Jabłko Sądeckie. Przez wiele lat współpracował  
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny przy organizacji koncertów i prze-
słuchań stypendystów muzycznych, beneficjentów Funduszu Stypendialnego Almanachu 
Muszyny. Wchodził również w skład Komitetu Stypendialnego.  

Miroslav Števík – narodil sa v Čadci. V rokoch 1987 
–1992 študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici 
dejepis a zemepis (históriu a geografiu). V rokoch 1997–2012 
pracoval ako historik v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľu-
bovni, od roku 2012 pôsobí v Múzeu Spiša v Spišskej Novej 
Vsi. Od roku 2012 je zostavovateľom spoločenskovednej 
časti vlastivedného zborníka Spiš. Vo výskumnej činnosti sa 
venuje historickej geografii, vývinu osídlenia a národnost-
ných pomerov na území Spiša do roku 1918.  

Od redakcji:
Miroslav Števík jest autorem cennych artykułów dla „Al-

manachu Muszyny”, dotyczących głównie dziejów Spiszu i Zamku w Starej Lubowli. 
Towarzyszył także redakcji naszego rocznika w poznawaniu historii i zgłębianiu tajem-
nic starej karczmy w Kremnej. Przez blisko dekadę był członkiem Rady Programowej 
„Almanachu Muszyny”. Uczestniczył w lipcowych Spotkaniach Przyjaciół i w innych 
imprezach organizowanych przez redakcję.
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Tomasz Szymański (ur. 29 września 1963 ro- 
ku w Krynicy-Zdroju, zm. 9 września 2016 roku) 
– mieszkaniec Muszyny, wieloletni pracownik 
telekomunikacji, a potem techniczny pracownik 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Krynicy- 
Zdroju. Działacz społeczny, członek założyciel 
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, 
niezastąpiony w licznych imprezach organizo-

Andrzej Sułkowski – urodzony i zamieszkały w Zło-
ckiem (miejscowość w gminie Muszyna, która obecnie 
stanowi właściwie jeden organizm miejski z Muszyną). Jest 
kierownikiem krynickiego hotelu „Stefania” z obowiązku, 
goprowcem z zamiłowania. Z woli mieszkańców Złockie-
go pełni funkcję radnego przez dwie kadencje. Uwielbia 
podróże, te małe i te duże. Jest  zakochany w Dalmacji i od 
siedemnastu lat spędza tam każdy urlop; powoli odkrywa 
także ciekawe zakątki Polski oraz przygodę z fotografią. 
Przez kilka lat w czasie lipcowych Spotkań Przyjaciół Al-
manachu Muszyny organizował pokazy sprzętu używanego 
podczas akcji ratowniczych oraz umiejętności goprowców, 
przy okazji ucząc młodych turystów zasad przestrzegania 
bezpieczeństwa w górach.   

Agata Szymańska – urodzona w Krynicy- 
Zdroju, od ponad trzydziestu lat mieszkanka Muszy-
ny, ławniczka Sądu Rejonowego w Nowym Sączu 
(kadencje w latach 2016–2019 oraz 2020–2023), 
osoba uzdolniona artystycznie, działaczka społeczna, 
członkini zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Alma-
nachu Muszyny, wieloletnia skarbniczka Stowarzy-
szenia Przyjaciół Almanachu Muszyny i Funduszu 
Stypendialnego. Uczestniczyła w każdej imprezie 
organizowanej przez zespół związany z redakcją 
„Almanachu Muszyny”, służąc pomocą zwłaszcza 

przy przygotowywaniu i prowadzeniu dorocznych Spotkań Przyjaciół w Ogrodzie 
„Wandy”. Wielokrotnie reprezentowała SPAM w kontaktach z muszyńskim Liceum 
Ogólnokształcącym i Państwową Szkołą Muzyczną w Krynicy-Zdroju. Brała udział 
w pracach Komitetu Stypendialnego, przyznającego pomoc materialną muszyńskim 
licealistom. Przez kilkanaście lat redagowała tablicę informacyjną, zamieszczaną na 
drugiej stronie okładki rocznika.
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Robert Andrzej Ślusarek – urodzony w Krako-
wie, historyk sztuki, historyk Kościoła, muzyk-orga-
nista, muzealnik. Jest związany naukowo z Uniwersy-
tetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; doktorat 
na temat ikonografii św. Franciszka z Asyżu w polskim 
malarstwie  obronił na KUL. Od 2007 roku pełni funk-
cję dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
Jest redaktorem naczelnym wydawanego wspólnie 
z przyjaciółmi z Muzeum w Starej Lubowli na Słowa-
cji rocznika muzealnego o zasięgu transgranicznym  
pt. „Zeszyty Sądecko-Spiskie”. Był członkiem redak-
cji „Rocznika Sądeckiego” (do 2017 roku) i „Alma-
nachu Sądeckiego”; jest pomysłodawcą powołania 
nowego periodyku regionalnego „Studia Sandecjana”, wydawanego od 2019 roku 
przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Autor wielu publikacji w czasopismach 
branżowych i naukowych w Polsce i za granicą. Jest współzałożycielem i członkiem 

Maciej Śliwa – leśnik z wykształcenia, pasjonat historii, 
przedsiębiorca. Urodził się w Krynicy-Zdroju; tutaj uczęszczał 
do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. W 1990 
roku ukończył leśnictwo na Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Podczas studiów angażował się w podziemną działalność 
w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, za którą otrzymał 
w 2018 roku status działacza opozycji antykomunistycznej. Po 
studiach rozpoczął pracę w Leśnym Zakładzie Doświadczal-
nym w Krynicy, z którym – jako pracownik i przedsiębiorca 
leśny – związany był do roku 1995. W następnych latach 
kierował kilkoma zakładami produkcyjnymi, działającymi dla 
koncernu IKEA. W roku 2003 założył własną firmę, w któ-
rej pracuje do dziś. Mieszka w Krakowie. Od lat interesuje się historią, a szczególnie 
okresem konfederacji barskiej, jest autorem wielu artykułów i referatów na ten temat. 
W 2019 roku ukazała się książka jego autorstwa pt. Konfederacja barska od Spiszu po 
Bieszczady. Kilka cennych i interesujących artykułów napisał także z przeznaczeniem dla 
„Almanachu Muszyny”. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny; 
przez kilka lat działał w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. 

wanych przez redakcję „Almanachu Muszyny” oraz SPAM. Współodpowiedzialny za 
dystrybucję kolejnych roczników „Almanachu Muszyny”. Ceniony przez wszystkich 
jako prawdziwa złota rączka; stanowił niezawodny łącznik między Stowarzyszeniem 
a uczniami krynickiej Szkoły Muzycznej, beneficjentami Funduszu Stypendialnego 
Almanachu Muszyny. Jego imieniem nazwano jedno ze stypendiów przyznawanych 
młodym muzykom z Krynicy, Muszyny i okolic.
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Renata Świderska – krakowsko-tarnowska emigrant-
ka na zesłaniu w Warszawie od ponad czterdziestu lat. Co 
roku wraca do Muszyny jak porzucona narzeczona – to dla 
niej wciągające niczym chodzenie po bagnach. Podróż-
niczka; im dziwniej i egzotyczniej, tym lepiej. Z jednym 
wyjątkiem – zakochana w Italii, mogłaby tam zakotwiczyć 
na stałe. Utrzymuje parytet demograficzny – trzy wnuczki 
i trzech wnuków, a jeszcze nie powiedziała ostatniego sło-
wa (podobno). Uczestniczyła (razem z mężem Andrzejem) 
w prawie wszystkich Spotkaniach Przyjaciół Almanachu 
Muszyny, a także w innych imprezach. Przez kilka lat brała 
udział w obradach Komitetu Stypendialnego, przyznającego 
stypendia uczniom i absolwentom muszyńskiego Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Andrzej Tokarczyk – lekarz medycyny, od roku 1970 związany z Muszyną zarów-
no zawodowo, jak i rodzinnie. Jest inicjatorem budowy  i współtwórcą projektu kortów 
tenisowych w Muszynie, pasjonatem turystyki pieszej i narciarstwa. Został odznaczony 

Kapituły Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, ściśle współpracując  
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny przy wyborze nagrodzonych książek. 
Jego pasją obok historii jest gra na organach –  od kilkunastu lat jest organistą w Paszynie, 
uważając to za pewnego rodzaju misję, a zarazem wielką przygodę z muzyką. Został uho-
norowany wieloma odznaczeniami, m.in. Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Andrzej Świderski – z dziada pradziada warszawski 
miłośnik historii każdej, ale zwłaszcza ubiegłego wieku, 
szczególnie wojennej i okupacyjnej. Zawodowo informatyk 
od niemal czterdziestu lat, czyli od epoki przedinformatyczno- 
osobistej, kiedy szkoła z giełdą komputerową przy ulicy Grzy-
bowskiej była jak adres stajenki betlejemskiej. Kolekcjoner 
zabytkowych wiecznych piór i kałamarzy – to residuum po 
nauce kaligrafii, obcowaniu z atramentem, bibułą, stalówką 
i rygą. Zawzięty, ale nie szowinistyczny kibic piłkarski, bo 
piłka tak samo wpada do siatki na Wembley, Narodowym, 

Legii czy stadionie Popradu Muszyna. Często bywa z żoną Renatą w Krynicy-Zdroju 
i Muszynie, uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Almanachu Muszyny. Jako miłośnik i znawca historii II wojny światowej parokrotnie 
służył pomocą laureatom konkursu „Klasa z klasą”, finansowanego przez Fundusz Sty-
pendialny Almanachu Muszyny, oprowadzając ich po Muzeum Powstania Warszawskiego.  
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Krystyna Tomasiak – rodowita muszynianka, 
absolwentka Liceum Plastycznego w Tarnowie 
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, kaligrafią, 
tkactwem artystycznym i fotografią. Jej prace 
obejrzeć można na ekspozycji stałej Le Musée de 
l’Oeuf w Soyans i Montélimar we Francji. W latach 
2003–2007 pełniła funkcję prezesa muszyńskiego 
oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Przez czterdzieści lat jako nauczycielka plastyki 
rozbudzała artystyczne zainteresowania dzieci 
i młodzieży, starając się wspierać lokalne inicjaty-
wy. Jest pomysłodawczynią i opiekunką artystyczną 
cyklicznego Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Poezja Adama Ziemianina w ilustracjach dzieci i młodzieży”. Zilustrowała pierwsze 
wydanie Legend Ziemi Muszyńskiej, opracowała graficznie pierwsze wydanie albumu 
Zabytki Ziemi Muszyńskiej, a także zaprojektowała: Ławeczkę Jerzego Harasymowicza, 
ustawioną na skwerze muszyńskiego Rynku, tablicę upamiętniającą kompozytora Józefa 
Podobińskiego, logo Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” oraz medal „Primus Inter Pa-
res” dla muszyńskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jest także autorką projektów 
sztandarów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i wspomnianego ZSP w Muszynie. 
Z „Almanachem Muszyny” współpracowała przez wiele lat, pomagając w pozyskiwaniu 
ilustracji dla naszego wydawnictwa, a także użyczając swoich własnych, przepięknych 
dzieł. Brała udział w dwóch wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Almanachu Muszyny w Warszawie („Nosi mnie” i „Z góry widać więcej”). Za 
działalność artystyczną i pedagogiczną została nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem KEN, Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim, a Burmistrz Muszyny uhonoro-
wał ją medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” oraz ostatnio 
medalem „Zasłużony Nauczyciel”.

m.in. Srebrnym Jabłkiem przyznanym przez władze powia-
tu nowosądeckiego za działalność w PTTK. Od początku 
funkcjonowania Funduszu Stypendialnego Almanachu 
Muszyny był członkiem Komitetu Stypendialnego, przy-
znającego stypendia uzdolnionym uczniom i absolwentom 
muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Razem z żoną 
Teresą brał udział w niemal wszystkich imprezach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu 
Muszyny. Miłośnik wina węgierskiego, uczestnik wypraw 
Stowarzyszenia do Tarcalu. 
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Marta Treit – pochodzi z Muszyny. Bibliotekarka, 
absolwentka Wydziału Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Śląskiego, przewodniczka beskidzka, pilot wycieczek. Od 
1985 roku zatrudniona w Sądeckiej Bibliotece Publicznej 
im. Józefa Szujskiego, w której kieruje Działem Zbiorów 
Regionalnych i Zabytkowych. Niemal od początków kariery 
zawodowej specjalizuje się w gromadzeniu i opracowywa-
niu księgozbioru regionalnego. Autorka bibliografii oraz 
przeglądów piśmiennictwa o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, 
drukowanych w czasopismach i książkach (m.in. Materiałów 
do bibliografii Sądecczyzny zamieszczanych w „Roczniku 
Sądeckim” od 2000 roku). Od kilkunastu lat pomaga Kapi-

tule Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, przygotowując szczegółową 
listę wydanych w roku poprzednim książek dotyczących historii Sądecczyzny.

