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Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią „Almanach Muszyny” 2016  
jest ostatnią, dodatkową edycją naszego pisma. Zawiera przede wszyst- 
kim bibliografię roczników 1991–2015, a także edytowane do tej pory 
na naszej stronie internetowej www.almanachmuszyny.pl opracowanie 
zbiorowe pt. „Almanach Muszyny” dla małej ojczyzny.

Oprócz wymienionych pozycji znajdziecie Państwo na naszych 
łamach sześć artykułów osób zasłużonych dla regionalnego piś-
miennictwa, które przyjęły nasze zaproszenie na łamy tegorocznego 
„Almanachu”. Są to: prof. dr hab. Bolesław Faron, historyk literatury 
polskiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra- 
kowie, członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego” oraz Kolegium Redakcyjnego 
„Almanachu Łąckiego”; dr hab. Tadeusz Mikołaj Trajdos, historyk-mediewista, profesor 
w Instytucie Historii PAN w Warszawie, autor wielu publikacji m.in. dotyczących osad-
nictwa i życia religijnego Spiszu i Orawy; Andrzej Wielocha, historyk filozofii, pierwszy 
prezes Towarzystwa Karpackiego, pisarz, redaktor naczelny Almanachu Karpackiego 
„Płaj”; Zbigniew Wolanin, etnograf, pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 
kierujący Działem Współczesnej Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, a zarazem kurator 
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju; dr Tadeusz Łopatkiewicz, etnograf, zabytkoznaw-
ca, regionalista i publicysta związany z Krosnem, pierwszy laureat zainicjowanej przez 
„Almanach” Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego; Witold Kaliński, 
pisarz, poeta, prezes Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida w Nowym Sączu, 
organizator wielu literackich wydarzeń na Sądecczyźnie. W prezentowanych tekstach 
znajdą Państwo potwierdzenie tezy, która była naszą ideą przez 25 lat tworzenia „Alma-
nachu Muszyny”: należy przywiązywać wielką wagę do wyszukiwania i przechowywania 
nawet drobnych okruchów lokalnej historii i zapisywania ich dla kolejnych pokoleń.

Na ostatnich stronach tegorocznego wydania „Almanachu Muszyny” prezentujemy 
listę osób, które w ciągu minionych lat pisały dla naszego rocznika. Wzięliśmy pod 
uwagę zarówno artykuły, jak i utwory literackie, a także listy skierowane do redakcji, 
zamieszczane w dziale Korespondencja. Trudno uwierzyć, ale na liście tej znalazło 
się blisko czterysta nazwisk! Do listy autorów dołączamy listę osób, które pozwoliły 
wykorzystać na naszych łamach fotografie, rysunki i obrazy swojego autorstwa. Pragnę 
przypomnieć, że wszyscy nasi współpracownicy tworzyli bez honorarium, traktując 
swą pracę jako działanie na rzecz dobra publicznego. Jeszcze raz składamy im za to 
serdeczne podziękowania! 

Czas płynie nieubłaganie… W każdym roczniku mamy smutny obowiązek żegnania 
ludzi związanych z naszą działalnością. W ubiegłym roku, w styczniu, zmarła Miriam 
Akavia, izraelska pisarka i tłumaczka urodzona w Krakowie, ocalała z Holokaustu, prze-
wodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, z którą zawarliśmy znajomość 
dzięki nieżyjącej od kilku lat Emilii Waśniowskiej. Pani Akavia ciepło wspominała 
ostatnie przedwojenne wakacje spędzone z rodziną w Muszynie i pod koniec życia 
chętnie wracała w nasze okolice. W lipcu zmarła Janina Peszkowska-Fiebig, sercem 
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związana z Muszyną, autorka almanachowa i wieloletnia donatorka Funduszu Stypen-
dialnego, właścicielka urokliwej willi „Nasz Domek” przy Alei Zdrojowej. W grudniu 
pożegnaliśmy Bogdana Witowskiego, tłumacza przysięgłego z języków francuskiego 
i rumuńskiego, autora artykułów dla naszego pisma, od lat popierającego naszą działalność 
stypendialną. 30 grudnia odeszła po ciężkiej chorobie Maria Harasymowicz, żona poety 
Jerzego Harasymowicza, podobnie jak on kochająca góry i wciąż do nich wracająca… 
W Wielką Sobotę dotarła do nas wiadomość o śmierci ks. prałata Mieczysława Czekaja, 
wieloletniego opiekuna zabytkowych świątyń, kiedyś greckokatolickich, m.in. w Czyrnej, 
Banicy, Bielicznej, Andrzejówce, Leluchowie i Dubnem, który chętnie dzielił się swoją 
wiedzą na łamach naszego rocznika. W maju opuścił nas Eugeniusz Pakuła, jeden z na-
szych najwierniejszych darczyńców i sympatyków. Od jesieni nie ma już także wśród nas 
Danuty Kisielewskiej, naszej stałej czytelniczki i donatorki Funduszu Stypendialnego, 
dzięki której pozyskaliśmy kilka ciekawych artykułów wspomnieniowych i zdołaliśmy 
rozsupłać niejeden węzełek skomplikowanych muszyńskich powiązań rodzinnych.   

Kończymy wydawać papierowy „Almanach”, ale nie zawieszamy naszej działalności 
społecznej. Nadal będziemy starali się prowadzić kilka jej wątków, przede wszystkim 
Fundusz Stypendialny, który dzięki pomocy almanachowych Przyjaciół pozwolił na 
przyznanie już blisko trzystu stypendiów. Zapewne działalność ta będzie miała mniejszy 
zakres, ale dla młodzieży ważny jest nie tylko zastrzyk finansowy. Wiara w umiejętności 
i możliwości rozwoju uczniów i absolwentów szkół, z którymi współpracujemy, jest 
równie istotna. Listę darczyńców publikować będziemy na naszej stronie internetowej, 
bezpośrednio po Nowym Roku. Wszystkim, którzy wspierają naszą młodzież, gorąco 
dziękujemy!

Na koniec wypada zrobić rachunek sumienia… Na pewno, jak już wspomniałam 
w roku ubiegłym, nie wszystkie oczekiwania Czytelników udało nam się spełnić; zdarzały 
nam się także błędy i niedopatrzenia. Na przykład dwa lata temu, pisząc o muszynianach, 
którzy ponieśli śmierć w czasie okupacji hitlerowskiej w KL Auschwitz1, pominęliśmy 
nazwisko Jana Tadeusza Heilmana. Za wszelkie niedociągnięcia i błędy przepraszamy. 
Prosimy, by nam ich nie pamiętać, bo nigdy nie wynikały ze złej woli… 

Nie chcemy żegnać się z Państwem „na zawsze”, bo – jak napisałam powyżej – wciąż 
jesteśmy w Muszynie, a drzwi willi „Wanda” są zawsze otwarte dla Przyjaciół „Almana-
chu”. Zapraszamy serdecznie na www.almanachmuszyny.pl i na almanachową stronę na 
Facebooku – tam można znaleźć kilka słów o naszej aktualnej działalności. Być może, 
jeśli się uda, od przyszłego roku zamieszczać będziemy na stronie mały almanachowy 
biuletyn, poświęcony historii i urokom Ziemi Muszyńskiej, oparty głównie na wspo-
mnieniach naszych Czytelników.

Pora na rozszerzenie listy naszych życiowych priorytetów. Wnuki wyciągają do 
dziadków rączki, słuchając muszyńskich opowieści… Wierzymy, że – podobnie jak 
dziadkowie i rodzice – one także pokochają nadpopradzką Krainę Łagodności… 

		 	 	 	 	 	 Bożena	Mściwujewska-Kruk

1 Grzegorz Olszewski, Piętno obozu Auschwitz na muszyńskiej ziemi, „Almanach Muszyny” 2014, s. 31–45.



BIBLIOGRAFIA 
„ALMANACHU MUSZYNY”

1991–2015

Opracowanie Łucja Bukowska





7Bibliografia „Almanachu Muszyny” 1991–2015

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Spis treści

Wykaz skrótów..................................................................................................................................8
I. DZIAŁ OGÓLNY .........................................................................................................................9

1. Bibliografie .................................................................................................................. 9
2. Czasopisma – omówienia ............................................................................................ 9
3. Prace ogólne dotyczące całego regionu ..................................................................... 14
4. Poszczególne miejscowości ....................................................................................... 14
5. Sylwetki, biografie .................................................................................................... 17
6. Pamiętniki, wspomnienia .......................................................................................... 29

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE .............................................................................. 34
1. Mapy, plany ................................................................................................................ 34
2. Geografia, geologia, surowce balneologiczne, klimatologia, hydrologia.................. 34
3. Nauki przyrodnicze, roślinność, zwierzęta, ochrona środowiska .............................. 35
4. Turystyka, krajoznawstwo ......................................................................................... 36

III. LUDNOŚĆ .................................................................................................................... 38
IV. HISTORIA .................................................................................................................... 39

1. Źródła, dokumenty .................................................................................................... 39
2. Archeologia ................................................................................................................ 40
3. Historia ...................................................................................................................... 41
4. Druga wojna światowa .............................................................................................. 47

V. ETNOGRAFIA ............................................................................................................... 50
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE ............................................................................. 51
VII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE ...................................................... 53
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNE I ADMINISTRACYJNE .............................................. 54
IX. SŁUŻBA ZDROWIA, UZDROWISKA ...................................................................... 55
X. KULTURA, NAUKA, OŚWIATA ................................................................................. 58

1. Kultura ....................................................................................................................... 58
2. Nauka, oświata .......................................................................................................... 63
3. Muzea ........................................................................................................................ 66
4. Sport .......................................................................................................................... 66

XI. JĘZYKOZNAWSTWO ................................................................................................ 68
XII. LITERATURA PIĘKNA ............................................................................................. 69

1. Opracowania .............................................................................................................. 69
2. Teksty literackie ......................................................................................................... 70

XIII. SZTUKA .................................................................................................................... 83
1. Plastyka ...................................................................................................................... 83
2. Zabytki, malarstwo, architektura, pomniki, teatr......................................................... 83
3. Cmentarze .................................................................................................................. 87
4. Muzyka ...................................................................................................................... 87
5. Fotografia ................................................................................................................... 90

XIV. KOŚCIÓŁ, ZAGADNIENIA WYZNANIOWE ........................................................ 93
XV. KSIĄŻKA, BIBLIOTEKI, ARCHIWA ....................................................................... 96



8 Bibliografia „Almanachu Muszyny” 1991–2015

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

 Wykaz zastosowanych skrótów:

 „AM” – „Almanach Muszyny”
 faks. – faksymilia
 fot. – fotografie
 fragm. – fragment
 il. – ilustracje
 k. – karty
 (…) k. – karty nieliczbowane
 kolor. – kolorowe
 okł. – okładka
 oprac. – opracował(a)
 przepr. – przeprowadził(a)
 r. – rok, rocznik
 red. nacz. – redaktor naczelny
 s. – strony
 (…) s. – strony nieliczbowane
 SPAM – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
 tab. – tabele
 tabl. – tablice
 tłum. – tłumaczył(a)
 TMZM – Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
 wyd. – wydawnictwo, wydał(a)
 wykr. – wykresy

Od	redakcji:
Niektóre z pozycji cyklicznych podano dla ułatwienia w porządku chronologicznym.  

W paru przypadkach ujednolicono tytuły, w nawiasach podając wersję z egzemplarzy dru-
kowanych.

Część pozycji pojawia się w różnych działach ze względu na ich wielowątkową tematykę.
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I. DZIAŁ OGÓLNY
1. Bibliografie
Bukowska Łucja (oprac.), Bibliografia „Almanachu Muszyny” 1991–1995, „AM” 1995, 

s. 80–83.
Bukowska Łucja (oprac.), Bibliografia „Almanachu Muszyny” 1991–2000, „AM” 2000, 

s. 228–238.
Piprek Wiesław (oprac.), Pozycje bibliograficzne dotyczące Krynicy, „AM” 2012,  

s. 315–326, tabl. kolor.