Krzysztof Trela – urodził się w Nowym Sączu, 
jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Mu-
szynie. W roku 1995 ukończył Wydział Zarządzania na 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie. Pracuje i mieszka w Muszynie, interesuje 
się sportem i turystyką, posiada uprawnienia przewod-
nika beskidzkiego, aktywnie działa na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej. Od 1996 pracuje w rodzinnej fir-
mie – Biurze Turystycznym VECTOR. Jest aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Mu-
szyny, współorganizatorem kilku rajdów rowerowych 
prowadzonych przez SPAM. 

Tadeusz Mikołaj Trajdos – historyk, nauczyciel akade- 
micki, emerytowany (od 2018 r.) profesor Instytutu Historii 
PAN. Autor ok. 550  publikacji. Badacz dziejów osadnictwa 
i życia religijnego na Spiszu i Orawie oraz w dawnym dominium 
muszyńskim, a także historii Kościoła Katolickiego na ziemiach 
wschodnich dawnego Królestwa Polskiego i w Wielkim Księ-
stwie Litewskim. „Almanach Muszyny” zawdzięcza mu blisko 
dwadzieścia artykułów, w tym opracowań źródłowych. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, 
a także członkiem Rady Programowej „Almanachu Muszyny”. 
Więcej o T. M. Trajdosie i jego publikacjach dotyczących Spi-
szu, Orawy i Sądecczyzny czyt. w niniejszym wydawnictwie 
na ss. 147–152.  
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Elżbieta Walewska – urodzona  w Warszawie, 
lekarz-otolaryngolog, foniatra. Jest absolwentką Liceum 
im. Tadeusza Reytana w klasie humanistycznej oraz 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w War-
szawie. Ukończyła naukę gry na flecie w warszawskim 
Ognisku Muzycznym im. Stanisława Moniuszki. Od 
wielu lat z upodobaniem wędruje wraz z mężem Ja-
nem, profesorem nauk medycznych, szlakami Beskidu 
Sądeckiego i Niskiego, rozmiłowana w krajobrazie, 
kulturze i historii regionu. Każdą wolną chwilę spędza 
w Krynicy-Zdroju, często odwiedzając także Muszynę 
i uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, do którego 
należy wspólnie z mężem. Oboje wzięli udział – jako 
goście i zarazem prelegenci – w spotkaniu z cyklu „Zaplanuj swoją karierę” z muszyń-
skimi licealistami. Elżbieta uczestniczyła także w pracach almanachowego Komitetu 
Stypendialnego, przyznającego stypendia uzdolnionym uczniom i absolwentom Liceum 
Ogólnokształcącego w Muszynie.   

Renata Trela – muszynianka, absolwentka Liceum 
Ogólnokształcącego w Muszynie. W roku 1995 ukoń-
czyła fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie. Pracuje i mieszka 
w Muszynie, interesuje się sportem i turystyką, posiada 
uprawnienia przewodnika beskidzkiego, aktywnie działa 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Od 2009 roku z pa-
sją prowadzi pensjonat „Willa Trela”. Podobnie jak mąż 
Krzysztof należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu 
Muszyny. Zasiada w zarządzie tej organizacji, pełniąc 
funkcję wiceprezesa. Współorganizatorka kameralnych 
imprez przygotowywanych przez SPAM. Uczestniczyła 
w pracach Komitetu Stypendialnego, przyznającego po-
moc materialną uczniom i absolwentom muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Krzysztof Waszniewski – urodzony w Warszawie, absolwent wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej. Sam nie wie, czy to dobrze, czy to źle, ale nie poszedł 
dalej tą drogą i zwrócił się ku zawodowi, który zawsze chciał wykonywać. Ciągnęło go 
do programowania, więc – zaczynając od noszenia komputerów – został zawodowym 
programistą-informatykiem. Od dwudziestu lat pracuje w Agencji Ruchu Lotniczego 
i pisze programy, z których korzystają kontrolerzy ruchu lotniczego. To właśnie te pro-
gramy dostarczają kontrolerom wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego prze-
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Andrzej Wielocha – warszawianin, studiował hi-
storię filozofii na ATK, założyciel i wieloletni prezes To-
warzystwa Karpackiego. Inicjator powstania Almanachu 
Karpackiego „Płaj” i jego redaktor. Przewodnik beskidz-
ki, członek honorowy Studenckiego Koła Przewodników 
Beskidzkich, organizator i uczestnik pierwszego przej-
ścia Łuku Karpat w roku 1980. Autor artykułów w cza-
sopismach turystycznych i krajoznawczych o tematyce 
karpackiej, pomysłodawca i organizator sesji popular-
nonaukowych (m.in. „Żydzi w Karpatach”, „Bojkow- 
szczyzna”), współorganizator wystaw i sesji poświę-
conych Huculszczyźnie, autor projektów chroniących 
kulturę karpacką, m.in. „Powrotów do tradycji”, w ra-

mach których w 1991 roku przywrócono obchody tradycyjnych łemkowskich kerme-
szy19 w Olchowcu. Od 1991 roku aż do emerytury (2018 r.) kierował Wydawnictwem 
PTTK „Kraj” i był jego redaktorem naczelnym. Jest redaktorem, współautorem i auto-
rem opracowań graficznych wielu książek, m.in. polsko-ukraińskiej monografii Góry 
Huculszczyzny (2007). Autor książki Przedwojenne Bieszczady. Gorgany i Czarnohora. 
Najpiękniejsze fotografie, a także twórca kilku wystaw, m.in. „Motywów karpackich” 
(2002) oraz prezentacji z okazji stulecia czasopisma „Ziemia” (2010). Od 2011 roku 
redaktor portalu internetowego karpaccy.pl. Odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi 
dla Kultury Polskiej” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zaprzyjaź-
niony z „Almanachem Muszyny”. Pomógł redakcji w zorganizowaniu wystawy „Detal 
architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego” w Muzeum Ziemi PAN (2009), 
uczestniczył w Forum Prasy Sądeckiej (2013), współorganizowanym przez SPAM. Wie-
lokrotnie służył pomocą przy wyszukiwaniu cennych informacji dla naszego rocznika. 

19 Kermesz – cerkiewny odpust łemkowski.

prowadzania samolotów przez polskie niebo. W wolnych 
chwilach chodzi po górach, jeździ na rowerze, fotografuje, 
amatorsko montuje filmy, a ostatnio zaczyna latać dronem. 
Muszynę poznał jako dziecko – rodzice pracowali w War-
szawie w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ko-
rzystali z gościnnych pokojów oddziału IMGW w Muszynie, 
w którym panowała iście rodzinna atmosfera, a który niestety 
został niedawno zamknięty. Krzysztof zawsze wraca do Mu-
szyny z radością; prawie wszystkie zakątki w okolicach są 
mu dobrze znane. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 
Almanachu Muszyny; jego umiejętnościom zawdzięczamy 
kamerę, dzięki której można było podglądać, co dzieje się 
w ogrodzie „Wandy” w czasie Spotkań Przyjaciół. 
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Małgorzata Wiśniewska-Rablin – mieszkanka Kry-
nicy-Zdroju, nauczyciel dyplomowany geografii i podstaw 
przedsiębiorczości w LO im. Jana Kochanowskiego w Muszy-
nie. Przez wiele lat podczas egzaminów maturalnych pełniła 
obowiązki egzaminatora z geografii. Organizatorka wielu 
wycieczek turystycznych dla młodzieży po Polsce i sąsiednich 
krajach. Inicjatorka powstania w Liceum bogatej pracowni 
geograficznej, wyposażonej w filmotekę, a także kolekcję mi-
nerałów, skał, skamieniałości i ciekawych okazów. W latach 
2001–2005 była opiekunką powstałego z inicjatywy „Alma-
nachu Muszyny” Młodzieżowego Klubu Wyszehradzkiego 
w muszyńskim Liceum Ogólnokształcącym, działając na 
rzecz zacieśniania współpracy z Klubami w Starej Lubowli, 
czeskim Vsetínie i węgierskim mieście Nyíregyháza. Paro-
krotnie towarzyszyła członkom muszyńskiego Klubu w wyprawach na Słowację, do Czech, 
a także do Warszawy na spotkania z przedstawicielami polskich władz centralnych (Sejm, 
Kancelaria Prezydenta i Premiera). Odznaczona Srebrnym Jabłkiem Sądeckim za zasługi 
dla Sądecczyzny. Lubiana przez uczniów i doceniana przez kadrę pedagogiczną.

Jacek Wiśniowski – muszynianin,   absolwent 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Uzyskał dyplomy z ekonomii na kierunku Zarządzanie oraz 
z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Od wielu lat 
zaangażowany jest  w  działalność Klubu Modelarskiego 
„Orion” w Muszynie. Od ponad dwudziestu lat pracuje 
w firmie „Muszynianka”, obecnie w dziale marketingu. Nie 
przechodzi obojętnie obok spraw związanych z Muszyną, 
wspierając wiele inicjatyw. Jego pasją jest muzyka, uwielbia 
też kulinarne wyzwania. Wspiera działania Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszyny, m.in. pomagając w pozy-
skiwaniu środków na wydawanie naszego rocznika. 

Krzysztof Wnęk –  mąż jednej żony (Kingi), ojciec trzech synów (Mikołaja, 
Staszka i Wojtka). Choć urodzony w Krynicy-Zdroju, to jednak od czwartego dnia 
życia prawdziwy „bocian”, związany rodzinnie i emocjonalnie z Muszyną do dzisiaj. 
Absolwent najważniejszych placówek edukacyjnych Muszyny – od kultowego przed-
szkola „Krzemieniówka”, przez szkołę podstawową, po Liceum Ogólnokształcące. 
Po maturze w 1996 roku kontynuował naukę w Wyższej Szkole Biznesu – National 
Louis University w Nowym Sączu, a następnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zebrał 
w międzynarodowych firmach, jak również w innowacyjnych projektach. Zawodowo 
przedsiębiorca-innowator, uhonorowany zarówno lokalnymi, jak i międzynarodo- 
wymi nagrodami za stworzenie nowatorskiego, domowego placu zabaw „Figelo”  
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Zbigniew Wolanin – sądeczanin, etnograf, mu- 
zealnik. Studia odbył w Katedrze Etnografii Słowian 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym  Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Od roku 1980 pracuje w Muzeum 
Okręgowym w Nowym Sączu, obecnie jako kustosz, 
kierownik Działu Współczesnej Sztuki Ludowej i Nie-
profesjonalnej. Od początku istnienia Muzeum Nikifora 
w Krynicy-Zdroju (1995) organizuje jako kurator jego 
pracę merytoryczną; jest autorem ekspozycji stałej 
w tej placówce. Jest także autorem kilkudziesięciu wy-
staw muzealnych i tyluż publikacji, przede wszystkim 

z dziedziny sztuki ludowej, nieprofesjonalnej i art brut. Prezentował dorobek artystyczny 
małopolskich twórców w wielu miastach w Polsce i na kilku znaczących wystawach za 
granicą. Jest członkiem Kapituły Nagrody Województwa Małopolskiego im. prof. Ro- 
mana Reinfussa oraz Rady Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 
Bierze udział w pracach jury konkursów związanych z kulturą ludową; od 1999 roku 
jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prowadzi wykłady, lekcje 
muzealne i inne formy edukacyjne z zakresu etnografii dla dzieci i dorosłych, m.in. jest 
autorem cyklu „Spotkania z Łemkowszczyzną”, realizowanego w Muzeum Nikifora 
w latach 2011–2012. Od roku 2015 organizuje rajdy rowerowe „Szlakiem Nikifora 
i Harasymowicza po Łemkowszczyźnie”, rozpoczynające się na Rynku w Muszynie. 
Z „Almanachem Muszyny” jest związany od roku 1999, tj. od artykułu poświęconego 
muszyńskim wątkom w malarstwie Nikifora. W czasie Spotkań Przyjaciół Almanachu 
Muszyny promował twórczość muszyńskich artystów ludowych, m.in. prowadząc licy-
tację obrazów Stanisława Niewoli. We wrześniu 2021 roku odebrał honorową odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

(www.figelo.com), a prywatnie „relacjoholik” i obserwator 
życia, którego pasjonuje poznawanie ciekawych ludzi. 
Prowadzi podcast Ambasada (https://www.facebook.com/ 
ambasada.podcast/), w którym razem z zapraszanymi  
gośćmi inspiruje do refleksji nad istotnymi kwestiami 
szczęśliwego życia. Do „Almanachu” ciągnęło go od 
wczesnego dzieciństwa, czego potwierdzeniem są regu-
larne odwiedziny ogrodu „Wandy” (zwłaszcza każdej 
jesieni – głównie za sprawą kasztanów…). Przewodniczył 
jury konkursu na spot reklamowy „Moja szkoła i moja 
Muszyna” przeznaczonego dla muszyńskich licealistów, 
prowadził także spotkania z licealistami i absolwentami 
(2009, 2010) na temat planowania kariery i tego, co chce 
się robić w życiu, a nad czym warto zastanowić się jeszcze 
przed maturą. 
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Małgorzata  Elżbieta Wołek – urodzona w Krynicy, za-
mieszkała w Krośnie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia 
w Rzeszowie), studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki na 
Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie oraz studiów podyplomowych  z andragogiki na Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Pracowała w Zakładzie  Ubezpieczeń 
Społecznych (Oddział Jasło), w Kuratorium Oświaty w Krośnie, 
jak również jako nauczycielka teoretycznych przedmiotów 
prawnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Iwoniczu-Zdroju, a także w innych placówkach edukacyj-
nych. Pełniła również obowiązki dyrektora Biura Poselskiego. 
Od roku 2006 jest zastępcą dyrektora Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie. Należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. W roku 2012 
zorganizowała w Krośnie wystawę „Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce  
ze zbiorów Almanachu Muszyny”, goszcząc na wernisażu sporą muszyńską reprezentację. 

Aleksandra Wołowiec – muszynianka od wielu pokoleń, 
absolwentka Technikum Ekonomicznego w Nowym Sączu, 
działaczka społeczna. Kilkanaście lat pracowała w krynickim 
Oddziale NBP, potem prowadziła księgowość w muszyńskich 
sanatoriach („Urocze”, „Ursus”). Przez ponad dwadzieścia pięć 
lat pełniła funkcję skarbnika Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Muszyńskiej, a od początku funkcjonowania Funduszu Sty-
pendialnego Almanachu Muszyny do roku 2010 zajmowała się 
także jego księgowością. Dzięki temu miała okazję obserwować 
rozwój Funduszu i sukcesy stypendystów. Podobnie wspiera-
ła Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie. Do dziś z uznaniem 
wspomina fakt, że dały one muszyńskiej młodzieży szansę 
do zobaczenia Słowacji, Węgier i Czech, nawiązania wielu 
przyjacielskich kontaktów oraz uczestniczenia w spotkaniach w stołecznych urzędach.  

 Tadeusz Wołowiec (ur. 6 kwietnia 1931 r., zm. 27 marca 
2020 r.) – od 1958 roku mieszkaniec Muszyny, inżynier, pra-
cownik lokalnej administracji, działacz społeczny. Urodził się 
w Leluchowie, gdzie jego ojciec służył w Straży Granicznej. 
Przepracował trzydzieści jeden lat w Państwowym Ośrodku 
Maszynowym w Krynicy-Zdroju, w tym czasie ukończył za-
oczne studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (1970 r.). 
Awansował od funkcji księgowego do stanowiska dyrektora. 
Kolejne lata pracował w administracji, a w latach 1985–1989 
zajmował stanowisko naczelnika Miasta i Gminy Krynica. Był 
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Dorota Wrona – rodowita muszynianka, z wy-
kształcenia technik masażu. Od dwudziestu lat pracuje 
w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju. Kocha 
zwierzęta (zwłaszcza psy), uwielbia góry i łażenie po 
nich, a także zbieranie grzybów. Bardzo lubi szydełkować, 
a jest w tym naprawdę dobra. Jej piękne prace z drewna 
i włóczki można zobaczyć na Jarmarkach Muszyńskich, 
kiermaszach rękodzieła artystycznego oraz wspólnych 
cyklicznych  wystawach artystów regionalnych (takich 
jak „Muszyński Letni Salon Artystyczny”, „Stary rok 
w nowych pracach”).  Swoją pasją dzieli się z mieszkań-
cami Muszyny również podczas świątecznych warsztatów, 
w trakcie których zdradza tajniki wykonywania swoich 

małych arcydzieł. Uważa się za lokalną patriotkę, deklarując, że nigdy z własnej woli 
nie opuści naszej Małej Ojczyzny. Jest członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu 
Muszyny. Podczas lipcowych Spotkań Przyjaciół można było liczyć na jej zaangażowa-
nie w organizację imprezy; zachwycały zwłaszcza jej cudne aranżacje roślinne, idealnie 
komponujące się z tematycznymi dekoracjami. 

Beata Zacny (z d. Buszek) – urodziła się w No-
wym Sączu; z Muszyną powiązana jest rodzinnie, jako 
córka Franciszka Buszka i Zofii z d. Stojek. Tu chodziła 
do szkoły podstawowej, choć ukończyła edukację na 
tym poziomie w Krynicy, jednocześnie uczęszczając 
do Szkoły Muzycznej I stopnia. Kontynuowała naukę 
w Szkole Muzycznej II stopnia i w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, 
a następnie podjęła studia w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Krakowie. Lata studenckie i całe swe życie zawo-
dowe związała z Krakowem, gdzie do tej pory mieszka. 
Pracowała w biurze programowym  Krakowskich Fe-
stiwali Filmów Krótkometrażowych, Filmów o Sztuce 
w Zakopanem i innych. Była dyrektorem Krakowskiej 

Akademii Filmowej i Teatralnej, zajmującej się popularyzacją sztuki filmowej dla mło-

członkiem założycielem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, utworzonego w roku 
1978. Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego muszyńskiego miesięcznika „Harnik”, 
dla którego napisał szereg artykułów, dotykających spraw istotnych dla mieszkańców 
Muszyny i rozwoju uzdrowiska. Należał do SPAM, a od 2011 do 2018 roku wchodził 
w skład Rady Programowej „Almanachu Muszyny”.  
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dzieży, organizując pokazy filmowe i spotkania z twórcami. Czynnie uprawia turystykę 
górską i narciarstwo. Razem z mężem Józefem wielokrotnie uczestniczyła w różnych 
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Spie-
szyła chętnie z pomocą w zdobywaniu informacji dla naszego rocznika. Przez kilka lat 
była członkinią Komitetu Stypendialnego przyznającego stypendia „Almanachu Muszy-
ny” uzdolnionym uczniom i absolwentom muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Leszek Zakrzewski – urodzony w Krakowie, inży-
nier z wykształcenia, humanista-historyk z zamiłowania, 
absolwent Politechniki Krakowskiej, prezes nowosądec- 
kiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego 
(od 2004 roku). W 1997 roku podjął pracę w firmie 
Optimus, produkującej kasy fiskalne. Urządzenia, dla 
których opracował projekty mechaniki, otrzymały szereg 
wyróżnień i nagród (m.in. kasa fiskalna „Bravo” została 
nagrodzona Złotym Medalem na Międzynarodowych 
Targach „Infosystem 2000” w Poznaniu, a kilka urządzeń 
otrzymało Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”). Jego pasje to historia Sądecczyzny, 
kolejnictwo i górskie wędrówki. W latach 2007–2016 uczestniczył w pracach Komitetu 
Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”; jest autorem blisko trzystu artykułów (w tym 
siedemnastu dla „Almanachu Muszyny”), siedemdziesięciu kilku referatów i rozdziałów 
w pracach zbiorowych, a także samodzielnych publikacji. Inicjator i organizator wielu 
przedsięwzięć, m.in. kolejnych edycji Sądeckiego Patriotycznego Śpiewania. Należał do 
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, był członkiem Komitetu Redakcyjnego 
„Almanachu Sądeckiego” (2004–2015) oraz Rady Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu (2008–2012). Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie. Był współzałożycielem Nagrody „Sądec-
czyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, a także członkiem jej Kapituły. Zaprojektował 
ponad dwieście kart pocztowych o tematyce historycznej i rocznicowej, wydanych przez 
Pocztę Polską, projektował także datowniki filatelistyczne i pieczęcie okolicznościowe 
(również dla „Almanachu Muszyny”). Za działalność społeczną został uhonorowany  
m.in. Medalem „Pro Patria” (2017), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019), Medalem „Po-
lonia Rediviva” (2020), a w październiku 2021 roku Tarczą Herbową „Zasłużony dla 
Miasta Nowego Sącza”. 

Leszek Zegzda – urodził się w Krakowie; pierwsze dwa lata życia spędził w Piw-
nicznej, a od 1960 roku zamieszkał na stałe w Nowym Sączu. Tu ukończył II Liceum 
Ogólnokształcące i z tych lat pozostało mu do dziś wiele zawartych wtedy przyjaźni. 
Czas jego studiów na KUL (1979–1984) przypadł na początek pontyfikatu Jana Pawła II, 
powstanie „Solidarności” i wprowadzenie stanu wojennego. W późniejszych latach był 
katechetą, dorabiał też jeżdżąc taksówką. Wraz z kilkoma działaczami zdelegalizowanej 
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„Solidarności” współtworzył Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy; razem prowadzili bibliotekę i kolportaż prasy 
podziemnej, organizowali także Msze św. za Ojczyznę. 
W 1990 roku wystartował w wyborach samorządowych; 
został radnym Nowego Sącza, członkiem Zarządu mia-
sta, a przez 12 lat był wiceprezydentem Nowego Sącza. 
W 2002 roku został radnym Sejmiku Województwa 
Małopolskiego i pełnił tę funkcję do roku 2018. Za-
łożył Instytut Europa Karpat (2003), którym kierował 
do roku 2007. Od 2007 do 2010 był wicemarszałkiem 
Małopolski, a w latach 2014–2018  zasiadał w Zarzą-

dzie Województwa. Udało mu się doprowadzić do wielu znaczących dla Sądecczyzny 
inwestycji; szczególnie szczyci się budową dziesiątek kilometrów ścieżek rowerowych. 
Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” (rok założenia 1887) i Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
Sądeckie Hospicjum (2012–2017); za jego kadencji uruchomiono Hospicjum Stacjonarne. 
Oprócz licznych odznaczeń regionalnych otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż 
Wolności i Solidarności, odznakę „Za Zasługi dla Niepodległości 1956–1989”. Od wie-
lu lat jest sympatykiem „Almanachu Muszyny”. Sprzyjał rozwojowi Młodzieżowych 
Klubów Wyszehradzkich, uczestniczył w naszych polsko-słowackich spotkaniach na 
Moście Wyszehradzkim. Brał udział w imprezach organizowanych przez SPAM, był 
gościem zarówno lipcowych Spotkań Przyjaciół, jak i uroczystości wręczania Nagrody 
im. Szczęsnego Morawskiego. Jako prezes MOT wspierał nasze inicjatywy turystyczne 
i pomagał w ich realizacji. Dumą Leszka jest żona Lucyna, troje dorosłych dzieci i je-
denaścioro wnucząt! Jego pasja to aktywny wypoczynek (wędrówki piesze, wycieczki 
rowerowe). Uwielbia piękną przyrodę i przestrzeń dającą wolność.