2. Czasopisma – omówienia
„Almanach Muszyny” – poszczególne roczniki
Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny, czyli co każdy wczaso-

wicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 1991–2010, 
ISSN 1234-6276.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny, czyli co każdy wczaso-
wicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, SPAM, Muszyna 2011–2015, 
ISSN 1234-6276.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1991, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1991, 40 s., faks., fot., il., mapy, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1992, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1992, 60 s., faks., fot., mapa, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1993, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1993, 72 s., faks., il., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1994, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1994, 88 s., faks., il., mapa, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1995, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1995, 84 s., (2) k. tabl. kolor., faks., il., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1996, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1996, 91 (1) s., (2) k. tabl. kolor., faks., il., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1997, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1997, 111 (1) s., (2) k. tabl. kolor., faks., fot., fot. kolor., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1998, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1998, 127 (1) s., (2) k. tabl. kolor., faks., fot. kolor., 24 cm.
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Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 1999, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
1999, 190 (2) s., (4) k. tabl. kolor., faks., fot. kolor., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2000, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2000, 238 (2) s., (8) k. tabl. kolor., faks., fot. kolor., il., mapy, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2001, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2001, 207 (1) s., (10) k. tabl. kolor., faks., fot., il., mapy, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2002, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2002, 214 (2) s., (12) k. tabl. kolor., faks., fot., il., mapy, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2003, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2003, 216 s., (16) k. tabl. kolor., faks., fot., il., mapy, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2004, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2004, 270 (2) s., faks., fot. kolor., il., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2005, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2005, 272 s., faks., fot. kolor., tab., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2006, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2006, 288 s., faks., fot. kolor., tab., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2007, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2007, 304 s., faks., fot. kolor., tab., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2008, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2008, 310 s., faks., fot. kolor., mapy, 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2009, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2009, 360 s., faks., fot. kolor., mapy, plany, tab., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2010, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, TMZM, Muszyna 
2010, 432 s., faks., fot., fot. kolor., mapy, plany, tab., 24 cm.

Mściwujewska-Kruk Bożena (red. nacz.), „Almanach Muszyny 2011, czyli co każdy 
wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, SPAM, Muszyna 
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Mikulík Dalibor, Mikuláš Beskyd (1883–1947). Život a dielo, „AM” 2014, s. 165–173, 

fot. kolor.
Bocheński
Bocheński Waldemar, Józef Bocheński – komisarz Straży Granicznej, „AM” 2009,  

s. 61–66, fot.
Borzemscy
Borzemski Wiktor, Pamiętnik żołnierza Polskiej Brygady Spadochronowej w Szkocji, 

„AM” 2000, s. 190–197, fot.
Małecki Stefan, Powrót do ojczyzny, „AM” 2005, s. 265–266, fot. kolor.
Małecki Stefan, Wspomnienie o poruczniku Tadeuszu Borzemskim, „AM” 1996, s. 90–91, 

fot.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Pożegnania. Wiktor Borzemski, „AM” 2004, s. 268.
Ze starego albumu, „AM” 2002, s. 119, fot. (Na fotografii rodzina Borzemskich i Turskich).
Broniszewska
Małecki Stefan, Kronika muszyńskich kombatantów. Okupacyjne relacje, „AM” 2011,  

s. 239–241, faks.
Bujarscy
Bajorek Małgorzata, Dzieje rodu Bujarskich, „AM” 2005, s. 47–50, fot., fot. kolor.
Bujarski Bartłomiej, Apel. Kim jesteś, skąd pochodzisz, jaki jest twój rodowód?, „AM” 

2011, s. 318.
Gaj Dorota, Herb Bujarskich – Sas, „AM” 2005, s. 51–53, il.
Zacny Beata, Kompozytor, malarz, pedagog. Siedemdziesiąte piąte urodziny profesora 

Zbigniewa Bujarskiego, „AM” 2009, s. 141–151, fot., fot. kolor., tabl. kolor.
Bukowscy
Bukowska Łucja, Dziadek Wawrzek Bukowski, „AM” 1999, s. 158–161, faks., fot.
Małecki Stefan, Karty z kroniki Koła Kombatantów w Muszynie. Józefa Bukowska, Sta-

nisław Bukowski, „AM” 2012, s. 303–305, fot., fot. kolor.
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Buszkowie
Ze starego albumu, „AM” 1995, s. 23., fot. (Na fotografii rodzina Franciszka Buszka).
Żebrowski Rafał, Jan Buszek, fizyk doskonały, „AM” 2015, s. 67–86.
Chrapczyńscy
Ze starego albumu, „AM” 2011, s. 328, fot. (Na fotografii rodzina Mściwujewskich  

i Chrapczyńskich).
Chwastek
Małecki Stefan, Karta z kroniki muszyńskich kombatantów. Pułkownik Mieczysław Chwa-

stek, „AM” 2014, s. 161–163, fot.
Cichy
Rucka Barbara, Barbara Cichy – zakochana w tej ziemi, „AM” 2010, s. 353–355, faks., 

fot., fot. kolor., tabl. kolor.
Cieczkiewicz
Miczulski Bartłomiej, Korespondencja Edmunda Cieczkiewicza, „AM” 2010, s. 329–333, 

faks.
Stasiek Justyna, Edmund Cieczkiewicz (1872–1958). Nastrojowy pejzaż Sądecczyzny, 

„AM” 2014, s. 203–209, faks.
Zakrzewski Leszek, Edmund Cieczkiewicz – malarz Beskidów, „AM” 2003, s. 151–152, 

(1) s. tabl. kolor.
Cybulski
Bilek Maciej, Napoleon Cybulski – autor pierwszych masowych badań sposobu odżywiania 

się ludności Małopolski, „AM” 2006, s. 187–190, faks.
Cywa
Sara be oko. Spotkanie z Izabelą Cywą (fotoreportaż), „AM” 2014, s. 276, fot. kolor.
Czajkowski
Ze starego albumu. Galeria gości muszyńskich. Walerian Czajkowski, „AM” 2008,  

s. 287, fot.
Czarnowski (Schwarz)
Kowalik Tomasz, Poznać sercem i pokochać. O Adamie Czarnowskim w dziewięćdziesiątą 

rocznicę urodzin, „AM” 2009, s. 265–268, fot. kolor.
Kowalik Tomasz, Pożegnanie Adama Czarnowskiego, „AM” 2011, s. 295–299, faks., 

fot., fot. kolor.
Czmielowie
Gałuś Małgorzata, Jarosz Helena, Czesław Czmiel. Człowiek, który musiał malować, 

„AM” 2008, s. 223–224, fot.
Jarosz Helena, Los żołnierza. Tułaczka Leona Czmiela, „AM” 2007, s. 227–232, faks., fot.
Wolanin Zbigniew, Twórczość Czesława Czmiela, „AM” 2008, s. 225–230, tabl. kolor.
Dietl
Dietl Jerzy, Józef Dietl (1804–1878). Ze wspomnień rodzinnych, „AM” 2001, s. 5–17, 

faks., fot.
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Osóbka Piotr, Żegiestów widziany oczami profesora Józefa Dietla, „AM” 2011, s. 275–277, 
faks., fot.

Dulacki
Dulacki Leo J., Historia amerykańskiego generała z muszyńskim rodowodem, „AM” 

1999, s. 184.
Gajewski Stanisław, Leo J. Dulacki. Amerykański generał – wnuk muszyńskiego burmi-

strza, „AM” 1998, s. 91–93, faks., fot.
Dwojak
Ochał Artur, Wojenne losy strzelca Piotra Dwojaka na tle dziejów Batalionu Korpusu 

Ochrony Pogranicza „Stary Sącz” (dawny „Żytyń”), „AM” 2012, s. 113–123, fot., fot. 
kolor., mapa.

Gajewscy
Gajewska Joanna, Murawski Zygmunt, Galeria przyjaciół Muszyny. Stanisław Antoni 

Gajewski, „AM” 2003, s. 163, fot.
Ze starego albumu, „AM” 2000, s. 199., fot. (Na fotografii wnuczka muszyńskiego 

burmistrza Antoniego Jurczaka, Krystyna Gajewska, w oryginalnym stroju łemkowskim).
Gardoń
Bajorek Małgorzata, Józef Gardoń – franciszkanin brat Mikołaj Maria, „AM” 2013,  

s. 221–244, faks., fot., fot. kolor., tab. (drzewo genealogiczne).
Gembicki
Przyboś Kazimierz, Dzieje biskupa Piotra Gembickiego i muszyńskie ich wątki, „AM” 

1999, s. 94–102, faks., plan.
Gerson
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Wojciech Gerson w Muszynie. Słów kilka w stulecie 

śmierci, „AM” 2001, s. 170–172, faks.
Tobiasz Agata, Namalować powietrze. O wyprawie Wojciecha Gersona na Jaworzynę 

Krynicką, „AM” 2015, s. 161–173, faks.
Gisman
Zakrzewski Leszek, Ferdynand Gisman. Budowniczy kolei Muszyna – Krynica, „AM” 

2010, s. 147–153, faks., fot., tabl. kolor. 
Gościński
Adamczyk Teresa, Pamięci Bronisława Gościńskiego. W siedemdziesiątą rocznicę pierw-

szego transportu do obozu Auschwitz, „AM” 2010, s. 315–318, faks., fot., fot. kolor.
Halberstam
Żebrowski Rafał, Cadyk z Sącza. Część pierwsza. W sto trzydziestą rocznicę śmierci 

Chaima Halberstama, „AM” 2006, s. 95–109, faks., fot., fot. kolor.
Harasymowicz
Bałuc Barbara, Po „państwie muszyńskim” śladami Jerzego Harasymowicza i jego poezji, 

„AM” 2014, s. 87–109, fot., fot. kolor., mapa.
Ziemianin Adam, Muszyńskie ślady Jerzego Harasymowicza, „AM” 2000, s. 63–66, fot.
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Heilmanowie
Krzyś Jerzy, Kazimierz Heilman-Rawicz, syn kierownika muszyńskiej szkoły, „AM” 2002, 

s. 74–76, fot.
Krzyś Jerzy, Maria z Heilmanów Krzysiowa, „AM” 1999, s. 61, fot.
Krzyś Jerzy, Symboliczna mogiła rodziny Heilmanów, „AM” 1999, s. 137–139, fot.
Hetperowie
Kisielewski Andrzej, Rodzinne związki z Muszyną, „AM” 2011, s. 329–332, faks., fot.
Kutzner Halina, O rodzinie Hetperów, „AM” 2006, s. 278–279.
Janicka
Pożegnania. Janina Janicka, „AM” 2004, s. 269.
Jarończyk
Kruk Piotr, List ku czci Juliusza Jarończyka, gościa honorowego Spotkania Przyjaciół 

„Almanachu Muszyny”, ułożony i odczytany przez Piotra Kruka, „AM” 2002, s. 201, fot.
Księżna Julianna
Grobelska Karolina, Jej Wysokość Kołyska, „AM” 2012, s. 7–17, faks., fot., fot. kolor.
Grobelska Karolina, O wizycie, która zakołysała Krynicą, „AM” 2010, s. 19–28, faks., fot.
Żebrowski Rafał, Glosa do wizyty, która zakołysała Krynicą, „AM” 2012, s. 307–312, faks.
Jurczak
Staniszewski Andrzej, W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Ze wspomnień o Antonim Jur-

czaku, „AM” 1995, s. 42–43, fot, mapa, (4) s. fot. kolor.
Staniszewski Andrzej, Zasłużeni dla Muszyny. Burmistrz Antoni Jurczak (1865–1945), 

„AM” 1991, s. 17–18.
Jurkovič
Zakrzewski Leszek, Dzieła słowackiego architekta Dušana Jurkoviča w Polsce. W dzie-

więćdziesiątą rocznicę bitwy pod Gorlicami, „AM” 2005, s. 133–142, faks., fot., fot. kolor., 
tabl. kolor.

Karłowicz
Muszyński Zbigniew, W setną rocznicę śmierci Mieczysława Karłowicza (1876–1909), 

„AM” 2009, s. 199–202, faks.
Karniš
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej dla Antona 

Karniša, „AM” 2014, s. 84–86, fot. kolor., tabl. kolor.
Święta Kinga
Totoń Anna, Na Węgry śladami świętej Kingi, „AM” 2000, s. 222–223.
Zakrzewski Leszek, Kinga – Pani Sądeckiej Ziemi, „AM” 1999, s. 81–85, faks.
Kisielewscy
Kisielewski Andrzej, Rodzinne związki z Muszyną, „AM” 2011, s. 329–332, faks., fot.
Klejnowski
Małecka Magda, Jubileusz sześćdziesięciolecia kapłaństwa księdza prałata Arkadiusza 

Klejnowskiego, „AM” 2015, s. 365–366, fot. kolor.
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Kluger
Reinhard-Chlanda Małgorzata, Michał Zieleniewski i Władysław Kluger – między Krynicą 

a Peru, „AM” 2010, s. 81–92, faks., fot., fot. kolor.
Kmietowiczowie
Gass Izabela, Z Muszyny w świat i z powrotem. O Franciszku (Franku) Kmietowiczu, 

„AM” 2009, s. 173–176, fot. kolor.
Kmietowicz Witt, Jego pasją była Muszyna. Pamięci Franka Kmietowicza, „AM” 1998, 

s. 53–58, faks., fot.
Kmietowicz Witt, (Nie tylko) syberyjska odyseja Antoniego Kmietowicza, „AM” 2002, 

s. 112–118, fot.
Kmietowicz-Skibińska Małgorzata, Wspomnienie o doktorze Franciszku Kmietowiczu 

seniorze, burmistrzu Krynicy, „AM” 1998, s. 101–103, faks., fot.
Kmietowicz-Synowiec Alicja, Na lekcjach matematyki opowiadał o… historii Muszyny. 