 Leszek z żoną Lucyną

Adam Ziemianin  –  urodzony w Muszynie, poe-
ta, dziennikarz, prozaik, autor tekstów piosenek. Jego 
bogata twórczość literacka to około trzydziestu zbiorów 
poezji oraz trzy tomy prozy (Chory na studnię, Z nogi 
na nogę oraz Okrawki: Opowieść o Isi, o Wojtku Bello- 
nie i o tamtym Krakowie). Znany jest kilku pokoleniom 
miłośników poezji śpiewanej jako autor tekstów do 
piosenek Starego Dobrego Małżeństwa, a od kilku lat 
zespołu U Studni. Po wiersze Ziemianina sięgali także 

inni artyści20. Poeta jest laureatem znaczących nagród literackich; w roku 2017 wygrał 
konkurs o Nagrodę imienia ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki Autor”. 
Został uhonorowany odznaczeniami przeznaczonymi dla ludzi kultury – Złotym Laurem  

20 Więcej o twórczości Adama Ziemianina [w:] Muszyna w prozie i poezji, „Biblioteka Almanachu Muszy-
ny” 2019, s. 207. 
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Stanisław Zygadło – nauczyciel, społecznik, długoletni 
dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie. W zawo-
dzie nauczycielskim na ziemi muszyńskiej przepracował 48 
lat, w tym 34 lata na stanowisku dyrektora OPP w Muszynie. 
W tym okresie dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia 
w różnych sekcjach zainteresowań zdobywały liczne laury 
w dziedzinie modelarstwa, plastyki, fotografiki, informatyki, 
zarówno w skali lokalnej, jak i wojewódzkiej, ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Stanisław Zygadło jest wieloletnim 
członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, 
w którym pełni funkcję sekretarza zarządu. Za osiągnięcia 
w pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany liczny-
mi odznaczeniami, m.in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami: 
„Zasłużony Działacz Kultury”, „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”, „Za 
Zasługi dla Aeroklubu Polskiego”, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym 
Jabłkiem Sądeckim oraz statuetką „Złota Kropla Muszyny”. Razem z zespołem Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej był organizatorem licznych pokazów modelarskich, między innymi 
na dorocznych Spotkaniach Przyjaciół Almanachu Muszyny.

za Mistrzostwo w Sztuce (to honorowe wyróżnienie szczególnie sobie ceni), a także Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Od wielu lat współpracuje z „Almanachem 
Muszyny”, jest członkiem SPAM; był przewodniczącym jury konkursów poetyckich, 
organizowanych przez redakcję muszyńskiego rocznika, uczestniczył także w pracy Ko-
mitetu przyznającego stypendia z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, prze-
znaczone dla uzdolnionej młodzieży z muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Ostat-
nio ukazały się nowe tomiki jego wierszy: Jesienne linie papilarne i W niewidzialnych 
dłoniach Boga.

Leszek Żądło – urodzony w Krakowie, saksofonista, fle- 
cista, kompozytor jazzowy, nauczyciel akademicki. Studio-
wał kierunki muzyczne w Krakowie, Wiedniu i Grazu, wykła-
dał na uczelniach muzycznych w Würzburgu i Monachium. 
W latach 2009–2012 uczył też gościnnie na Akademii  
Muzycznej w Krakowie. Jego muzyczny dorobek to ponad 
osiemdziesiąt płyt, w których nagrywaniu uczestniczył, 
nagrania radiowe i telewizyjne, liczne koncerty, także cha-
rytatywne (m.in. w celu organizowania pomocy dla Polaków 
podczas trwania stanu wojennego), organizacja warsztatów 
dla młodych muzyków w Niemczech i w Polsce. W roku 1967 
zdobył nagrodę solistyczną w Wiedniu – osobiste gratulacje 
odebrał od Duke’a Ellingtona. Był długoletnim przewodni-
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czącym Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego, promującego 
inicjatywy społeczno-kulturalne. Został wyróżniony m.in. Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury” (2005), Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011), Grand 
Prix of Europe za całokształt działalności (2017). Jest liderem zespołu Leszek Żądło Eu-
ropean Art Ensemble, często koncertującego w Polsce. Ostatnio nagrał dla wytwórni For 
Tune album „Miss B”21, a także inne płyty. Jest związany rodzinnie z Muszyną poprzez 
wujostwo Marię i Aleksandra Mazurków. Od dzieciństwa spędzał wakacje w ich domu, 
który stał się potem jego własnością (do roku 2014). Jego towarzyszka życia, Barbara 
Kwiatkowska-Lass, legenda polskiej kinematografii, też gościła często w tym domu. 
Leszek jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny; wielokrotnie 
uświetniał almanachowe imprezy, koncertując w ogrodzie willi „Wanda”.

21 Album jest poświęcony pamięci Barbary Kwiatkowskiej-Lass.
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TADEUSZ MIKOŁAJ TRAJDOS
JUBILEUSZ 70-LECIA

W roku 2021 prof. Tadeusz M. Trajdos, ceniony badacz dziejów Spiszu, Orawy 
i ziemi sądeckiej, obchodzi siedemdziesiąte urodziny. Trudno wyliczyć zasługi Pro-
fesora dla poznania historii tych regionów. Jego olbrzymia wiedza, skrupulatność 
i umiejętność docierania do okruchów wiedzy ukrytej w archiwach, kronikach 
i innych źródłach wzbudzają szacunek i podziw. Dla redakcji „Almanachu Muszy-
ny” współpraca z Profesorem była prawdziwą przyjemnością, dającą możliwość 
zaglądnięcia w nieznane obszary i tajemnicze zakamarki historycznej wiedzy.

Chcąc uczcić jubileusz siedemdziesięciolecia Tadeusza Trajdosa, przedstawiamy 
jego sylwetkę oraz opracowaną przez Autora bibliografię jego dzieł dotyczących 
historii Spiszu, Orawy i ziemi sądeckiej.

Ad multos annos!

***

Tadeusz Mikołaj Trajdos (ur. 1951 r.) – emery-
towany (od 2018 r.) profesor Instytutu Historii PAN, 
autor 536 publikacji, badacz dziejów osadnictwa 
i życia religijnego na Spiszu1 i Orawie oraz w daw-
nym dominium muszyńskim, a także historii Kościoła 
Katolickiego na ziemiach wschodnich dawnego Kró-
lestwa Polskiego i w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Organizator i w latach 1994–2000 i 2008–2012 prze-
wodniczący, w latach 2016–2020 wiceprzewodniczący 
Rady Muzealnej Orawskiego Parku Etnograficznego 
w Zubrzycy Górnej, wiceprezes Towarzystwa Przy-
jaciół Orawy w latach 1992–2002. Twórca i redak-
tor „Rocznika Orawskiego” w latach 1997–2001. 
Współzałożyciel  Związku Polskiego Spisza w roku 
1990 oraz (w tymże roku) Towarzystwa Karpackiego, 

w latach dziewięćdziesiątych (do 1995 roku) wiceprezes Towarzystwa Karpackiego. 
W latach 1995–2003 współprzewodniczący bilateralnej komisji historyków PAN-SAV 
(polsko-słowackiej). Autor inwentaryzacji archiwaliów parafialnych i przydrożnych figur 
kamiennych na Orawie, twórca monografii o figurach orawskich.

1 Nazwa „Spisz” w dopełniaczu według reguł ortografii  brzmi „Spiszu”, jednak w tradycji regionalnej 
przyjmuje końcówkę „a”. Stąd w nazwach organizacji i tytułach niektórych prac pojawia się ta druga 
wersja (przyp. red.). 
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Wywodzi się po kądzieli z rodziny lwowskiej, splecionej z łodyżek polskiej, niemie-
ckiej oraz ormiańskiej. Jest cenionym badaczem średniowiecznych dziejów miasta swojej 
Matki – Lwowa, o którym pisze, patrząc nań z wysokości utraconego domu rodzinnego 
przy ulicy Św. Wojciecha, u stóp Wysokiego Zamku. Za stworzenie i redagowanie pisma 
„My na Wschodzie” (1991–1993)  oraz pisarstwo naukowe i publicystykę poświęconą 
dawnym polskim ziemiom południowo-wschodnim został odznaczony Krzyżem Obrony 
Lwowa 1939–1944, nadawanym przez Bractwo Orląt Lwowskich.

Jest laureatem nagrody wojewódzkiej Polonia Minor (2015) za twórczość i działalność 
na Spiszu i Orawie, obdarzony także został  tytułem „Zasłużony dla Spisza” w 2010 roku 
(przez samorząd gminny) oraz uhonorowany wieloma dyplomami i nagrodami spiskimi 
i orawskimi, a także odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W początku lat dziewięćdziesiątych, jako działacz i badacz dawnych polskich ziem 
wschodnich, opracował projekt godła Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Była 
to kombinacja herbów czterech najważniejszych województw południowo-wschodnich 
z Orłem Polskim na zbiegu czterech tarcz herbowych. Projekt został przyjęty i – według 
wiedzy autora – do tej pory jest używany.

W roku 1997 Tadeusz Trajdos wystąpił z inicjatywą wykonania tablicy pamiątkowej 
swojego ukochanego pisarza z lat młodości, Kornela Makuszyńskiego, dla kościoła  pa-
rafialnego w jego rodzinnym Stryju. Zadanie podjęło Towarzystwo Karpackie i podczas 
solennej uroczystości tablica w obecności person urzędowych polskich i dostojników 
kościelnych została zawieszona; istnieje do dziś. To chyba jedyne upamiętnienie pisarza 
obok pomniczka w Zakopanem.

Dzięki uporowi i konsekwentnej akcji, prowadzonej przez Tadeusza Trajdosa w latach 
1978–1979, popartej wtedy przez Związek Podhalan, powstał w Czarnej Górze na Spiszu, 
w opustoszałej zagrodzie Korkoszów, skansen, przejęty jako oddział terenowy przez 
Muzeum Tatrzańskie. Do tej pory to jedyna tego rodzaju placówka w regionie spiskim 
oprócz Zamku Niedzickiego (spichlerz z etnografią) i (od czterech lat) izby regionalnej 
w sypańcu na terenie plebanii Łapsz Niżnych.
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 PUBLIKACJE TADEUSZA M. TRAJDOSA
NA TEMAT SPISZU, ORAWY I ZIEMI SĄDECKIEJ

Stan z kwietnia 2021 roku; łączna ilość publikacji za lata 1977–2021 to 535 pozycji, 
z tego około dwustu przypada na prace naukowe poświęcone historii Kościoła, głównie 
na ziemiach południowo-wschodnich Korony Polskiej i w Wielkim Księstwie Litewskim.