Pamięci Wita Kmietowicza, „AM” 2015, s. 356–357, fot. kolor.
Kołaczkowscy
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Jeszcze raz o Jakubie Łomnickim. Glosa do dziejów rodziny 

Kołaczkowskich, „AM” 2005, s. 98–99.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, O początkach rodziny Kołaczkowskich. Suplement do artykułu 

o Kołaczkowie na Spiszu, „AM” 2004, s. 58–66.
Kowacz
Małecki Stefan, Kapitan Jan Kowacz, uczestnik dwóch wojen: 1919–1920 oraz 1939–1945, 

„AM” 2010, s. 325–327, fot.
Koziejowie
Koziej Grzegorz, Koziejowie – ród z pogranicza, „AM” 2010, s. 217–225, fot. kolor.
Kraszewski
Kruk Ryszard, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, „AM” 2008, s. 159–168, faks., fot.
Krawczyński
Gaweł Tadeusz, Orzeł skalny. Zdzisław Krawczyński z Muszyny rodem, „AM” 2005,  

s. 192–196, fot.
Krygowski
Bałuc Barbara, Między uzdrowiskami. Wędrówka z Władysławem Krygowskim po zielonym 

Beskidzie, „AM” 2015, s. 223–231, faks., fot. kolor.
Kryniccy
Krynicki Jerzy, Krynicki o Krynickich, „AM” 1997, s. 34–37.
Szczerba Grzegorz, Tadeusz Krynicki – wybitny przedstawiciel rodu Krynickich, „AM” 

2012, s. 189–200, fot.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Kryniccy. Najdawniejsze Dubne. Relacja z kwerend, „AM” 

1998, s. 50–52, (1) s. fot. kolor. (w środku rocznika).
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Kryniccy w świetle herbarzy, „AM” 1996, s. 23–33, fot.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Tajemnica Krynickich, „AM” 1997, s. 38–41, il.
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Lubomirscy
Przyboś Kazimierz, Lubomirscy herbu Drużyna, „AM” 2005, s. 86–97, faks., fot. kolor., 

tab. (drzewo genealogiczne).
Łomnicki
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Jeszcze raz o Jakubie Łomnickim. Glosa do dziejów rodziny 

Kołaczkowskich, „AM” 2005, s. 98–99.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Narodowość Jakuba Łomnickiego, „AM” 2007, s. 297.
Wiśniewski Wojciech W., O Jakubie Łomnickim i jego wizycie w Tatrach AD 1543, „AM” 

2006, s. 223–227, faks.
Machniewski
Śnieżek Elżbieta, Muszyna była jego natchnieniem. Wspomnienia o Łucjanie Machniew-

skim, „AM” 2007, s. 251–253, fot.
Śnieżek Elżbieta, Ze Lwowa przez Węgry do Muszyny, „AM” 2013, s. 251–266, faks., fot.
Malastová
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Order Rzeczpospolitej dla Gabrieli Malastovej, „AM” 

2012, s. 243–244, fot. kolor.
Małachowski
Przyboś Kazimierz, Jan Małachowski herbu Nałęcz (1623–1699), biskup krakowski, 

właściciel „państwa muszyńskiego”, „AM” 2003, s. 43–45.
Marchlewski
Marchlewska-Koj Anna, Wspomnienia o Leonie Pawle Marchlewskim, „AM” 2005,  

s. 151–155, faks., fot.
Medweccy
Góral Krzysztof, O kościelnych dzwonach i znowu o kapitanie Medweckim, „AM” 2006, 

s. 277–278.
Kaczmarek Rafał, Glosa do tekstu o kapitanie Medweckim, czyli o pierwszym lotniku 

poległym w drugiej wojnie światowej, „AM” 1998, s. 118.
Szczepaniak Bożena, Saga rodu Medweckich. Medweccy – założyciele uzdrowiska Że-

giestów, „AM” 1995, s. 50–53, fot.
Tarkowska Ewa, Bracia Medweccy, „AM” 2013, s. 275–276, faks.
Tarkowska Ewa, Epitafium, czyli ludzie burmistrza Medweckiego, „AM” 2012, s. 299–302, 

faks., fot., fot. kolor.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu, „AM” 2007, s. 297–298.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu. Odsłona druga, „AM” 2010, s. 428–429.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu. Odsłona trzecia, „AM” 2011, s. 374–375.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu. Odsłona czwarta, „AM” 2012, s. 373.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu. Odsłona piąta, „AM” 2013, s. 359.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu. Odsłona szósta, „AM” 2014, s. 349–350.
Tarkowska Ewa, Oda do rodzinnego klanu (i nie tylko). Odsłona siódma – na jubileuszo-

wo, „AM” 2015, s. 387–390.
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Tarkowska Ewa, Przyszły przodek, „AM” 2014, s. 325–326.
Weberbauer Stanisław, Muszyńska gałąź rodu Medweckich, „AM” 1995, s. 54–55, fot.
Ze starego albumu. Rodzina Medweckich, „AM” 2004, s. 246–247, fot.
Miczulscy
Miczulski Bartłomiej, Mój brat Stanisław Miczulski, „AM” 2012, s. 295–296, faks., fot.
Miczulski Bartłomiej, Obrazki z dzieciństwa w Piwnicznej, „AM” 2012, s. 253–263, 

faks., fot.
Miczulski Bartłomiej, Wspomnienie o moim ojcu – Andrzeju Miczulskim, „AM” 2013, 

s. 215–219, faks., fot.
Plachy Janina, Mój brat Kazimierz Miczulski, „AM” 2000, s. 219–220, fot.
Morawski
Tobiasz Agata, O spotkaniu Szczęsnego Morawskiego z… pchłą, czyli „brednie” Jana 

Kochanowskiego, „AM” 2013, s. 177–182.
Tobiasz Agata, Wędrówka Szczęsnego Morawskiego po Beskidzie Sądeckim, „AM” 2012, 

s. 171–180, faks.
Tobiasz Agata, Zimowy pejzaż Szczęsnego Morawskiego, „AM” 2014, s. 253–256, fot.
Zakrzewski Leszek, Szczęsny Morawski w Muszynie, „AM” 2001, s. 158–162, faks., fot., 

plan.
Mściwujewscy
Kruk Ryszard, Doktor Seweryn Mściwujewski. Lekarz zasłużony dla Muszyny. Wspomnie-

nie w siedemdziesiątą rocznicę śmierci, „AM” 2014, s. 195–202, faks., fot.
Mściwujewska-Kruk Bożena, Dziadek, „AM” 1994, s. 82–83, fot.
Ze starego albumu, „AM” 2011, s. 328, fot. (Na fotografii rodzina Mściwujewskich  

i Chrapczyńskich).
Ze starego albumu, „AM” 2001, s. 191, fot. (Na fotografii Wanda z Chrapczyńskich  

i Seweryn Mściwujewscy).
Murzyn
Rucka Barbara, Krystyna Murzyn. Ciągle z nami na szlakach, „AM” 2010, s. 357–358, 

fot. kolor.
Muskata
Pietras Tomasz, Biskup krakowski Jan Muskata a dzieje Muszyny, „AM” 2002, s. 12–18, 

faks., fot.
Muszyński
Bilek Maciej, Muszyna i Muszyński, „AM” 2011, s. 249–254, faks.
Myskovszky
Oszczęda Waldemar Ireneusz, Viktor Myskovszky (1838–1909). Pionier ochrony zabytków 

na Słowacji, „AM” 2014, s. 177–184, faks., tab. (drzewo genealogiczne).
Niewolowie
Wolanin Zbigniew, Bracia Stanisław i Jan Niewolowie. Pomiędzy sztuką ludową a sztuką 

art brut, „AM” 2006, s. 5–16, fot. kolor., tabl. kolor.
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Nikifor
Graban Władysław, Nikifor – Drowniak, „AM” 1995, s. 60–62, faks.
Grudnicki Jan, Kilka uwag o treści obrazów Epifaniusza Drowniaka – Nikifora Krynic- 

kiego, „AM” 2012, s. 181–188, faks., tabl. kolor.
Karski Bogdan, Pieczęcie autorskie Nikifora a ocena autentyczności obrazów artysty, 

„AM” 2015, s. 99–125, faks.
Karski Bogdan, Refleksje na temat fałszerstw i podróbek prac Nikifora, „AM” 2006,  

s. 19–38, faks., fot. kolor., tabl. kolor.
Karski Bogdan, Z Nikiforem wzdłuż Popradu, „AM” 2010, s. 183–194, faks., fot., fot. kolor.
Półchłopek Stefan, Jak Nikifor malował mój portret, „AM” 2009, s. 279–280, fot.
Wolanin Zbigniew, O malarstwie Nikifora Krynickiego, „AM” 1999, s. 5–13, faks., fot., 

(4) s. tabl. kolor.
Nitribittowie
Strzemski Maciej, Apteka i rodzina Nitribittów w świetle dokumentów ze zbiorów „Al-

manachu Muszyny”, „AM” 2010, s. 123–134, faks.
Nowotarski
Husar Czesław, W kręgu rodziny inżyniera Leona Nowotarskiego, „AM” 2012, s. 205–215, 

fot.
Półchłopek Stefan, „Moje uszanowienie dla Pana”. Wspomnienie o pierwszym dyrek-

torze Państwowego Zakładu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju, inż. Leonie Nowotarskim –  
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, „AM” 2007, s. 165–169, fot.

Orłowicz 
Kowalik Tomasz, Mieczysław Orłowicz (1881–1959) w Krynicy i okolicach, „AM” 2009, 

s. 153–169, fot., fot. kolor.
Palej
Małecka-Myślik Magda, Pan Ferdynand, „AM” 1996, s. 72–73, fot.
Ziemianin Adam, Kino „Baszta”. Pamięci Ferdynanda Paleja, „AM” 1996, s. 74–75, fot.
Pankiewicz
Maciejewski Tadeusz, Wojciech Pankiewicz – ojciec Ferdynand od świętej Cecylii SchP. 

Kompozytor rodem z Muszyny, „AM” 2010, s. 41–52, faks.
Pasławscy
Ze starego albumu, „AM” 1999, s. 147, fot. (Na fotografii Klementyna Pasławska z domu 

Filipowicz i Władysław Pasławski z córką Olgą).
Pawłowski
Małecki Stefan, Z kart kroniki Koła Kombatantów w Muszynie. Jan Pawłowski, „AM” 

2013, s. 273–274, fot.
Wołowiec Aleksandra, Jan Pawłowski – poseł na Sejm II RP, „AM” 1999, s. 134–136, 

faks., fot.
Peszkowscy
Fiebig Andrzej, Muszyńskie wątki w dziejach rodziny Peszkowskich, „AM” 2011, s. 373.
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Peszkowska-Fiebig Janina, Historia związku rodziny Peszkowskich z Muszyną, „AM” 
2001, s. 177–179, fot., fot. kolor., (1) s. kolor.