Liczba publikacji na temat Orawy to 111, z tego 98 ujęto we „własnej bibliografii 
orawskiej”, zamieszczonej w „Roczniku Orawskim”, t. X, 2015, wyd. 2016, s. 289–293.

Liczba publikacji na temat Spiszu – 141.

W tym miejscu podajemy nowsze publikacje na temat Orawy z lat 2016–2021 oraz 
wybór najważniejszych publikacji o Spiszu z lat 2003–2021. Niektóre z tytułów dotyczą 
obu ziem.

1. Reformacja i kontrreformacja na Spiszu, [w:] Terra Scepusiensis, red. R. Gład-
kiewicz, M. Homza, Levoča–Wrocław 2003, s. 467–486.

2. Właściciele i dobra Zamku Niedzickiego do 1848 roku, [w:] S. K. Michalczuk, 
P. M. Stępień, T. M. Trajdos, Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 2006,  
s. 9–62.

3. Przywileje Podolińca, Starej Lubowli i Gniazd w średniowieczu, „Zeszyty 
Sądecko-Spiskie”, t. 3, 2008, s. 102–115, też wyd. „Historické štúdie”, t. 46, 
2010, s. 295–314.

4. Dwa testamenty plebańskie z XVII wieku, „Rocznik Sądecki”, t. 38, 2010,  
s. 91–113.

5. Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego, Nowy Targ 2011.
6. Siedem wieków zamku Dunajec, zarys historii Zamku Niedzickiego, [w:] M. Šte- 

vík, T. M. Trajdos, Siedem wieków zamków Lubowla i Dunajec, Niedzica b.d. 
(2012), s. 69–94. Jest też wersja słowacka wyd. Stara Ľubovňa 2012.

7. Leśnica Pienińska. Z dziejów wsi, kościoła i parafii, Nowy Targ 2016.
8. Z przeszłości Podwilka (XVIII w. i 1 połowa XIX w.), „Rocznik Orawski”, t. X, 

2015, wyd. 2016, s. 97–116.
9. Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski, Zu-

brzyca Górna 2017.
10. Rola polskiego duchowieństwa katolickiego na Spiszu i Orawie w epoce no-

wożytnej, [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski, Kościoły w Rzeczypospolitej, 
red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 161–180.

11. Wspomnienie o Władku, [w:] Orawa księdza Władysława Pilarczyka, red.  
M. i Ł. Wiater, Jabłonka 2017, s. 23–26.

12. Dzieje Górnej Orawy, „Płaj”, t. 55, 2018, s. 164–181.
13. Mieszczaństwo ze Spisza w szeregach bractwa św. Zofii przy kościele św. Marka 

w Krakowie, „Nasza Przeszłość”, t. 129, 2018, s. 81–148.
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14. Piekielnik w epoce „starego kościoła”, [w:] Piekielnik na Orawie… niemal od 
zarania dziejów, red. ks. Z. Hopciaś, Kraków 2019, s. 7–54.

15. Dawny kościół w Piekielniku na Orawie, nowe odkrycia i przemyślenia, „Płaj”, 
t. 57, 2019, s. 108–133.

16. Najdawniejsze dzieje Moniaków, Wilczków i Bukowińskich, [w:] Między dworem 
a wsią, na styku kultury szlacheckiej i chłopskiej, red. P. Krzywda, Zubrzyca 
Górna 2017, wyd. 2019, s. 37–53.

17. Orawskie figury kamienne, Pruszków 2020.
18. Polskie stowarzyszenia na Spiszu i Orawie w granicach RP w okresie między-

wojennym, „Płaj”, t. 59, 2020, s. 5–46.
19. Glosa do biografii Josepha Schmiedla, plebana w Piekielniku, jw., s. 63–67.
20. Rozważania na jubileusz 100-lecia przyłączenia części Spisza do Polski, Nowy 

Targ 2021.
21. Ksiądz Antoni Sikora na polskiej drodze, „Na Spiszu”, R. 2021, nr 1 (115),  

s. 33–35.
22. Pięć tekstów w dziele: Niedzica 1320–2020, monografia, red. A. Mlekodaj,  

E. Łukuś, Niedzica 2020:
 Średniowieczne początki Niedzicy, s. 11–20.
 Plebani Niedzicy w czasach nowożytnych, s. 361–390.
 Życie religijne w dawnej Niedzicy (do pierwszej połowy XIX w.), s. 391–405.
 Vita et factum Szymona i Jana Nepomucena Kawalskich, s. 419–457.
 Szkoła parafialna w Niedzicy do pierwszej połowy XIX wieku, s. 475–491.

***
Kolej na wszystkie publikacje na temat ziemi sądeckiej,  rozumianej jako historyczny 

powiat sądecki z Łemkowszczyzną i subregionem pienińskim (w najstarszych artykułach 
nie podano stron): 

1. Nowa kultura w dolinie Dunajca, „Aura”, nr 8, 1979.
2. Rzeźby Jana Stefaniaka, „Myśl Społeczna”, nr 33 (817), 17 VIII 1980.
3. Parafia w Krynicy Zdroju, jw. nr 43 (827), 26 X 1980.
4. Zmiany w środowisku naturalnym i kulturowym pod wpływem budowy Zapory 

Czorsztyńskiej, [w:] Materiały TUP, z. 99, Warszawa 1980.
5. Drewniana architektura Krynicy, „Projekt”, nr 1/140, 1981.
6. Czorsztyn – wielka szansa ocalenia, „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 1981.
7. Czorsztyn, „Poznaj Swój Kraj”, nr 2, 1983.
8. Topienie historii, „Przegląd Tygodniowy”, R. II, nr 13 (52), 27 III 1983.
9. Miasto Kingi, „Poznaj Swój Kraj”, nr 4, 1983.
10. Dzieje Nowego Sącza, jw.
11. Szczawnica, „Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 1/1983.
12. Stary cmentarz w Szczawnicy, jw.
13. Cmentarze w uzdrowiskach, „Spotkania z Zabytkami”, nr 13, 3/1983.
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14. Sromowce Wyżne, jw., nr 14, 4/1983.
15. Kościół w Szczawnicy, jw., nr 15, 1/1984.
16. Ksiądz Mieczysław Czekaj, jw., nr 17, 3/1984.
17. Nowy Targ, Krościenko, „Poznaj Swój Kraj”, nr 2/1985, s. 2–7.
18. Nad Popradem, jw., nr 3/1985, s. 8–11.
19. Odkrycie w Banicy, [w:] Oficyna Sądecka nr 7, dodatek do „Dziennika Pol-

skiego”, nr 193, 20.VIII.1985.
20. Cerkiewka w Bielicznej ocalona, jw., nr 10/1985, przedruki: „Spotkania z Za-

bytkami”, nr 25, 3/1986, s. 47 oraz „Currenda”, nr 12, 1985, s. 358–359.
21. Na Rusi Szlachtowskiej, „Poznaj Swój Kraj”, nr 10/1985, s. 7–12.
22. Opis obrazu Matki Boskiej Opiekuńczej w kościele w Izbach, „Currenda”,  

nr 8–11, 1985, s. 243–245, potem przedruki w „Almanachu Muszyny” 1994 
(tu pt. Opiekuńczy obraz z Izb), s. 46–48 i w „Magurach’97”.

23. Czyrna, „Magury’87”, s. 14–19.
24. Piorunka, jw., s. 20–26.
25. Bł. Kinga nad Dunajcem, „Z dziejów Pienin”, lato 1989 r.
26. Recenzja: Ks. Bolesław Krzan, Klejnot zagubiony w górach. 700-lecie Kroś-

cienka nad Dunajcem, Kraków 1988, „Podhalanka”, nr 2 (18), 1988, s. 40.
27. Dubne w końcu XVIII wieku, „Magury’90”, s. 4–23.
28. Osadnictwo na Łemkowszczyźnie, jw., s. 24–35.
29. Cerkwie łemkowskie w Polsce, jw., s. 67–79.
30. Smereczek płynie szybciej…, „Magury’92”, s. 32–33.
31. Bardiowski malarz w Leluchowie i Andrzejówce, „Almanach Muszyny” 1995, 

s. 18–22.
32. Zabytkowe wyposażenie cerkwi w Andrzejówce i Leluchowie, jw., s. 24–27.
33. Kryniccy w świetle herbarzy, „Almanach Muszyny” 1996, s. 23–33.
34. O pierwszym znanym plebanie Muszyny, „Almanach Muszyny” 1997, s. 12–16.
35. Tajemnica Krynickich, jw., s. 38–41.
36. Ołtarze w cerkwiach Muszyny, Polanki i Berestu, „Magury’97”, s. 37–48.
37. O dawnej wsi Banica i jej parafii, „Płaj”, t. 15, 1997, s. 55–76.
38. Obrazy Matki Boskiej Opiekuńczej w cerkwiach klucza muszyńskiego, „Magu-

ry’98”, s. 37–46.
39. Kryniccy, najdawniejsze Dubne. Relacje z kwerend, „Almanach Muszyny” 

1998, s. 50–52.
40. Nowi mieszkańcy wsi Dubne w I połowie XIX wieku, [w:] Łemkowie 

i łemkoznawstwo w Polsce, Kraków 1997, wyd. 1998, s. 203–216.
41. Studia z dziejów Banicy, „Płaj”, t. 17, 1998, s. 18–58.
42. Malowidła na cokołach ikonostasów łemkowskich, „Magury’99”, s. 6–26.
43. Ewolucja osadnictwa w Dubnem, „Almanach Muszyny” 2000, s. 67–70.
44. Ołtarz Matki Boskiej Opiekuńczej z kościoła w Boguszy, „Teki Krakowskie”, 

t. XII, 2000, s. 145–154.
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45. Z przeszłości Boguszy, „Magury’01”, s. 54–73.
46. Przywilej z 1726 r. dla cechu płócienników w Muszynie (edycja i opracowanie), 

„Almanach Muszyny” 2004, s. 15–22.
47. Składnica muzealna w Muszynie, jw., s. 149–151.
48. Bardiowska pracownia malarska na pograniczu Galicji i Górnych Węgier  

z 3. ćwierci XIX wieku, „Magury’04”, s. 40–68.
49. Polichromie Wiktora Zompha, Bogusza, Andrzejówka, Leluchów, „Almanach 

Muszyny” 2005, s. 19–27.
50. Nieco więcej o rodzinie Zomphów, „Magury’06”, s. 223.
51. Parafia muszyńska w średniowieczu, „Almanach Muszyny” 2007, s. 25–32.
52. Dalsze losy malarza Wiktora Zompha, „Magury’09”, s. 102–113.
53. Prace malarskie Wiktora Zompha w Krynicy i Starinie, „Almanach Muszyny” 

2010, s. 53–61.
54. Cerkiew greckokatolicka w Krynicy-Wsi w świetle inwentarza z 1941 roku, 

„Almanach Muszyny” 2012, s. 19–36 [w tym edycja źródła, własny przekład, 
wstęp, opracowanie i przypisy].

55. Parafia w Muszynie w świetle wizytacji z 1728 roku, „Almanach Muszyny” 
2015, s. 7–16.

56. Na odsiecz przeszłości. Dzieło księdza Mieczysława Czekaja, „Płaj”, t. 50, 2015, 
s. 28–44; a także pt. Na odsiecz przeszłości. Dzieło ks. Mieczysława Czekaja 
(1938–2016), [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 6, Świadkowie wiary, red.  
A. Gąsior, ks. J. Królikowski, Tarnów 2018, s. 189–200. 

57. Pożegnanie z „Almanachem”, „Almanach Muszyny. Bibliografia 1991–2015”, 
2016, s. 181–182.

58. Polszczyzna doby Oświecenia na Rusi Szlachtowskiej, „Prace Pienińskie”,  
t. 17, 2012, s. 381–408.

59.  Ruś Szlachtowska oczami wizytatorów w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, 
„Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 47–72; jako osobna broszura: Szlachtowa 
2021.

60. Bogusza w świetle wizytacji XVIII wieku, „Płaj”, t. 54, 2017, s. 132–152.
61. Darowizna dla Muzeum Pienińskiego, „Prace Pienińskie”, t. 27, 2017,  

s. 368–369.
62. Ikona św. Filipa Apostoła z Jaworek, „Prace Pienińskie”, t. 28, 2018, s. 467–468.
63. Uroczystość w Szlachtowej, „Płaj”, t. 58, 2019, s. 257–259, „Na Spiszu”, nr 1 

(114), 2020, s. 22.
64. Quasi-ratusz w Muszynie, „Płaj”, t. 59, 2020, s. 217–220.
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W MUSZYNIE 
DZIŚ I STO LAT TEMU
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Ryszard Kruk

MOJE POŻEGNANIE – NIE Z AFRYKĄ, NIE Z BRONIĄ,
NIE Z LATEM, A Z MUSZYŃSKIM RYNKIEM!

Jacy jesteśmy i kto kształtuje nasze kulturalne gusta? W jakim kierunku zmierza 
sławna polska szkoła ochrony zabytków? Moje refleksje to uwagi lokalne, ale nie tylko, 
bo wszędzie nie każda zrealizowana „rewitalizacja” jest rewitalizacją!

Żyjemy w czasach, kiedy opinia o ważnych i mniej ważnych sprawach wyrażana jest 
przez klikanie. Na muszyńskich facebookowych profilach znalazło się sporo informacji 
o zakończonych pracach „rewitalizacyjnych” na muszyńskim Rynku. Wiele „łapek” szło 
w górę, czyli według ich „właścicieli” było (i jest) świetnie. Nie mam pretensji do osób 
zachwyconych za ich bezkrytyczny zachwyt, ale w rewanżu pozwólcie mi pozostać przy 
moim krytycznym poglądzie w tej sprawie. Swoich uwag nie adresuję ani do mieszkań-
ców Muszyny, ani do jej sympatyków, bo każdy ma prawo do swojej opinii. Nie adresuję 
ich również do władz Muszyny, bo mój pogląd od dawna znają. Swój bezsilny sprzeciw 
kieruję do fachowców z konserwatorskiej branży, bo przecież to oni zaprojektowali, 
a potem podpisali się pod planami i ich realizacją. To zapewne fachowcy o stosownym 
wykształceniu, bywali w świecie, niektórzy może się nie cieszyli, ale nie protestowali – 
chyba wzięła górę opacznie pojmowana solidarność zawodowa. 

Kawał historii Muszyny, a szerzej mówiąc regionu, a jeszcze szerzej Polski, bez-
powrotnie odszedł do lamusa – według mnie ze szkodą dla Muszyny i jej unikalnego 
klimatu. Poniżej przedstawiam kilka obszarów „rewitalizacyjnych” działań, które pub-
licznie, pod nazwiskiem, nie za plecami, od lat krytykowałem. Jak to się mawia, jest już 
pozamiatane, stało się i się nie odstanie, można więc zapytać, po co nadal piszę na ten 
temat? Ano po to, aby kontynuując misję „Almanachu Muszyny”, choć w ten sposób 
zachować w publicznej pamięci, dla gości, bractwa przewodnickiego, a także dla celów 
edukacyjnych młodego pokolenia, informację o tym „jak było”, a co niestety wymazano 
z krajobrazu Muszyny. 

O czym powinny wiedzieć przyszłe pokolenia muszynian i goście Muszyny?
1. Muszyna prawie zawsze ratuszem stała! Dzisiaj jednak postawiono na Rynku, 

cytując władze Muszyny, „quasi-ratusz”, ahistoryczny obiekt, obcy tradycji Muszyny, 
mimo że znany jest kształt poprzedniego. W trakcie budowy rozebrano fragment piwnic 
datowanych, jak można sądzić, na XVII wiek. Słusznie zwraca uwagę emerytowany 
prof. Instytutu Historii PAN, dr hab. Tadeusz M. Trajdos, że bryła ratusza, wzniesionego 
w 1763 roku przez starostę klucza muszyńskiego Idziego Fihausera i oddanego miastu 
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w 1789 roku (a więc już pod zaborem austriackim), jest nam znana1. Obiekt został ro-
zebrany około 1917 roku. Uwieczniono go na fotografiach i pocztówkach, ukazujących 
Rynek muszyński. Był to dom parterowy, pokryty wysokim czterospadowym dachem 
gontowym, na rzucie prostokąta. Zbudowano go zapewne z bali drewnianych na zrąb 
z  szalunkiem,  ściany miał  częściowo  otynkowane. Był  posadowiony  na  piwnicach 
wspominanych w ordynacji biskupa Piotra Gembickiego2. Fakt istnienia tego budynku, 
ostatniego chronologicznie zabytku z doby niepodległej Polski, który przetrwał półtora 
stulecia, został zlekceważony przez projektantów nowego ratusza. Wybrano za to wzór 
obiektu, którego nigdy w Muszynie nie było! Zrealizowano piętrowy gmach w stylu błęd-
nie zwanym „galicyjskim”, a wynikającym z urzędowych cyrkularzy zaborcy austriac- 
kiego z połowy XIX wieku. Profesor Trajdos zwraca uwagę, że zbudowany w takim stylu 
kilkakrotnie większy ratusz straszy do tej pory w jego rodzinnym Lwowie. W czasach 
zaborów Polacy we Lwowie źle oceniali to „dzieło”3. Smutno mi, że na stulecie odzyska-
nia niepodległości Muszyna, zamiast obiektu z czasów Polski niepodległej, zafundowała 
sobie ratusz nawiązujący do zaborcy4. Przeskalowany w stosunku do Rynku, a zapewne 
także w stosunku do potrzeb, „quasi-ratusz” nie będzie ratuszem, czyli siedzibą władz 
Muszyny, będzie za to przez lata kosztem dla mieszkańców.

1  Tadeusz M. Trajdos, Quasi-ratusz w Muszynie, „Almanach Karpacki Płaj”, t. 59, 2020, s. 217–220.
2  Piotr Gembicki herbu Nałęcz ur. 10 X 1585, zm. 14 VII 1657 – właściciel państwa muszyńskiego, biskup 
przemyski od 1635 roku, krakowski od 1642 roku, od 1635 roku podkanclerzy i od 1638 kanclerz wielki 
koronny, sekretarz Zygmunta III Wazy.

3  Ratusz lwowski to twór z lat 1827–1835. Według planów wiedeńskich architektów Ch. Marischlera i Ja-
roscha budowę prowadzili Austriacy F. Freschel  i  J. Merkl.  Jak  twierdzi prof. Trajdos,  lwowiacy po-
gardliwie oceniali jego wygląd jako styl koszarowy, a sam budynek nazywali brzydkim czworobokiem 
z kominem. Wieżę po walkach 1848 roku odbudował architekt Wilhelm Schmidt. Zob. M. Orłowicz, Ilu-
strowany przewodnik po Lwowie, Lwów 1925, s. 69–70; Lwów. Ilustrowany przewodnik, red. J. Biriulow, 
Lwów–Wrocław 2001, s.16.

4  Podobny w stylu ratusz zbudowany w czasach zaborów w latach 1873–1874 znajduje się w nieodległym 
Tuchowie.

Muszyński Rynek z ratuszem w pierwszej dekadzie XX wieku (z archiwum redakcji „Almanachu Muszyny”)
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2. Zlikwidowano unikalny układ komunikacyjny Rynku, jedyny taki w regionie. 
Identyfikował on tę miejscowość przez wieki, był jej genius loci5, bowiem składało się 
na niego charakterystyczne dla Muszyny rozwidlenie drogi prowadzącej od Krynicy 
w kierunku „na Węgry” oraz drogi do historycznych obiektów położonych pod Basztą 
i dalej w kierunku na Żegiestów6. Kierunek węgierski to potwierdzenie średniowieczne-
go określenia lokacji Muszyny. Dowodem tego jest także pierwsza pisemna wzmianka 
o Muszynie z roku 1288: „Mussina que iacet sub Ungaria”7. Smutno mi, że ten niosący 
historyczne przesłanie unikalny układ komunikacyjny muszyńskiego Rynku zastąpiono 
banalnym i powtarzalnym prostokątem. Miało być ponoć mniej samochodów parkujących 
na Rynku, a jak jest – każdy widzi.

3. Dawny Rynek Muszyny wyróżniał się, na co zwracali uwagę goście, sporą 
powierzchnią terenów zielonych. W jego nowej odsłonie okrutnie zabetonowano tę  
powierzchnię i wycięto stare drzewa. W tej sprawie toczy się krytyczna debata jak Pol-
ska szeroka, ponieważ betonoza wygrywa ze zdrowym rozsądkiem. Efektem społecz-
nego nacisku jest stanowisko (spóźnione, ale dobrze, że się pojawiło), mające na celu 

5 Pod pojęciem ducha miejsca (genius loci) rozumie się wyraz tożsamości miejsca, które staje się przez to 
miejscem znaczącym. Cytat za http://ozkultura.pl/wpis/1770/16; data dostępu 10.09.2021.

6 Zachęcam do lektury tekstów Władysława Bębynka, Starostwo muszyńskie. Własność biskupstwa kra-
kowskiego, Lwów 1914 oraz Heleny Nuzikowskiej, Biskupie miasteczko, „Ziemia”, R. IV: 1913, nr 41. 
Oba dzieła jako darowizny redakcji „Almanachu Muszyny” są dostępne w zasobach Biblioteki Publicz-
nej w Muszynie. 

7 Zagadnienie to omawia profesor Kazimierz Przyboś w tekście Mussina gloria et venerabilla – salve! Mu-
szyno sławna i czcigodna – bądź pozdrowiona!, „Almanach Muszyny” 2013, s. 5–16. Stowarzyszenie Przy-
jaciół Almanachu Muszyny w 725. rocznicę pierwszej wzmianki nazwy „Muszyna” zorganizowało w dniu 
4 maja 2013 r. Obywatelskie Spotkanie w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie.

 Muszyński Rynek na początku lat 60. XX wieku (pocztówka)
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powstrzymanie triumfalnego marszu betonozy przez polskie miasta, wyrażone przez 
profesor Magdalenę Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków8. Ze smutkiem przyj-
muję informacje wiszące na wielu rynkach i ulicach, że na tę betonozę wykorzystano 
fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Aż strach zapytać, ile w skali kraju wydano 
pieniędzy z tego źródła na kostkę betonową. Chyba można było lepiej je spożytkować 
dla wspólnego dobra.

4. Na jezdniach na Rynku i ulicy Kościelnej betonem zastąpiono zabytkową kostkę 
bazaltową, prawdopodobnie z Janowej Doliny9. Według lokalnego przekazu kostka na 
Rynku w roku 1938 ułożona została przez specjalizującą się w tym fachu ekipę Cyga-
nów, która kończąc pracę zamieściła mistrzowsko ułożoną z tejże kostki datę „1938”. To 
dzieło nie przetrwało w pierwotnym miejscu „rewitalizacji”. Za to obok nowej fontanny 
pojawiły się ułożone z kostek dwie daty, mianowicie 1938 (chociaż aktualny Rynek 
nie ma nic wspólnego z dziełem z roku 1938) oraz 2021; ta druga celem upamiętnienia 
twórców „rewitalizacji”.