Petryszak
Totoń Anna, Poetka obrazu, „AM” 2010, s. 335–340, faks., fot. kolor.
Piech
Salaterski Stanisław, Zasłużeni dla Muszyny. Ksiądz prałat Eugeniusz Piech (1919–1987), 

„AM” 1991, s. 18–20, faks.
Ksiądz Piotr
Trajdos Tadeusz Mikołaj, O pierwszym znanym plebanie w Muszynie, „AM” 1997,  

s. 12–16.
Piróg
Ze starego albumu, „AM” 1997, s. 101, fot. (Na fotografii Jan Piróg, burmistrz Muszyny 

przed 1912 rokiem, z żoną Domicelą i dziećmi).
Plechta
Plechta Ewa, Zawisza Bartosz, Pożegnanie Tadeusza Plechty, „AM” 2006, s. 279–280.
Podczerwińska-Tymbarska
Małecki Stefan, Kronika muszyńskich kombatantów. Okupacyjne relacje, „AM” 2011,  

s. 239–241, faks.
Podobiński
Chrostowska Katarzyna, Chrostowski Aleksander, Józef Podobiński – polski Gershwin, 

„AM” 2013, s. 201–206, fot., fot. kolor.
Porth
Chrystowski Roman, Mistrz kowalski. Społecznik – urzędnik. Stanisław Porth we wspo-

mnieniu, „AM” 2000, s. 109–112, faks., fot.
Półchłopek
Kruk Ryszard, List do Pana Stefana, „AM” 2012, s. 274–275, fot., fot. kolor.
Olszewski Grzegorz, Stefan Półchłopek. Biogram, „AM” 2015, s. 348–350, fot.
Przyboś
Bukowska Łucja, Małgorzata Krystyna Przyboś (1951–2014), „AM” 2015, s. 353–354, 

fot. kolor.
Przybylski
Szling Marlena, Makowska Patrycja, Antoni Przybylski – więzień Auschwitz, „AM” 2011, 

s. 243–247, faks., fot.
Pułaski 
Kruk Ryszard, Pułaski w Krynicy – trzy rocznice, „AM” 2009, s. 171–172, faks., fot. kolor.
Rojnowie
Rojna Aleksander, Kolorowy świat Karola Rojny, „AM” 1998, s. 65–66, fot., (2) s. tabl. 

kolor.
Rojna-Góra Teresa, Lutek. Pamięci Aleksandra Rojny, „AM” 2007, s. 199–201, faks., 

fot. kolor.
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Rolandowie
Kruk Ryszard, Teodor – ojciec Jerzego Rolanda, „AM” 2009, s. 321–322, fot.
Krzyś Jerzy, Epitafium dla aktora. Jerzy Roland, „AM” 2001, s. 192–193, fot.
Semczyszakowie
Semczyszak Julian, Czterdzieści lat sołtysowania w Andrzejówce, „AM” 2000, s. 202–203, fot.
Semczyszak-Haszczakowa Maria, Wspomnienia saneczkarskiej mistrzyni świata, „AM” 

2007, s. 195–198, fot., fot. kolor.
Serwińscy
Krzywka Helena, Kartki z dziejów muszyńskiej elektrowni oraz tartaku. Jak Józef Serwiński 

w elektrowni i tartaku pracował, „AM” 2002, s. 158–160, fot.
Osóbka Piotr, Wspomnienie o Piotrze Serwińskim, „AM” 2012, s. 265–268, fot., fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Waldemar Serwiński. Pożegnanie Przyjaciela, „AM” 

2010, s. 351, fot. kolor.
Sikorski
Bajorek Małgorzata, Stary pan ze Sromowiec, „AM” 2012, s. 277–294, faks., fot., fot. kolor.
Steczowiczowie
Hake Czesław, Wspomnienia dotyczące pracy konspiracyjnej rodziny Steczowiczów  

w okresie okupacji hitlerowskiej, „AM” 2007, s. 222–225.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Edward Steczowicz – muszyński leśniczy w walce  

z okupantem, „AM” 2007, s. 221–222. 
Stęczyński
Kruk Ryszard, Stęczyński w Muszynie, „AM” 1997, s. 80–86, faks.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Zdjęcie Stęczyńskiego, „AM” 1998, s. 125.
Wiśniewski Wojciech W., O „Okolicach Galicji” Macieja Bogusza Stęczyńskiego i jego 

tragicznych losach w roku 1846, „AM” 2006, s. 139–148, faks.
Strenk
Oszczęda Waldemar Ireneusz, Michal Strenk. Słowak z Jarabiny i amerykański bohater 

z wyspy Iwo Jima, „AM” 2010, s. 309–313, fot., fot. kolor., mapa.
Śliwa
Śliwa Maciej, Szlak bojowy Franciszka Śliwy, „AM” 2013, s. 267–271, fot.
Ścibor ze Ściborzyc
Oszczęda Waldemar Ireneusz, Zagadka miejsca pochówku Ścibora ze Ściborzyc, „AM” 

2007, s. 137–145, faks., fot. kolor., tab. (drzewo genealogiczne).
Święty Świerad
Kapiszewski Andrzej (Świerad), Jeszcze o świętym Świeradzie, „AM” 1998, s. 116–118, fot.
Pietrzak Stanisław, Czy święty Świerad był w Muszynie?, „AM” 1997, s. 42–47, faks.
Trzebicki
Przyboś Kazimierz, Andrzej Trzebicki (1607–1679). Biskup krakowski, fundator muszyń-

skiego kościoła, „AM” 1997, s. 17–19, fot.
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Trzebiński
Kruk Ryszard, Marian Trzebiński – malarz krynickich pocztówek, „AM” 2013, s. 183–192, 

faks.
Turowska
Bilek Maciej, Nadpopradzkie peregrynacje doktor Ireny Turowskiej, „AM” 2012,  

s. 201–204, faks.
Turscy
Ze starego albumu, „AM” 2002, s. 119, fot. (Na fotografii rodzina Borzemskich i Turskich).
Tyliszczakowie
Jędrzejewska-Waszczuk Zofia Antonina, Sagi Tyliszczaków ciąg dalszy, „AM” 2014,  

s. 291–295, faks., fot.
Krajniak Andrzej, Tyliszczak Swietłana, Zajączkowska Maria, Już mi tak nie będzie, 

jak mi było wcześniej. Tyliszczakowie na Ukrainie, „AM” 2015, s. 127–135, fot., fot. kolor.
Krajniak Andrzej, Zajączkowska Maria, Okruchy pamięci. O życiu rodziny Tyliszczaków 

z Jastrzębika, „AM” 2009, s. 177–184, fot. kolor.
Tyliszczak John, Krajniak Andrzej, Zajączkowska Maria, Saga rodziny Tyliszczaków. 

Historia rodziny Johna z Bridgeport, „AM” 2013, s. 157–170, faks., fot., fot. kolor.
Zajączkowska Maria, Wędrówki Tyliszczaków, „AM” 2010, s. 195–202, faks., mapa.
Udziela
Sulikowska-Zegan Zofia, Wspomnienie o Jerzym Udzieli, „AM” 2000, s. 211–214, fot.
Warszyńska
Przyboś Małgorzata Krystyna, Jadwiga Warszyńska (1925–2011), „AM” 2012, s. 297–298, 

fot. kolor.
Wierzbicki
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Ksiądz prałat Józef Wierzbicki (1940–2013), „AM” 

2014, s. 257–258, fot. kolor.
Wierzyński
Dzierżanowska Janina, Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza 

Wierzyńskiego w Muszynie, „AM” 2007, s. 209–212, faks., fot. kolor.
Winniccy
Winnicka-Smolarek Alicja, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie. Część pierwsza, 

„AM” 2011, s. 319–327, faks., fot.
Winnicka-Smolarek Alicja, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie. Część druga, 

„AM” 2013, s. 207–214, faks., fot.
Winnicka-Smolarek Alicja, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie. Część trzecia, 

„AM” 2015, s. 311–319, faks., fot., fot. kolor.
Wiśniewski
Pożegnania. Henryk Wiśniewski, „AM” 2004, s. 267–268, fot. kolor.
Witowscy
Czarnowski (Schwarz) Adam, Wspominam rodzinę Witowskich, „AM” 1999, s. 140–141.
Witowski Bogdan, Michał Witowski. Wspomnienie o ojcu, „AM” 1999, s. 142–145, faks., fot.
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Wójcik
Ze starego albumu, „AM” 1998, s. 115, fot. (Tekst o Wawrzyńcu Wójciku: Maria Waś-

niowska).
Wroński
Małecka-Myślik Magda, Adam Wroński – kapelmistrz Krynickiej Orkiestry Zdrojowej, 

„AM” 2005, s. 169–172, faks., fot.
Zadzik
Przyboś Kazimierz, Jakub Zadzik, biskup krakowski (1582–1642), właściciel „państwa 

muszyńskiego”, „AM” 2002, s. 55–61, faks.
Zamoyscy
Oszczęda Waldemar Ireneusz, Ród Zamoyskich z Podzamcza i jego związki z Lubowelskim 

Zamkiem, „AM” 2012, s. 235–240, fot., fot. kolor.
Zatorski
Gołyźniak Grzegorz, Muszyńskie lata księdza Kazimierza Zatorskiego, „AM” 1998,  

s. 37–44, fot.
Zawiejski
Purchla Jacek, Jan Zawiejski w Krynicy. W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin architekta, 

„AM” 2004, s. 5–14, faks., fot.
Zieleniewski
Reinhard-Chlanda Małgorzata, Michał Zieleniewski i Władysław Kluger – między Krynicą 

a Peru, „AM” 2010, s. 81–92, faks., fot., fot. kolor.
Ziemianin
Przyboś Małgorzata Krystyna, „Na chwilę mi dałeś miejsce na Twej ziemi”. Pamięci 

Marii Ziemianin, „AM” 2006, s. 253–254, fot. kolor.
Żółkiewicz
Domino Zdzisław, Edward Mieczysław Żółkiewicz (1900–1984). Żołnierskim szlakiem  

z Rzeszowa pod Monte Cassino, „AM” 2010, s. 319–323, fot.
Żuławski
Niemiec Eugeniusz, Doktor Leon Żuławski. Lekarz – literat – patriota, „AM” 2014,  

s. 185–192, faks.

6. Pamiętniki, wspomnienia
Adamczyk Teresa (z domu Bydłoń), Garść wspomnień z Folwarku, „AM” 2007,  

s. 247–250, fot., fot. kolor.
Adamska-Lisowska Ewa, Obietnice. Felieton sentymentalny z cyklu „Powroty”, „AM” 

2008, s. 263–265, faks., fot.
Adamska-Lisowska Ewa, Powrót do krainy dzieciństwa. Felietony sentymentalne, „AM” 

2003, s. 177–179, faks.
Adamska-Lisowska Ewa, Słońce na Ogrodowej. Felieton sentymentalny z cyklu „Powro-

ty”, „AM” 2006, s. 251–252.
Adamska-Lisowska Ewa, Tego lata w Muszynie. Felieton sentymentalny z cyklu „Powro-

ty”, „AM” 2005, s. 224–225, fot. kolor.
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Adamska-Lisowska Ewa, Wczesnojesienny pejzaż z Muszyną w tle. Felieton sentymentalny 
z cyklu „Powroty”, „AM” 2007, s. 275–276, fot.

Adamska-Lisowska Ewa, Zapach Muszyny. Felieton sentymentalny z cyklu „Powroty”, 
„AM” 2004, s. 240–241, fot.

Aleksander Szczelinowa Janina, Muszyna – kraj lat dziecinnych, „AM” 2007, s. 239–241, 
fot.

Aleksander Szczelinowa Janina, Poznawanie świata. Wspomnienia z czasów nauki  
w powojennej Muszynie, „AM” 2008, s. 251–253, fot.

Aleksander Szczelinowa Janina, Sięgnijmy do wspomnień. Początki powojennego szkol-
nictwa średniego w Muszynie, „AM” 2010, s. 341–349, fot., fot. kolor.

Babel Anna, Wielki bal w „Lwigrodzie”, „AM” 2010, s. 427–428, faks.
Bałuc Barbara, Kowal już się nie obudzi… Florian Bałuc (1910–1993), „AM” 2010,  

s. 281–289, faks., fot., fot. kolor.
Bałuc Barbara, Organista już nie zagra… Józef Augustyński (1881–1963), „AM” 2011, 

s. 287–293, fot., fot. kolor.
Bień-Bielska Hanna, Muszyna, jaką pamiętam. Adam Bień nad Popradem, „AM” 2002, 

s. 71–73, fot.
Bojar Ryszard, W Szczawniku, „AM” 2010, s. 291–303, faks., fot.
Borzemski Wiktor, Pamiętnik żołnierza Polskiej Brygady Spadochronowej w Szkocji, 

„AM” 2000, s. 190–197, fot.
Borzemski Wiktor, Słowo zza oceanu, „AM” 2002, s. 211–212, fot.
Buczyńska-Doroba Stefania, Miasteczko nad Popradem, „AM” 1998, s. 112–113.
Chmielowski Leszek, Kartki z dziejów muszyńskiej elektrowni. Mój ojciec też pracował 

w elektrowni i przy jej budowie, „AM” 2005, s. 203–205, fot.
Czarnowski (Schwarz) Adam, Magia muszyńskich pociągów, „AM” 2010, s. 155–159, 

faks., fot.
Czarnowski (Schwarz) Adam, Na Majerzu, „AM” 2000, s. 221–222.
Czarnowski (Schwarz) Adam, Pamiętam dawne Złockie, „AM” 2004, s. 177–181, fot.
Czarnowski (Schwarz) Adam, „Szwarcówka” i okolice, „AM” 1998, s. 104–107, fot., plan.
Czarnowski (Schwarz) Adam, Wigilia na Zazamczu, „AM” 2008, s. 231–233. 
Czarnowski (Schwarz) Adam, Wspominam rodzinę Witowskich, „AM” 1999, s. 140–141.
Daczyńska Danuta, Willa „Zosia”, „AM” 2015, s. 321–325, faks., fot., fot. kolor.
Dramowicz Anna, Małecka-Myślik Magda, Czuję się muszynianką, „AM” 2003,  

s. 193–195, fot.
Fiebig Andrzej, Muszyna widziana z Suchej Góry, „AM” 2009, s. 269–277, faks., fot., 

fot. kolor.
Gancarz Andrzej, Może ktoś pamięta… Listy z Izraela, „AM” 2007, s. 103–108, faks., 

fot. kolor.
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Jackimowicz Bishop Susan, Muszyna Serenade, „AM” 2001, s. 173–174, fot.
Jackimowicz Bishop Susan (z angielskiego tłum. Ryszard Kruk), Muszyńska Serenada, 

„AM” 2001, s. 175–176, (1) s. fot. kolor.
Janiszewska Maria, Kuca Barbara, Adamczyk Józef, Zygmunt Adamczyk – muszyński 

krawiec. Nasz tata, „AM” 2015, s. 334–340, faks., fot., fot. kolor.
Jarosz Helena, Nie zawsze młodość była piękna, „AM” 2006, s. 179–186, faks., fot., fot. 

kolor.
Jędrzejowska-Waszczuk Zofia Antonina, Sagi Tyliszczaków ciąg dalszy, „AM” 2014,  

s. 291–295, faks., fot.
Kalafut Alicja, Chwile wzruszenia, „AM” 2009, s. 351–352.
Kalafut Alicja, Garść wspomnień i trochę teraźniejszości, „AM” 2003, s. 213.
Kalafut Alicja, Pięćdziesiąt lat przyjaźni z Muszyną, „AM” 2002, s. 209–211, fot.
Kalafut Alicja, Tu zaszła zmiana, „AM” 2011, s. 375–376.
Kalafut Alicja, „Urocze” wakacje, „AM” 2009, s. 296, fot.
Kalafut Alicja, Wojenna Krynica oczami dziecka, „AM” 2008, s. 247–249, faks.
Kaliński Witold, Przygoda z górami w tle, „AM” 1997, s. 75–79, fot.
Kalmus Jadwiga, Między Starym Sączem a Muszyną. Wspomnienia z młodości, „AM” 

2004, s. 221–224, fot. kolor.
Kisielewski Andrzej, Rodzinne związki z Muszyną, „AM” 2011, s. 329–332, faks., fot.
Kokoszka Marta, Babcia Asia, „AM” 1996, s. 77–79, fot.
Kokoszka Marta, Nagle wszystko się ruszyło… Rozmowa z babcią, „AM” 2010, s. 305–308, 

faks., fot. kolor.
Krajniak Andrzej, Tyliszczak Swietłana, Zajączkowska Maria, Już mi tak nie będzie, 

jak mi było wcześniej. Tyliszczakowie na Ukrainie, „AM” 2015, s. 127–135, fot., fot. kolor.
Krajniak Andrzej, Zajączkowska Maria, Okruchy pamięci. O życiu rodziny Tyliszczaków 

z Jastrzębika, „AM” 2009, s. 177–184, fot. kolor.
Krawczyk Barbara, Krynica rodzinnych wspomnień, „AM” 2007, s. 203–208, fot.
Krawczyk Barbara, Rzeźby lodowe, „AM” 2009, s. 352, fot.
Krysiński Zbigniew, Zagadka szkolnego zdjęcia, „AM” 1997, s. 102, fot.
Krzywka Helena, Kartki z dziejów muszyńskiej elektrowni oraz tartaku. Jak Józef Serwiński 

w elektrowni i tartaku pracował, „AM” 2002, s. 158–160, fot.
Lelonek Filip, Opowieści rodzinne. Ród Bałuców, „AM” 2014, s. 243–252, faks., fot., 

mapa.
Lisowska Anna (z domu Bujarska), Dwa muszyńskie wspomnienia, „AM” 2004,  

s. 237–239, faks.
Lisowska Anna (z domu Bujarska), Zapustowi przebierańcy, „AM” 2005, s. 240.
Lurski Andrzej, Barbara, „AM” 2009, s. 287–288, fot., fot. kolor.
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Małecka-Myślik Magda, Mieszkania mojego dzieciństwa, „AM” 2001, s. 194–196, fot.
Małecka-Myślik Magda, Pan Ferdynand, „AM” 1996, s. 72–73, fot.
Mandel Elmer Jules, Mary Gottlob’s Muszyna – My Muszyna! A Memoir, „AM” 2000, 

s. 62, faks.
Mandel Elmer Jules, Muszyna Marii Gottlob – moja Muszyna. Wspomnienia (z angiel-

skiego tłum. Ryszard Kruk i Zofia Borzymińska), „AM” 2000, s. 53–61, fot.
Miczulski Bartłomiej, Obrazki z dzieciństwa w Piwnicznej, „AM” 2012, s. 253–263, 

faks., fot.
Miczulski Bartłomiej, Wrzesień 1939 roku, „AM” 2013, s. 279–281, fot., mapa.
Miczulski Bartłomiej, Wspomnienie o moim ojcu – Andrzeju Miczulskim, „AM” 2013, 

s. 215–219, faks., fot.
Miczulski Bartłomiej, Z ojczystej Muszyny wspominki, „AM” 2004, s. 211–220, faks., 

fot., fot. kolor.
Mierzejewska Urszula, Przygoda w Popradzie, „AM” 1999, s. 187, fot.
Moszczak Andrzej, Wspomnienia z lat okupacji, „AM” 2005, s. 186–191, faks., fot.
Mściwujewska Stefania, Muszyna da się lubić, „AM” 2005, s. 207–211, fot.
Mściwujewska-Kruk Bożena, Dziadek, „AM” 1994, s. 82–83, fot.
Olszowski Jacek, Wspomnienia baraby, „AM” 2004, s. 225–227, faks., fot.
Osóbka Piotr, Wspomnienia z mojej pracy w Żegiestowie-Zdroju, „AM” 2002, s. 161–167, fot.
Osóbka Piotr, Wspomnienie o Piotrze Serwińskim, „AM” 2012, s. 265–268, fot., fot. kolor.
Perepeczo Krystyna, Dzieciństwo w Muszynie, „AM” 2008, s. 255–260, faks., fot.
Perepeczo Krystyna, Muszyńskich wspomnień ciąg dalszy, „AM” 2009, s. 291–295, fot.
Plachy Janina, O figurze Matki Bożej z posesji przy ulicy Piłsudskiego 106, „AM” 2002, 

s. 213, fot.
Plechta Tadeusz, Jak przekraczałem muszyńską „zieloną granicę” w czasie okupacji, 

„AM” 2002, s. 103–111, faks.
Półchłopek Stefan, Jak Nikifor malował mój portret, „AM” 2009, s. 279–280, fot.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Buty Andrzeja Moszczaka, „AM” 2007, s. 299–301.
Reinhard-Chlanda Małgorzata, Z memuarów międzywojennej Krynicy, „AM” 2011,  

s. 261–265, faks.
Semczyszak Julian, Czterdzieści lat sołtysowania w Andrzejówce, „AM” 2000, s. 202–203, fot.
Semczyszak-Haszczakowa Maria, Wspomnienia saneczkarskiej mistrzyni świata, „AM” 

2007, s. 195–198, fot., fot. kolor.
Serafin Jan, Udział wojska w budowie drogi Muszyna – Żegiestów w 1962 roku, „AM” 

2015, s. 277–285, fot.
Serafińska Stanisława, Nasze wakacje. Z opowiadania uczennicy, „AM” 2006, s. 211–218, 

faks.
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Serafińska-Domańska Maria, Tropem rodziny Jana Matejki. Wakacje w Żegiestowie, 
„AM” 2005, s. 149–150, faks.

Stosur Arkadiusz, Matura 1992 – jedno wspomnienie, „AM” 2013, s. 303–304.
Swinecki Tadeusz, Wspomnienie o pewnym obozie harcerskim w przedwojennej Muszynie, 

„AM” 2003, s. 182–183, fot.
Szajna Józef, Dno, „AM” 2002, s. 98–102, fot.
Sztybel Anita, Born In Muszyna, „AM” 2008, s. 157–158, fot.
Sztybel Anita, Urodzona w Muszynie (z ang. tłum. Piotr Hołownia), „AM” 2008,  

s. 153–156, faks., fot.
Szurek Janina, Ciocia Dora, „AM” 2005, s. 197–202, fot.
Szurek Janina, Niedziela w Muszynie, „AM” 1994, s. 79–81, fot.
Szyjan Oksana, Małe, nieskromne kazanie i legenda – Muszyna, moja miłość, „AM” 

1994, s. 74–75.
Ślaska Marta, Żegiestowskie wspominki, „AM” 2004, s. 265.
Śliwa Maciej, Szlak bojowy Franciszka Śliwy, „AM” 2013, s. 267–271, fot.
Tyliszczak John, Krajniak Andrzej, Zajączkowska Maria, Saga rodziny Tyliszczaków. 

Historia rodziny Johna z Bridgeport, „AM” 2013, s. 157–170, faks., fot., fot. kolor. 
Warska Ewa, Warska Lidia, Warski Adam, Urok Muszyny, „AM” 1999, s. 182–183, fot.
Winnicka-Smolarek Alicja, Album babci Kazimiery, „AM” 2015, s. 326–328, fot.
Winnicka-Smolarek Alicja, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie. Część pierwsza, 
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skrzypku, czyli przyczynek do historii Zapopradzia, „AM” 2001, s. 113–120, faks., fot.
Kmietowicz Witt, Muszyńskie zdroje. Część pierwsza, „AM” 1991, s. 21–22. 
Kmietowicz Witt, Muszyńskie zdroje. Część druga. Źródła okolic Muszyny, „AM” 1992, 

s. 47–49, fot. 
Kmietowicz Witt, Muszyńskie zdroje. Część trzecia. Źródła Żegiestowa, „AM” 1993,  

s. 51–56, faks.
Kmietowicz-Skibińska Małgorzata, Co o Krynicy powinni byli wiedzieć goście przed stu 

laty, „AM” 2000, s. 174–177, faks.
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Korespondencye z polskich uzdrowisk (z pisma „Krynica”, rok 1885), „AM” 2014,  
s. 193–194, faks.

Kosiba Elżbieta, Apiterapia. Leczenie apiterapeutyczne w muszyńskich sanatoriach, 
„AM” 1995, s. 71–72.

Koszulińska Monika, Jaką dietę powinniśmy stosować wypoczywając w uzdrowisku, 
„AM” 2015, s. 247–255, tab.

Kowacz-Przybylska Katarzyna, Historia willi „Jar” w Muszynie, „AM” 2014, s. 263–275, 
faks, fot., fot. kolor.

Kruk Ryszard, Doktor Seweryn Mściwujewski. Lekarz zasłużony dla Muszyny. Wspomnie-
nie w siedemdziesiątą rocznicę śmierci, „AM” 2014, s. 195–202, faks., fot.

Kruk Ryszard, Lekarze dźwignią rozwoju Krynicy. Pamiętniki zjazdów lekarzy w Krynicy 
w latach 1926–1937, „AM” 2009, s. 131–139, fot.

Kruk Ryszard, Statut i budżet Komisji Zdrojowej w Krynicy sto dziesięć lat temu, „AM” 
2007, s. 187–193, faks., fot. kolor.

Kwiatkowska Marta, Wody z Muszyny, czyli źródła zdrowia dostępne dla każdego, „AM” 
2015, s. 257–267, fot. kolor., tab.

Madeyski Andrzej, Zadania związane z odzyskaniem przez Żegiestów rangi zdrojowiska 
krajowego, „AM” 1997, s. 66–70, faks.