5. Dla mnie zdumiewająca, ale budząca zachwyt klikających, postawiona na Rynku 
podświetlona kolorem nowa fontanna wypchnęła z tego miejsca pomnik-obelisk upa-
miętniający mieszkańców Muszyny, którzy zginęli podczas II wojny światowej10. Szkoda 
też, że istniejąca kilkadziesiąt lat obok kapliczki św. Floriana i „Ławeczki Harasymowi-
cza” fontanna została zastąpiona kiczowatą jej atrapą. „Stara” fontanna ozdobiona była 

8 „Nie możemy dopuszczać do rewitalizacji, które całkowicie niszczą zieleń na obszarach zabytkowych, 
dlatego chcemy zmienić wykładnię konserwatorską dotyczącą rewitalizacji miast. Wspólnie z Minister-
stwem Klimatu i Środowiska będziemy prowadzić kampanię na temat zazieleniania miast” – powiedziała 
wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalna Konserwator Zabytków prof. IH PAN 
Magdalena Gawin podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu z wojewódzkimi konser-
watorami zabytków i kierownikami delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Głównym 
tematem spotkania była kwestia rewitalizacji zabytkowych przestrzeni rynkowych i eliminowania beto-
nowania historycznych terenów miejskich. Cytat za: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-rewi-
talizowanych-zabytkowych-przestrzeni-miejskich-przed-betonowaniem, konferencja prasowa 3 wrześ- 
nia 2021 roku; data dostępu 10.09.2021.

9 Osada Janowa Dolina powstała w latach 1920–1930 jako wzorcowe osiedle zakładowe przy nowo wy-
budowanych Państwowych Kamieniołomach Bazaltu, zatrudniających ok. 1200 pracowników. Miejsco-
wość leży na prawym brzegu rzeki Horyń w województwie wołyńskim. W głębokich i rozległych wy-
robiskach występują ściany skalne ze słupów bazaltu. Tragiczne karty tej miejscowości zapisane zostały 
podczas II wojny światowej.

10 Zwracam uwagę na treść napisu na pomniku-obelisku: „BOHATEROM MIASTA MUSZYNY PO-
LEGŁYM I POMORDOWANYM W LATACH 1939–1945”. Pomnik odsłonięty został w roku 1957, 
w krótkim okresie popaździernikowej odwilży (destalinizacji), co, jak sądzę, umożliwiło taką treść na-
pisu, która definiowała jednoznacznie okres, ale nie zawężała ofiar tylko do tych spowodowanych przez 
Niemców. Informacje na temat pomnika dostępne są w broszurze Jubileusz 55-lecia Koła Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Muszynie, Muszyna 1948–2003, opracowanie Stefan 
Małecki, wydawca Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Muszynie, Mu-
szyna 2002, opracowanie tekstu Bożena Mściwujewska-Kruk. Wielkie zasługi dla upamiętnienia muszy-
nian poległych i pomordowanych w trakcie II wojny światowej położył Stefan Małecki (ur. 2 VIII 1915 
w Dubinie, zm. 24 X 2017 w Muszynie) – uczestnik II wojny światowej, major WP w stanie spoczynku, 
kawaler Orderu Virtuti Militari, autor licznych tekstów na temat okresu okupacji niemieckiej w „Alma-
nachu Muszyny”. 
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dziełami wykonanymi w metaloplastyce przez miejscowego artystę-amatora, Antonie-
go Bregułę, w ostatniej dekadzie XX wieku. Przedstawiały one bociana, czyli symbol 
Muszyny, i muszyńskie nimfy, nawiązujące do zdrojowych funkcji Muszyny11. Niestety 
także te dzieła nie przetrwały „rewitalizacji”.

Jak rozumieć rewitalizację? Nie musi być jazdą bez trzymanki!
Urzędnicy miejscy wymyślili dla tego, co stworzono na Rynku, nazwę „styl galicyjski”, 

a wątek ten podjęli bezkrytyczni dziennikarze. Tymczasem historia sztuki nie zna takiego 
stylu. Fachowcy nie zareagowali. Przecież można chronić dziedzictwo architektoniczne 

11 Pomysłodawczynią tej inicjatywy była Łucja Bukowska, ówczesna radna miejska i długoletnia zasłużona 
dyrektorka Biblioteki Publicznej w Muszynie. Warto dodać, że Antoni Breguła fachowo poskładał poła-
maną przez rabusi metalową rzeźbę przedstawiającą orła trzymającego w szponach węża. Znajduje się 
ona na postumencie przed willą „Wanda”, zbudowaną przez doktora Seweryna Mściwujewskiego.

Muszyński Rynek w roku 2014 – za latarnią widoczna fontanna z rzeźbami Antoniego Breguły 
(fot. Zbigniew Franczukowski, polska-org.pl)

Rok 2021 – nowa, kolorowo podświetlona  fontanna, na drugim planie muszyński ratusz 
(ze strony muszyna.pl, fot. Maciej Zwierz)  
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z szacunkiem dla przeszłości; wiele mamy takich przykładów w Polsce. Żeby daleko nie 
szukać, chylę czoła przed władzami Starego Sącza za genialną adaptację zabytkowego 
obiektu na bibliotekę czy za godne podziwu prace przy „Kamienicy pod Piątką” na 
starosądeckim Rynku. Warto także docenić sposób renowacji obiektów w Żegiestowie-
Zdroju prowadzony przez muszyńską firmę CECHINI. Można? Można! Można było też 
w Muszynie! Wszystko było do pogodzenia – i rzetelna rewitalizacja, i atrakcja dla tury-
stów. Trzeba tylko domagać się od projektantów, konserwatorów zabytków, historyków 
sztuki, archeologów i fachowców pokrewnych profesji, zwłaszcza gdy wykorzystywane 
są publiczne pieniądze, więcej pokory wobec narodowego dziedzictwa i dbałości o nie. 
Cech tak potrzebnych w Polsce, która utraciła wiele zabytków w wyniku wojen, powstań, 
grabieży i stawiania na pseudonowoczesność. 

W oficjalnych wypowiedziach na temat tego, co wydarzyło się na Rynku w Muszynie, 
przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo „rewitalizacja”. Jestem zwolennikiem 
prac rewitalizacyjnych, ale przeciwnikiem tych wykonywanych bez szacunku dla prze-
szłości. Zgodnie z ustawową definicją: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji”12. Czy może być w jej przeprowadzeniu pominięta 
kwestia zabytków? Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajmuje Narodowy Instytut 
Dziedzictwa: „Zabytki w procesie rewitalizacji mają do odegrania bardzo ważną rolę, są 
endogennym potencjałem miejscowości, zasobem nieodnawialnym, źródłem tożsamości 
lokalnej, jednym z najważniejszych elementów składających się na genius loci obszaru 
rewitalizacji, którego odkrycie jest koniecznym krokiem podczas wyprowadzania obszaru 
wymagającego naszej interwencji ze stanu kryzysowego”13. Zgodnie z powyższym zale-
ceniem, jeśli prace rewitalizacyjne wprowadzają (co czasem jest niezbędne) nowe funkcje 
użytkowe dostosowane do współczesnych wymagań, to według mnie winny prace te być 
maksymalnie podporządkowane prawdzie miejsca i historycznej edukacji przyszłych 
pokoleń14. Jako amator, a nie fachowiec, tak też rozumiem sławną polską szkołę ochrony 
zabytków. Co się z nią stało, że betonujemy i budujemy obiekty w orwellowskim stylu, 
piszące od nowa historię miejscowości? Jak w sferze ochrony zabytków działa zasada 
unikania konfliktu interesów? Szukałem odpowiedzi na te pytania na specjalistycznych 

12 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
13 Maria Badeńska-Stapp, Rola i miejsce dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji, Narodowy In-

stytut Dziedzictwa, Warszawa https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/rola-i-miejsce-dziedzictwa-kulturo-
wego-w-procesie-rewitalizacji/; data dostępu 10.09.2021. 

14 Przy okazji mojego kilkuletniego zaangażowania od strony inwestorskiej w projekt pn. „Dom Polonii 
w Pułtusku”, zlokalizowany w poddanym procesowi udanej rewitalizacji dawnym zamku biskupów pło-
ckich, miałem okazję do wielu rozmów z wyrażającym podobny pogląd ówczesnym szefem Pracowni 
Konserwacji Zabytków profesorem Tadeuszem Polakiem (ur. 1927, zm. 2001), historykiem sztuki i kon-
serwatorem, wiceministrem kultury i sztuki (1994–1997), wielce zasłużonym dla ochrony polskiego 
dziedzictwa narodowego, w tym na Kresach.
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portalach, ale zrezygnowałem, bo owszem, pojawia się tam krytyka niektórych „rewitali-
zacji”, ale zaadresowana jest zazwyczaj do inwestorów, a nie do własnego środowiska15.

Niechaj projektanci i osoby zatwierdzające projekt z konserwatorskiego punktu wi-
dzenia odpowiedzą obecnym i przyszłym pokoleniom, czemu w procesie „rewitalizacji” 
wymazano dziedzictwo architektoniczne Muszyny16?

Cieszą mnie wizyty licznych gości na Rynku w Muszynie, ale martwi fakt, że po 
„rewitalizacji” przekazuje on odwiedzającym i utrwala niestety fałszywy obraz historii 
NASZEGO miasteczka! Przyczyna tej sytuacji tkwi w niespełnianiu swej roli przez fa-
chowców, dla których wiodącą ideą powinno być przedkładanie szacunku dla dziedzictwa 
narodowego nad fajerwerki. Przywołam w konkluzji wyrażoną na łamach tygodnika 
„Polityka” radykalną opinię dr hab. Marty Leśniakowskiej, profesor w Instytucie Sztuki 
PAN: „Nie odbudowuje się tego, co nie istnieje. Budowa pseudozabytkowych makiet jest 
działaniem nieetycznym, posługuje się falsyfikacją, prowadzi do fałszywych wyobrażeń 
o przeszłości”17. Jest mi po drodze z tym poglądem, ale z jedną ważną uwagą. Z racji 
naszych narodowych dziejów, w których celowo burzono nam zabytki, aby wymazać 
z pamięci naszą narodową historię, mamy prawo odbudowywać, ale tylko TO, co istniało, 
i tylko TAK, by nie zakłócać przekazu historycznego! 

Jeśli moim adwersarzom to pomoże, to stanę pod pręgierzem – nówką jak spod igły 
– zainstalowanym na WASZYM Rynku w także i MOJEJ Muszynie! Nie jest mi znane 
źródło potwierdzające istnienie pręgierza na Rynku w Muszynie. Źródła wspominają 
o szubienicy, ale ta ulokowana była na wzgórzu nad Muszynką, zwanym dzisiaj Pod 
Szubienicą18. Z dwojga złego oczywiście wybieram pręgierz 

Na pożegnanie tytułowego pożegnania
Powyższy tekst (bez przypisów) ukazał się we wrześniu 2021 roku na moim profilu 

na Facebooku. W odpowiedzi pojawiło się kilkadziesiąt „lajków”, za które dziękuję, oraz 
kilka głosów krytycznych, w tym tylko jeden merytoryczny, prawdopodobnie z zagra-
nicy, niestety anonimowy, z którym podjąłem debatę. Jeszcze raz powtórzę – szanuję 
w powyższej sprawie merytorycznie uzasadnione odmienne poglądy innych osób! Razem 
z Bożeną, wnuczką doktora Seweryna Mściwujewskiego19, przez trzydzieści lat wspólnie 

15 Przykłady takiego spojrzenia na omawianą kwestię pojawiają się między innymi na cennym od strony 
edukacyjnej portalu DeArte  https://www.facebook.com/groups/pl.dearte.

16 Zasugerowałem władzom Muszyny zamieszczenie na Rynku, w mocno wyeksponowanym miejscu, ma-
kiety przedstawiającej dawny Rynek w Muszynie. Ogromną popularnością cieszy się wykonana przez 
Leszka Walczyka makieta dawnej zabudowy centrum Krynicy-Zdroju. Dzięki staraniom lokalnej Biblio-
teki Publicznej, bardzo zasłużonej dla podtrzymania wiedzy o przeszłości Krynicy-Zdroju, przy wsparciu 
władz samorządowych makieta została umieszczona w centrum uzdrowiska. Spełnia ona ważną rolę 
edukacyjną dla mieszkańców i licznych krynickich gości.