Małecka-Myślik Magda, Apiterapia. Miodowa wioska – Kamianna, „AM” 1995, s. 72.
Miczulski Stanisław, Ważne sprawy nadpopradzkich uzdrowisk, „AM” 1999, s. 168–172, 

fot.
Mściwujewska-Kruk Bożena, O książce „Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitar-

nej” pod redakcją Janusza Bukowskiego i Macieja Bileka, „AM” 2008, s. 307–308, faks.
Niemiec Eugeniusz, Doktor Leon Żuławski. Lekarz – literat – patriota, „AM” 2014,  

s. 185–192, faks.
Niemiec Eugeniusz, Pięćdziesiąt lat szpitala w Krynicy-Zdroju, „AM” 2006, s. 191–198, 

fot., fot. kolor.
Osóbka Piotr, Podróże do uzdrowisk, „AM” 2003, s. 81–90, faks., mapa.
Osóbka Piotr, Rozwój Żegiestowa w XX wieku, „AM” 2008, s. 133–144, faks., fot. kolor.
Osóbka Piotr, Sto sześćdziesiąt lat żegiestowskich wód leczniczych, „AM” 2006,  

s. 205–210, faks., tab.
Osóbka Piotr, Tempus fugit, „AM” 2015, s. 287–290, fot., fot. kolor.
Osóbka Piotr, Upadająca perła – Żegiestów, „AM” 2004, s. 183–186, faks.
Osóbka Piotr, Wspomnienia z mojej pracy w Żegiestowie-Zdroju, „AM” 2002, s. 161–167, 

fot.
Osóbka Piotr, Żegiestów widziany oczyma profesora Józefa Dietla, „AM” 2011,  

s. 275–277, faks., fot.
Osóbka Piotr, Żegiestów – zdrój zdrowia, „AM” 2014, s. 277–280, fot., fot. kolor.
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Oszczęda Waldemar Ireneusz, Słowacki Szlak Źródeł Mineralnych, „AM” 2015,  
s. 175–179, fot. kolor., mapa.

Oszczęda Waldemar Ireneusz, Uzdrowisko Vyšné Ružbachy, „AM” 2011, s. 281–285, 
fot. kolor.

Półchłopek Stefan, „Moje uszanowienie dla Pana”. Wspomnienie o pierwszym dyrek-
torze Państwowego Zakładu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju, inż. Leonie Nowotarskim –  
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, „AM” 2007, s. 165–169, fot.

Rucka Barbara, Jubileusz Żegiestowa-Zdroju 1846–1996, „AM” 1996, s. 53–60, fot.
Staniszewski Andrzej, Nasz dom. Jubileusz Ośrodka Polskiego Związku Niewidomych  

w Muszynie, „AM” 1996, s. 34–37, fot.
Strzemski Maciej, Apteka i rodzina Nitribittów w świetle dokumentów ze zbiorów „Al-

manachu Muszyny”, „AM” 2010, s. 123–134, faks.
Sułkowski Marcin, Pięćdziesięciopięciolecie Grupy Krynickiej GOPR, „AM” 2007,  

s. 213–218, fot. kolor.
Szczepaniak Bożena, Saga rodu Medweckich. Medweccy – założyciele uzdrowiska Że-

giestów, „AM” 1995, s. 50–53, fot.
Szczepański Janusz, Uzdrowisko Muszyna w latach trzydziestych, „AM” 1999, s. 103–106, 

fot., tab.
Zakrzewski Leszek, „Barwiczówka” – Dom Wypoczynkowy Rodziny Kolejowej w Krynicy, 

„AM” 2012, s. 149–160, faks., fot., fot. kolor.
Żebrowski Rafał, Jan Buszek, fizyk doskonały, „AM” 2015, s. 67–86.

Łazienki mineralne w Muszynie. Pocztówka z początku lat 30. XX wieku 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)
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X. KULTURA, NAUKA, OŚWIATA

1. Kultura
Akavia Miriam, Spotkanie z czytelnikami w muszyńskiej Bibliotece. 16 sierpnia 2001 

roku, „AM” 2002, (1) s. fot. kolor. (po s. 152).
Amfiteatr na Zapopradziu. „Jesień Popradzka” – 1 października 2005 roku; Oficjalne 

otwarcie amfiteatru – 30 kwietnia 2006 roku (fotoreportaż), „AM” 2006, s. 282, fot. kolor. 
Bajorek Izabela, Trzydzieści pięć lat działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Muszynie, „AM” 2010, s. 373–378, fot., fot. kolor.
Budaj Antonina, Obrazki z kulturalnego życia Muszyny, „AM” 2001, s. 181–184, fot., 

(1) s. fot. kolor.
Czwarte urodziny Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, „AM” 2015, s. 383, 

fot. kolor.
Dziewiętnastowieczne drzeworyty i rysunki Krynicy, Muszyny i Żegiestowa. Wernisaż 

w Bibliotece Miejskiej w Muszynie. 2 maja 2007 roku (fotoreportaż), „AM” 2007, s. 186, 
faks., fot. kolor.

Główczyk Paweł, Zaproszenie. Dziesiąte Galicyjskie Manewry Strategów – Muszyna 
2013 (rok), „AM” 2013, s. 333–334, fot. kolor.

Grunwald. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 15 lipca 2010 r. (fotoreportaż), „AM” 2011, 
s. 184, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Zwiedzanie Muzeum 
Regionalnego w Muszynie; Spotkanie w muszyńskiej Bibliotece z redakcjami zaprzyjaźnionych 
pism lokalnych; Zwiedzanie ruin na Baszcie). 3 lipca 1999 roku (fotoreportaż), „AM” 2000, 
(1) s. fot. kolor. (przed s. 225).

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (W ruinach muszyń-
skiego zamku; Spotkanie młodych poetów w Bibliotece; W pijalni wody mineralnej; Turniej 
tenisowy). 6–7 lipca 2002 roku (fotoreportaż), „AM” 2003, (2) s. fot. kolor. (przed s. 201).

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Wernisaż wystawy 
fotograficznej Michala Petriláka w Muzeum Regionalnym; Spotkanie młodzieży z Klubów 
Wyszehradzkich z burmistrzem Muszyny; Turniej tenisowy). 5–6 lipca 2003 roku (fotorepor-
taż), „AM” 2004, s. 261, 264, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Wykład profesora Jacka 
Purchli w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy; Wernisaż wystawy konkursu fotograficznego 
„Detal architektoniczny Krynicy”; Wernisaż malarski w Muzeum w Muszynie; Spotkanie 
młodzieży polskiej i słowackiej w Bibliotece Publicznej w Muszynie; Turniej tenisowy).  
3–4 lipca 2004 roku (fotoreportaż), „AM” 2005, s. 257, 260, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Spotkanie na Baszcie; 
Czwarte Seminarium pod Zamkiem; Koncert dedykowany Adamowi Wrońskiemu; Werni-
saż wystawy fotograficznej „Madame Wanda w czterech porach roku”; Turniej tenisowy).  
2–3 lipca 2005 roku (fotoreportaż), „AM” 2006, s. 271, 274, fot. kolor.
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Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Konkurs fotograficzny 
„Detal architektoniczny Żegiestowa”; Wernisaż wystawy „Cudna sztuka naiwna”; Polsko-
-słowackie seminarium „Internetem bliżej, choć dalej”; „Spotkanie z piosenką retro” – recital 
Wojciecha Dąbrowskiego; Turniej tenisowy). 1–2 lipca 2006 roku (fotoreportaż), „AM” 2007, 
s. 287, 290, faks., fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Wernisaż wystawy 
„Detal nagrobny nekropolii historycznego państwa muszyńskiego”; Spotkanie z Adamem 
Ziemianinem; Wernisaż wystawy polsko-słowackiej „Kolory pogranicza”; „Czar piosenki 
retro” – recital Wojciecha Dąbrowskiego; Turniej tenisowy). 7–8 lipca 2007 roku (fotore-
portaż), „AM” 2008, s. 297–298, 302, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Uroczystość wręcze-
nia Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, Nowy Sącz; Wernisaż wystawy „Krynica, 
Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”, Nowy Sącz; Wernisaż wystawy fotograficznej 
„Detal architektoniczny Starej Lubowli”; „Poetycki koncert na cztery ręce” – spotkanie  
z Adamem Ziemianinem i Pawłem Szeligą; Wernisaż wystawy „Mój pierwszy dojrzały obraz”; 
„Czar piosenki retro” – recital Wojciecha Dąbrowskiego; „Co nowego na Baszcie?” – pre-
zentacja prac archeologicznych; Turniej tenisowy). 4–6 lipca 2008 roku (fotoreportaż), „AM” 
2009, s. 339–341, 345–346, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Uroczystość wręczenia 
Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, Nowy Sącz; Wernisaż wystawy fotograficznej 
„Detal architektoniczny Bardiowa”; Internetowe kalendarium „Co, gdzie, kiedy?” – spot-
kanie w Bibliotece; Wernisaż wystawy „Cerkwie państwa muszyńskiego”; Turniej tenisowy; 
„Czar piosenki retro” – recital Wojciecha Dąbrowskiego; Autorski wieczór poezji, piosenki 
i satyry Wojciecha Dąbrowskiego). 3–5, 8 lipca 2009 roku (fotoreportaż), „AM” 2010,  
s. 417–419, 423–424, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Forum Prasy Sąde-
ckiej, Nowy Sącz; Uroczystość wręczenia Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, Nowy 
Sącz; Wernisaż wystawy fotograficznej „Detal architektoniczny zabudowań gospodarczych 
historycznego państwa muszyńskiego”; Wernisaż wystawy czasopism sądeckich w Bibliotece 
muszyńskiej; Turniej tenisowy; „Czar piosenki retro” – koncert Wojciecha Dąbrowskiego). 
2–4 lipca 2010 roku (fotoreportaż), „AM” 2011, s. 361–363, 369–370, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Uroczystość wręczenia 
Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, Nowy Sącz; Wernisaż wystawy fotograficznej 
„Detal obiektów kolejowych na terenie historycznego państwa muszyńskiego”; Wernisaż 
wystawy „Muszyna w roku 1911 – w setną rocznicę uruchomienia linii kolejowej Muszyna 
– Krynica”; Wystawa polskich i słowackich twórców „Stworzone sercem”; „Czar piosenki 
retro” – koncert Wojciecha Dąbrowskiego; Turniej tenisowy). 1–3, 7 lipca 2011 roku (foto-
reportaż), „AM” 2012, s. 362–365, 369–370, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Trzecie Forum Prasy 
Sądeckiej, Nowy Sącz; Uroczystość wręczenia Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, 
Nowy Sącz; Wernisaż wystawy fotograficznej „Detal mostów, mostków i kładek na terenie 
historycznego państwa muszyńskiego”; Ogłoszenie wyników Konkursu „O Popradzki Laur 
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Jana Kochanowskiego” oraz spotkanie z Adamem Ziemianinem; Wernisaż wystawy „Kwiaty  
i pejzaże w twórczości artystów z pogranicza Polski i Słowacji”; Urodziny SPAM – spotkanie  
w Muzeum; „Koncert piosenki retro” – Wojciech Dąbrowski i Anna Maria Adamiak; Polsko-sło- 
wacki turniej tenisowy). 6–8 lipca 2012 roku (fotoreportaż), „AM” 2013, s. 351–353, 357–358, 
fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Czwarte Forum Prasy 
Sądeckiej, Nowy Sącz; Uroczystość wręczenia Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, 
Nowy Sącz; Wernisaż wystawy fotograficznej „Fascynujące twarze Doliny Popradu”; Spot-
kanie z Adamem Ziemianinem w Bibliotece Miejskiej; Wernisaż wystawy malarskiej Jerzego 
Koleckiego „Spotkanie z aniołem”; Trzecie urodziny SPAM – Muzeum Regionalne; „Koncert 
piosenki retro” – Wojciech Dąbrowski i Grażyna Kapuścińska; Turniej tenisowy). 5–7 lipca 
2013 roku (fotoreportaż), „AM” 2014, s. 337–339, 344–345, fot. kolor.

Imprezy towarzyszące Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny (Uroczystość wręcze-
nia Nagrody imienia Szczęsnego Morawskiego, Nowy Sącz; Wernisaż wystawy „Dachy  
i kominy w pejzażu historycznego państwa muszyńskiego”; „Znaki poetyckie” – spotkanie  
z Adamem Ziemianinem; Wernisaż wystawy „Popradzkie kolory, klimaty i krajobrazy”; Czwarte 
urodziny SPAM – spotkanie w Muzeum; Polsko-słowacki turniej tenisowy). 4–6 lipca 2014 
roku (fotoreportaż), „AM” 2015, s. 377–379, 383, faks., fot. kolor.

Jarosz Agata, Moskała Joanna, Wystawa „Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, Krynica 
1931 rok”, „AM” 2012, s. 327–328, fot., fot. kolor.

Jędrzejek Józef, Zespół taneczny z Jastrzębika, „AM” 2012, s. 331–337, faks., fot.
Karpaccy w Muszynie. Muszyńskie spotkanie Towarzystwa Karpackiego. Wrzesień 2007 

roku (fotoreportaż), „AM” 2008, s. 280, fot. kolor.
Kruk Ryszard, Zbiory „Almanachu Muszyny”, „AM” 2015, s. 361–364, faks., fot.
Ławeczka Harasymowicza (fotoreportaż), „AM” 2015, s. 96–97, fot. kolor.
Mikulík Dalibor, Mikuláš Beskyd (1883–1947). Život a dielo, „AM” 2014, s. 165–173, 

fot. kolor.
Muszyna na Ursynowie. 17 maja 2002 r. (fotoreportaż), „AM” 2003, (1) s. fot. kolor. 

(przed s. 193).
Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego (oprac. redakcja „Alma-

nachu Muszyny”), „AM” 2009, s. 30, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: Nagroda  
im. Szczęsnego Morawskiego).

Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego po raz drugi (oprac. redakcja 
„Almanachu Muszyny”), „AM” 2010, s. 372, faks. (W egzemplarzu drukowanym: Nagroda 
im. Szczęsnego Morawskiego po raz drugi).

Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego za rok 2009 (oprac. redak-
cja „Almanachu Muszyny”), „AM” 2011, s. 346. (W egzemplarzu drukowanym: Nagroda  
im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2009).

Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego za rok 2010 (oprac. Leszek 
Migrała), „AM” 2012, s. 142, faks. (W egzemplarzu drukowanym: Nagroda imienia Szczęs-
nego Morawskiego za rok 2010).
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Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego po raz piąty (oprac. redakcja 
„Almanachu Muszyny”), „AM” 2013, s. 174, faks. (W egzemplarzu drukowanym: Piąta 
Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego).

Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego po raz szósty (oprac. redakcja 
„Almanachu Muszyny”), „AM” 2014, s. 30, faks. (W egzemplarzu drukowanym: Nagroda 
„Sądecczyzna” po raz szósty).

Nagroda „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego. Edycja siódma (oprac. redak-
cja „Almanachu Muszyny”), „AM” 2015, s. 359–360, faks. (W egzemplarzu drukowanym: 
Siódma edycja Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego).

„Najpiękniejsza posesja osiedla Zazamcze”. Rok 2005. Konkurs (oprac. redakcja „Al-
manachu Muszyny”), „AM” 2006, s. 261–262, fot. kolor.

„Najpiękniejsza posesja osiedla Zazamcze”. Rok 2006. Konkurs (oprac. redakcja „Al-
manachu Muszyny”), „AM” 2007, s. 269–271, fot. kolor.

„Najpiękniejsza posesja i najpiękniejszy ogród osiedla Zazamcze”. Rok 2007. Konkurs 
(oprac. redakcja „Almanachu Muszyny”), „AM” 2008, s. 277–279, fot. kolor.

„Najpiękniejsza posesja i najpiękniejszy ogród osiedla Zazamcze”. Rok 2009. Konkurs 
(oprac. redakcja „Almanachu Muszyny”), „AM” 2010, s. 393–396, fot. kolor.

Noworoczne spotkanie polsko-słowackie. 1 stycznia 2014 roku (fotoreportaż), „AM” 
2014, s. 62, fot. kolor.

Opłatkowo-noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.  
1 stycznia 2011 r. (fotoreportaż). „AM” 2011, s. 274, fot. kolor.

Orient Express w Muszynie (fotoreportaż), „AM” 2009, s. 278, fot. kolor.
Rablin Elżbieta, Rucka Barbara, Muszyna na skrzyżowaniu kultur. Relacja z dyskusji 

panelowej, „AM” 2001, s. 198–200, (1) s. fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Apel „Almanachu Muszyny”: Wydajmy reprint „Rocz-

nika Sądeckiego” 1949, „AM” 2005, s. 268–269, faks.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, „Bez granic po Schengen”. Jak promować w Internecie 

nasz region, „AM” 2008, s. 286., fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Cóż tam, panie, w Internecie? Muszyniacy trzymają 

się mocno, „AM” 2007, s. 284.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Grunwald 1410–2010. Krynica i Muszyna 2010, „AM” 

2010, s. 178, faks.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Imprezy sezonu letniego, „AM” 1991, s. 39.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Kochajcie czasem poetę. Benefis Adama Ziemianina, 

„AM” 2008, s. 235–237, fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, „O wizycie, która zakołysała Krynicą”. Wędrówka 

wystawy po Polsce (fotoreportaż), „AM” 2013, s. 193–198, fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Spotkanie młodych poetów z Muszyny i Starej Lubowli. 

6 lipca 2002 r., „AM” 2003, s. 199, (1) s. fot. kolor. 
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Regalia w Pałacu Staszica (fotoreportaż), „AM” 2015, s. 40–41, fot. kolor.
Sara be oko. Spotkanie z Izabelą Cywą (fotoreportaż), „AM” 2014, s. 276, fot. kolor.
Sowa Andrzej, Radio i telewizja w Muszynie i Krynicy, „AM” 2005, s. 238–239, faks.
Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 4 lipca 1998 roku – „Dzień Niepodległości 

Stanów Zjednoczonych”. Honorowy Gość – Adam Ziemianin (fotoreportaż), „AM” 1999,  
(2) s. fot. kolor (po s. 180).

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 3 lipca 1999 roku – „Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste” (fotoreportaż), „AM” 2000, (2) s. fot. kolor. (przed s. 225).

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 1 lipca 2000 roku – „Muszyna na skrzyżowaniu 
kultur” (fotoreportaż), „AM” 2001, (2) s. fot. kolor. (przed s. 201).

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 7 lipca 2001 roku – „Zbójnicka biesiada” 
(fotoreportaż), „AM” 2002, (2) s. fot. kolor. (po s. 200).

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 6 lipca 2002 roku – „W rytmie rock and rolla” 
(fotoreportaż), „AM” 2003, (2) s. fot. kolor. (po s. 208).

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 5 lipca 2003 roku – „Dzień Słowacki”  
(fotoreportaż), „AM” 2004, s. 262–263, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 3 lipca 2004 roku – „Dzień Olimpijski”  
(fotoreportaż), „AM” 2005, s. 258–259, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 2 lipca 2005 roku – „Bal w operze” (fotore-
portaż), „AM” 2006, s. 272–273, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 1 lipca 2006 roku – „Zaczarowany świat bajek” 
(fotoreportaż), „AM” 2007, s. 288–289, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 7 lipca 2007 roku – „Indiańskie lato” (foto-
reportaż), „AM” 2008, s. 299–301, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 5 lipca 2008 roku – „Osiemnastka i matura” 
(fotoreportaż), „AM” 2009, s. 342–344, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 4 lipca 2009 roku – „W Grecji – kolebce naszej 
cywilizacji” (fotoreportaż), „AM” 2010, s. 420–422, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny (dwudzieste, jubileuszowe). 3 lipca 2010 roku 
– „Bal maskowy” (fotoreportaż), „AM” 2011, s. 364–368, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 2 lipca 2011 roku – „Oczko” (fotoreportaż), 
„AM” 2012, s. 366–368, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 7 lipca 2012 roku – „Czary i wróżby” (foto-
reportaż), „AM” 2013, s. 354–356, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 6 lipca 2013 roku – „Nasze wnuki, nasze dzieci, 
jakże szybko ten czas leci!” (fotoreportaż), „AM” 2014, s. 340–343, fot. kolor.

Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 5 lipca 2014 roku – „Zielono mi” (fotorepor-
taż), „AM” 2015, s. 380–382, fot. kolor.

Spotkanie świąteczno-noworoczne. 30 grudnia 2012 roku (fotoreportaż), „AM” 2013,  
s. 200, fot. kolor. 
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Tradycyjne noworoczne spotkanie polsko-słowackie. 1 stycznia 2015 roku (fotoreportaż), 
„AM” 2015, s. 48, fot. kolor.

W gościnnym Muzeum. Seminarium „Stan badań nad zamkiem w Muszynie”. 17 sierpnia 
2002 r. Spotkanie towarzystw regionalnych, 27 września 2002 r. (fotoreportaż), „AM” 2003, 
(1) s. fot. kolor. (po s. 144).

W kręgu malarstwa i fotografii. (Wystawy) „Zabytki i pejzaże Ziemi Muszyńskiej” i „Aż 
na koniec świata” (fotoreportaż), „AM” 2007, s. 136, fot. kolor.

Wiosna u sąsiadów. Otwarcie sezonu na zamku w Starej Lubowli. 29 kwietnia 2012 roku 
(fotoreportaż), „AM” 2012, s. 54, fot. kolor.

Wystawa unikalnych fotografii z budowy kolei Tarnów – Orlov, CA 1876. Wernisaż –  
3 marca 2007 (fotoreportaż), „AM” 2007, s. 178, faks., fot. kolor.

Z jesienną wizytą u Karpackich, „AM” 2014, s. 242, fot. kolor.
Zakrzewski Leszek, „Rocznik Sądecki”. Zarys dziejów w związku z wydaniem reprintu 

II tomu z roku 1949, „AM” 2006, s. 243–250, faks.
Zapopradzie. Uroczyste otwarcie i poświęcenie kompleksu rekreacyjnego imienia Walde-

mara Serwińskiego na Zapopradziu (fotoreportaż), „AM” 2011, s. 75, fot. kolor.
Ziemianin Adam, Ludzie drogi, wędrowcy boży, pielgrzymi…, „AM” 2008, s. 191–199, 

fot., fot. kolor.

 2. Nauka, oświata
Aleksander Szczelinowa Janina, Poznawanie świata. Wspomnienia z czasów nauki  

w powojennej Muszynie, „AM” 2008, s. 251–253, fot.
Aleksander Szczelinowa Janina, Sięgnijmy do wspomnień. Początki powojennego szkol-

nictwa średniego w Muszynie, „AM” 2010, s. 341–349, fot., fot. kolor.
Aleksander Szczelinowa Janina, Tajne nauczanie w Muszynie w zakresie szkoły powszech-

nej w latach 1939–1945, „AM” 2013, s. 283–290, faks., fot.
Bartusiak Adam, Jubileusz trzydziestolecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie, 

„AM” 2010, s. 379–383, fot. kolor., il.
Beczkowicz Małgorzata, Marmuszewska Marzena, Niecodzienna uroczystość w muszyń-

skiej szkole, „AM” 2013, s. 291–295, fot. kolor.
Bukowska Łucja, Wiersz ze szkolnej akademii, „AM” 2012, s. 354, fot. kolor.
Drozd Edward, Szkoła na Folwarku, „AM” 1999, s. 52–60, faks., il.
Fabisiak Monika, Rocznica „Pod Lipą”. Pięciolecie nadania imienia Liceum Ogólno-

kształcącemu w Muszynie, „AM” 2012, s. 351, fot. kolor.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 1999, s. 190, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 2000, s. 225–226, tab., (1) s. fot. kolor.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 2001, s. 201–204, tab., (1) s. fot. kolor.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 2002, s. 197–200, tab., (1) s. fot. kolor.
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Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 2003, s. 203–208, tab., (2) s. fot. kolor.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 2004, s. 253–260, fot. kolor., tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, „AM” 2005, s. 249–256, fot. kolor., tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Siódma edycja, „AM” 2006, s. 263–268, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny po raz ósmy, „AM” 2007, s. 277–283, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny po raz dziewiąty, „AM” 2008, s. 289–294, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny już po raz dziesiąty, „AM” 2009,  

s. 329–336, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny po raz jedenasty, „AM” 2010, s. 405–410, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny już po raz dwunasty, „AM” 2011,  

s. 347–354, fot. kolor., tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny po raz trzynasty, „AM” 2012, s. 355–359, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Czternasta edycja za nami, „AM” 2013,  

s. 343–348, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Jubileuszowa piętnasta edycja, „AM” 2014, 

s. 327–333, tab.
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Szesnasta edycja, „AM” 2015, s. 367–374, tab.
„Internet platformą wymiany informacji”. Piąte seminarium pod zamkiem (fotoreportaż), 