17 Cytuję za tekstem na łamach tygodnika „Polityka” 04–10.08.21: Adam Szostkiewicz, Po co władzy Pałac 
Saski?

18 Witt Kmietowicz, Dura lex, sed lex. Rzecz o tym, jak sądy ferowały wyroki w „państwie muszyńskim”, 
„Almanach Muszyny” 2006, s. 65–73.

19 Dr Seweryn Mściwujewski – lekarz miejski/zdrojowy, ur. 8 I 1880, zm. 20 XI 1944 r. Zob. Ryszard Kruk, 
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z gronem PRZYJACIÓŁ  realizowaliśmy misję  „Almanachu Muszyny”. Składały  się 
na nią działania w dwóch filarach – w upowszechnianiu kulturalnego i historycznego 
dziedzictwa Muszyny,  co uczyniliśmy publikując dziesiątki historycznych artykułów 
na łamach „Almanachu Muszyny”, oraz inwestowaniu w przyszłość Muszyny poprzez 
paręset stypendiów przyznanych uzdolnionej młodzieży. Na obu wspomnianych drogach 
odnotowaliśmy  sukcesy,  chociaż  zdarzyły  się  także  porażki. Oczywiście minusy nie 
przesłonią nam plusów!

Staraliśmy się upowszechniać społecznymi siłami nasz punkt widzenia na rozwój 
Muszyny. Nazwijmy go, posługując się aktualną nowomową, zrównoważonym, czyli 
dbającym jednocześnie o ślady przeszłości i inwestowanie w edukację młodego poko-
lenia muszynian.

Czas  płynie. Trzeba mimo wszystko  z  optymizmem patrzeć w przyszłość,  zatem 
Muszynie, naszej wybranej Małej Ojczyźnie, a także jej mieszkańcom, których tak wielu 
mogliśmy poznać na naszej almanachowej ścieżce, życzymy: 

Vivant, crescant et floreant!

Doktor Seweryn Mściwujewski. Lekarz zasłużony dla Muszyny. Wspomnienie w siedemdziesiątą rocznicę 
śmierci, „Almanach Muszyny” 2014, s. 195–202.
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NIEPODLEGŁA

10 listopada 2018 roku w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” odbył się 
wernisaż wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodle-
głości”. Celem ekspozycji było uczczenie tej doniosłej, a przypadającej dzień później 
rocznicy. Wystawa została zrealizowana w oparciu o kolekcjonerskie zbiory redakcji 
„Almanachu Muszyny”. Na jej zakończenie w ścianę Muzeum wmurowano „Przesłanie”, 
które ma być odczytane w 150. rocznicę odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada 
2068 roku. Zobowiązali się do tego najmłodsi stypendyści „Almanachu Muszyny”.

W trakcie wernisażu zostały odczytane przez młodzież licealną archiwalne dokumen-
ty, których fragmenty zamieszczamy poniżej, a które winniśmy zachować w serdecznej 
pamięci. Są one przechowywane w Archiwum Narodowym w Nowym Sączu, w księ-
dze z protokołami uchwał władz Muszyny z lat 1914–19181. Ich lektura potwierdza, że 
w działaniach ówczesnych muszyńskich władz sprawy ważne dla niepodległości Polski 
znajdowały żywy odzew. Pisownia oryginalna.

Protokół z posiedzenia Rady gm. spisany w urzędzie gminnym
miasta Muszyny na dniu 23 sierpnia 1914.  o godzinie 5tej po południu

Obecni: Przewodniczący – Naczelnik gminy Antoni Jurczak, zastępca Klemens Monsig, 
asesorowie Hetper Leopold, Przybylski Wawrzyniec, Reich Eliasz. Radni: Barnowski 
Jan, Bujarski Jan, Gabrygel Maryan, ks. Gawor Józef, Homa Wojciech, Jurczak Waw-
rzyniec, Kałucki Antoni, Lebedowicz Ludwik, Łobos Wiktor, Mangel Majer, Panczak An-
toni, Reich Chaskel, Rieger Mojżesz, Sajdak Piotr, Tyliszczak Antoni, Weiss Samuel 
i prowadzący protokół Stanisław Kalafut sekr. gm. w zastępstwie chorego sekretarza 
Rady Antoniego Żurka.  
(…)

Wniosek

Przewodniczący podaje następnie do wiadomości pismo Wydziału powiatowego z 14/8 
1914. L. 4720. i stawia wniosek w myśl uchwały Zwierzchności gm.[innej] następującej 
treści: „Rada gminna uchwali przeznaczyć na Legiony polskie kwotę 1000 Koron, która 
pokryta ma być z ceny kupna zapłacić się mającej przez Józefa Rodawca za grunt od 
gminy m. Muszyny nabyć się mający.

Rada gminna wniosek Zwierzchności gminnej uchwala jednogłośnie.
(…)

1 Serdecznie dziękujemy Sylwestrowi Rękasowi, kierownikowi nowosądeckiego Oddziału Archiwum Na-
rodowego w Krakowie, a także pracownikom tego Oddziału, za udostępnienie nam cytowanych protoko-
łów.   
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Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej 13/8 1915

Obecni: Przewodniczący – Jurczak Antoni, asesor Monsig Klemens, Członkowie Rady 
przybocznej Hetper Leopold, Reich Eliasz i sekretarz m. Stanisław Kalafut. Pocz. 
o godz. 5½  po poł.
(…)

Przewodniczący podaje do wiadomości że pismo Naczelnego Komitetu Narodowe-
go w Krakowie, które wzywa do wysłania delegata tutejszej gminy do wzięcia udziału 
w uroczystości obchodu rocznicy założenia Legionów polskich na dzień 16 sierpnia br. 
lub wysłać stosowne pismo na dzień uroczystości. 

Uchwalono wystosować w dniu uroczystości telegram: W pamiętną rocznicę utworze-
nia Legionów polskich gmina Muszyna przez swą reprezentacje przesyła wyrazy czci 
Naczelnemu Komitetowi Narodowemu z okrzykiem: „Niech żyją bohaterskie Legiony 
polskie, niech żyje wolna i niepodległa Polska”. 

Komisarz rządowy A. Jurczak
(…)

Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej w Muszynie
na dniu 17 sierpnia 1915 

Obecni: Przewodniczący Zastępca komisarza rządowego Jurczak Antoni, asesor Mon-
sig Klemens, Członkowie Rady przybocznej Hetper Leopold, Reich Eliasz i sekr. gm. 
Stanisław Kalafut prowadzący pióro. Początek o godz. 7mej wieczór.
(…)

Przewodniczący podaje do wiadomości Rady przybocznej odezwę Zarządu schroniska 
dla superarbitrowanych2 Legionistów w Nowym Sączu, który prosi o udzielenie sub-
wencji i stawia wniosek, by uchwalono przesłać kwotę 20 Koron z części nadwyżki  
ze sprzedaży mąki gminnej.
Uchwalono jednogłośnie. 
(…)

Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej w Urzędzie gminnym
w dniu 6 października 1915 roku

Obecni: Przewodniczący Komisarz rządowy Antoni Jurczak, zastępca komisarza 
rządowego Klemens Monsig, asesor Leopold Hetper, członkowie Rady przybocznej  
Dr. Franciszek Parylewicz, Antoni Kałucki i Eliasz Reich, Sekretarz miejski Stanisław 
Kalafut prowadzący pióro. Początek o godzinie 7mej wieczór.
(…)
2 Zwolnionych ze służby z powodu złego stanu zdrowia lub odniesionych ran (przyp. red.).
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Po odczytaniu odezwy Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie Przewodniczący 
stawia wniosek, aby przystąpić do ufundowania tarczy przez gminę Muszynę do wbi-
jania gwoździ na uzyskanie potrzebnych funduszów dla byłych legionistów i ich rodzin 
i na ten cel ofiarowano 30 Koron z oszczędności funduszu aprowizacyjnego miasta 
(sprzedaż mąki).

Uchwalono jednogłośnie.
(…)

Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej 
dnia 8 listopada 1916 w  Urzędzie gminnym

Obecni: Przewodniczący i wszyscy członkowie Rady przybocznej w pełnym komplecie. 
Początek posiedzenia o godzinie 7mej wieczór.

(…)

Członek Rady przybocznej Dr Franciszek Parylewicz przedstawia swój nagły wniosek 
w sprawie uchwalenia obchodu z okazji „Proklamacyi Królestwa polskiego”. 

Nagłość wniosku uchwalono – poczem Przewodniczący stawia swój dalszy wniosek, 
by wydelegowano Przewodniczącego i Członka Rady przybocznej Antoniego Kałuckie-
go oraz Zastępcę Przewodniczącego p. Klemensa Monsiga do Wielebn[ego] księdza 
Józefa Gawora Proboszcza w Muszynie z prośbą o odprawienie Nabożeństwa dzięk-
czynnego z okazji „Proklamacyi Królestwa polskiego” i upoważnić tychże do omówienia 
honoraryum za urządzenie tegoż.

Uchwalono jednogłośnie.
(…)

Protokół spisany w kancelaryi Urzędu miejskiego
dnia 26 października 1918.

Początek o godzinie 7mej wieczór.

Obecni: Przewodniczący naczelnik gminy Antoni Jurczak, zastępca Klemens Monsig, 
asesorowie Leopold Hetper, Chaskel Reich, Franciszek Śliwa, radni: Wolf Frendenfal, 
Ks. Józef Gawor, Kazimierz Gościński, Wawrzyniec Jurczak, Andrzej Kmietowicz, Lu-
dwik Lebedowicz, Majer Mangel, Dr. Franciszek Parylewicz, Franciszek Rysz, Antoni 
Tyliszczak i Antoni Żurek.
(…)

Następnie [Przewodniczący] stawia wniosek, aby z powodu ogłoszenia wolnej niepod-
ległej i zjednoczonej Polski wyrazić hołd i uznanie Najdostojniejszej Radzie regencyjnej 
w Warszawie.
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Patriotyczne wywieszki do okien oraz pocztówki z lat 1900–1918. 
Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL) było organizacją oświatową, działającą w latach 1891–1940 

na terenie Galicji, a jego inicjatorem i pierwszym prezesem był Adam Asnyk. 
Organizacja działała także w Muszynie i Krynicy (il. ze zbiorów redakcji „Almanachu Muszyny”)

Na wniosek ten Rada gminna jednogłośnie uchwala wyrazić hołd i uznanie Najdostoj-
niejszej Radzie regencyjnej następującej treści:

Do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej w Warszawie
Zebrani na uroczystem posiedzeniu dnia 26 października 1918. radni miasta Muszyny 
składają imieniem całej ludności tegóż miasta wyrazy hołdu i uznania Najdostojniejszej 
Radzie Regencyjnej za historycznej doniosłości akt proklamowania wolnej niepodległej 
i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. 
Solidaryzuje[my] się w zupełności z tekstem proklamacyi Najdostojniejszej Rady Re-
gencyjnej i oświadczamy, że czujemy się już obywatelami Państwa Polskiego, któremu 
pragniemy wszystkie swoje siły poświęcić by nasza Polska jako wielkie Państwo mogła 
znowu zabłysnąć jasnem i pełnem światłem w zespole wielkich Narodów.
Niech żyje wolna niepodległa i zjednoczona Polska.

Na tem posiedzenie zamknięto o godzinie 9tej wieczór.

Antoni Żurek sekretarz Rady, Jurczak, Radni Stanisław Wójcik, Wawrzyniec Jurczak
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