„AM” 2006, s. 281, fot. kolor.
Kisełyczka Jolanta, Pięćdziesiąt lat szkoły w Złockiem, „AM” 2005, s. 217–222, fot., 

fot. kolor.
Kmietowicz Witt, Muszynianie w kolegium Ojców Pijarów w Podolińcu, „AM” 2008,  

s. 93–104, faks., fot. kolor.
Kmietowicz Witt, Zarys dziejów oświaty w Muszynie do roku 1950, „AM” 1994, s. 5–19, 

faks., fot. 
Kordos Renata, Jestem cząstką tego miasta, „AM” 2003, s. 196–198, fot.
Kożuch Izabela, Szkoła marzeń, „AM” 2013, s. 297–302, faks., fot. kolor.
Lisowska Anna (z domu Bujarska), Pisma szkolne z roku 1950, „AM” 2008, s. 305, faks.
Malastová Gabriela, Dobro nepozná hranice (oraz fotoreportaż Desať rokov Združenia 

Amos), „AM” 2014, s. 82–83, fot. kolor.
Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie na Moście Wyszehradzkim. 11 września 2004 roku 

(fotoreportaż), „AM” 2005, s. 245, fot. kolor.
Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie z wizytą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  

18 marca 2005 roku (fotoreportaż), „AM” 2005, s. 245, fot. kolor.
Myślik Zuzanna, Młody Wyszehrad w Muszynie i Starej Lubowli, „AM” 2002, s. 188–190, 

fot.
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Pocsik Annamaria, We Are From Nyíregyháza, „AM” 2005, s. 241–244, fot. kolor.
Przyboś Małgorzata Krystyna, Historia w dziennikach szkolnych zawarta. Dzienniki  

z międzywojennej Andrzejówki, „AM” 2009, s. 203–211, faks., fot. kolor., tab.
Przyboś Małgorzata Krystyna, Kronika szkoły w Andrzejówce, „AM” 2000, s. 113–126, fot.
Przyboś Małgorzata Krystyna, Niedokończona kronika, czyli historia szkoły w Miliku, 

„AM” 1999, s. 62–74, faks., tab.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Dwudziestopięciolecie Liceum Ogólnokształcącego 

imienia Jana Kochanowskiego w Muszynie, „AM” 2010, s. 350, fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Informacja o funduszu stypendialnym imienia Stani-

sława Pigonia, „AM” 2002, s. 214.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Pracowita majówka. 1 maja 2008 roku, „AM” 2008, 

s. 288, fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Sylwetka stypendysty. Antoniusz Dietzius, „AM” 2010, 

s. 411–413, fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Sylwetka stypendysty. Karolina Pasiut, „AM” 2011, 

s. 356–357, fot. kolor.
Spotkanie dyskusyjne „Już dzisiaj planuj swoją karierę zawodową, jutro będzie za późno”. 

1 maja 2010 roku, „AM” 2010, s. 122, fot. kolor.
Spotkanie z cyklu „Zaplanuj swoją karierę”. 30 kwietnia 2011 roku (fotoreportaż), „AM” 

2011, s. 355, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: „Zaplanuj swoją karierę”. Spotkanie 
z uczniami i studentami. 30 kwietnia 2011 roku).

Spotkanie z cyklu „Zaplanuj swoją karierę”. 4 maja 2012 roku (fotoreportaż), „AM” 2012, 
s. 352–353, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: Trzecie spotkanie z cyklu „Zaplanuj 
swoją karierę”. Droga do sukcesu jako połączenie kompetencji i kreatywności. 4 maja 2012 
roku).

Spotkanie z cyklu „Zaplanuj swoją karierę”. 2 maja 2013 roku (fotoreportaż), „AM” 2013, 
s. 360–361, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: „Zaplanuj swoją karierę”. Muzeum 
„Państwa Muszyńskiego”, 2 maja 2013 roku).

Spotkania Klubów Wyszehradzkich (fotoreportaż), „AM” 2004, s. 251–252, fot. kolor.
Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2005/2006 (fotoreportaż), „AM” 2006,  

s. 269–270, fot. kolor.
Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2006/2007 (fotoreportaż), „AM” 2007,  

s. 285–286, fot. kolor.
Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2007/2008 (fotoreportaż), „AM” 2008,  

s. 295–296, fot. kolor.
Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2008/2009 (fotoreportaż), „AM” 2009,  

s. 337–338, fot. kolor.
Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2009/2010 (fotoreportaż), „AM” 2010,  

s. 415–416, fot. kolor.
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Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2010/2011 (fotoreportaż), „AM” 2011,  
s. 359–360, fot. kolor.

Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2011/2012 (fotoreportaż), „AM” 2012,  
s. 360–361, fot. kolor.

Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2012/2013 (fotoreportaż), „AM” 2013,  
s. 349–350, fot. kolor.

Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2013/2014 (fotoreportaż), „AM” 2014,  
s. 334–336, fot. kolor.

Stypendyści „Almanachu Muszyny”. Rok 2014/2015 (fotoreportaż), „AM” 2015,  
s. 375–376, fot. kolor.

Wierzbicki Piotr, Mieszkańcy „państwa muszyńskiego” uczniami kolegium podolinieckiego 
w latach 1699–1711, „AM” 2008, s. 105–109, faks., tab. 

Zygadło Stanisław, Dwadzieścia lat działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie, 
„AM” 2000, s. 209–210, fot.

3. Muzea
Rucka Barbara, Czterdzieści lat Muzeum „Państwa Muszyńskiego”, „AM” 1999,  

s. 162–167, fot.
Rucka Barbara, Muzeum Regionalne PTTK w Muszynie, „AM” 1991, s. 27–28, faks.
Rucka Barbara, Siedziba Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego”, „AM” 2010, 

s. 361–363, fot. kolor.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Składnica muzealna w Muszynie, „AM” 2004, s. 149–151.

4. Sport
Jarosz Agata, Moskała Joanna, Wystawa „Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, Krynica 

1931 rok”, „AM” 2012, s. 327–328, fot., fot. kolor.
Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu” (fotoreportaż), „AM” 2013, 

s. 340–341, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: Pierwszy Kameralny Polsko-Słowacki 
Rajd Rowerowy „Pętla Popradu”).

Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu” (fotoreportaż), „AM” 
2014, s. 174–175, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: Rajd rowerowy po pięknej 
Dolinie Popradu).

Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu” (fotoreportaż), „AM” 2015, 
s. 180–181, fot. kolor. (W egzemplarzu drukowanym: Trzeci Kameralny Polsko-Słowacki 
Rajd Rowerowy „Pętla Popradu”).

Koszucki Andrzej, Czwarta koronacja siatkarek z Muszyny, „AM” 2011, s. 387–389, 
fot. kolor.

Koszucki Andrzej, Muszyńskie „Złotka”. Europa w Muszynie, „AM” 2006, s. 283–285, 
fot. kolor.

Koszucki Andrzej, Puchar jest nasz, „AM” 2011, s. 381–385, fot. kolor.
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Koszucki Andrzej, W Europie złoto, w Polsce brąz, „AM” 2013, s. 335–339, fot. kolor.
Koszucki Andrzej, Złoty deszcz w Muszynie, „AM” 2008, s. 281–285, IV okł., fot. kolor., 

tab.
Koszucki Andrzej, Znów w tym sezonie Muszyna w złotej koronie, „AM” 2009, s. 325–327, 

fot. kolor.
Migrała Leszek, „Zefirek”, „AM” 2011, s. 303–310, fot., fot. kolor., il.
Olimpijczyk wraca do domu. Powitanie Henryka Szosta w Muszynie (fotoreportaż), „AM” 

2013, s. 342, fot. kolor.
Semczyszak-Haszczakowa Maria, Wspomnienia saneczkarskiej mistrzyni świata, „AM” 

2007, s. 195–198, fot., fot. kolor.

Teatr w Krynicy. Pocztówka z lat 20. XX wieku 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)



68 Bibliografia „Almanachu Muszyny” 1991–2015

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

XI. JĘZYKOZNAWSTWO

Chrystowski Roman, Glosa do muszyńskiego słowniczka, „AM” 1999, s. 156–157, faks.
Czarnowski (Schwarz) Adam, Jeszcze o muszyńskich nazwach, „AM” 1998, s. 70–71, faks.
Kmietowicz Frank, Język dawnej Muszyny, „AM” 1999, s. 148–155.
Pawłowski Eugeniusz (oprac. Leszek Bednarczuk), Osobliwości regionalnego języka 

Muszyny i Tylicza, „AM” 2001, s. 54–60.
Pawłowski Eugeniusz, Słownictwo „państwa muszyńskiego”, „AM” 2003, s. 104–116, 

faks.
Przyboś Małgorzata Krystyna, Przyboś Łucja Małgorzata, Muszyńskie nazwy, „AM” 

1997, s. 87–92, fot.
Przyboś Małgorzata Krystyna, Słowniczek muszyńskich określeń uznanych za obraźliwe, 

„AM” 1998, s. 67–69.
Witwicka Katarzyna, Pochodzenie słowa „szantrapa”. Zabawne uzupełnienie do tekstu 

„Język dawnej Muszyny” („Almanach Muszyny” 1999), „AM” 2000, s. 221.

Pocztówka muszyńska z początku lat trzydziestych XX wieku 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)
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XII. LITERATURA PIĘKNA

1. Opracowania
Bałuc Barbara, Po „państwie muszyńskim” śladami Jerzego Harasymowicza i jego poezji, 

„AM” 2014, s. 87–109, fot., fot. kolor., mapa.
Dziedzic Stanisław, Powroty do miejsc szczęśliwych, „AM” 1998, s. 5–17, fot.
Dzierżanowska Janina, Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza 

Wierzyńskiego w Muszynie, „AM” 2007, s. 209–212, faks., fot. kolor.
Kaliński Witold, Zasadzka na regionalnego poetę, „AM” 2008, s. 169–177.
Kruk Ryszard, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, „AM” 2008, s. 159–168, faks., fot.
„Łemkowie – nasi sąsiedzi”. Konkurs literacki (oprac. redakcja „Almanachu Muszyny”), 

„AM” 2010, s. 397.
Łomnicka-Dulak Wanda, Czarni górale z Piwnicznej w piśmiennictwie i wspomnieniach, 

„AM” 2005, s. 101–116, fot., fot. kolor.
Mściwujewska-Kruk Bożena, Jerzy Harasymowicz – wieszcz Muszyny, „AM” 1991,  

s. 35–38, faks.
Popovič Štefan, Terézia Vansová a Vansovej Lomnička, „AM” 2002, s. 77–81, faks, fot.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Adam Ziemianin – muszyński poeta, „AM” 1992,  

s. 43–46, fot.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur 

Jana Kochanowskiego” (edycja pierwsza). Regulamin, „AM” 2011, s. 379. (W egzemplarzu 
drukowanym: Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”. Regulamin 
konkursu).

Redakcja „Almanachu Muszyny”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur 
Jana Kochanowskiego” (edycja pierwsza). Rozstrzygnięcie, „AM” 2012, s. 339–340, il.  
(W egzemplarzu drukowanym: Rozstrzygnięcie pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”).

Redakcja „Almanachu Muszyny”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur 
Jana Kochanowskiego” (edycja druga). Regulamin, „AM” 2014, s. 346., il. (W egzemplarzu 
drukowanym: Drugi Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanow-
skiego”. Regulamin konkursu).

Redakcja „Almanachu Muszyny”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur 
Jana Kochanowskiego” (edycja druga). Rozstrzygnięcie, „AM” 2015, s. 303, il. (W egzem-
plarzu drukowanym: Rozstrzygnięcie drugiego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  
„O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”).

Redakcja „Almanachu Muszyny”, Władysław Graban – biogram, „AM” 2000, s. 218. 
(W egzemplarzu drukowanym bez tytułu).

Tobiasz Agata, O spotkaniu Szczęsnego Morawskiego z… pchłą, czyli „brednie” Jana 
Kochanowskiego, „AM” 2013, s. 177–182.
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Tobiasz Agata, Zimowy pejzaż Szczęsnego Morawskiego, „AM” 2014, s. 253–256, fot.
Węglarz Stanisław, Muszyna i jej okolice w relacjach romantycznych wędrowców, „AM” 

2000, s. 178–181.
Ziemianin Adam, Muszyńskie ślady Jerzego Harasymowicza, „AM” 2000, s. 63–66, fot.
Ziemianin Adam, Region muszyński w literaturze i poezji, „AM” 1996, s. 5–11.

2. Teksty literackie
Akavia Miriam, Ostatnie piękne lato, „AM” 2001, s. 43–53, faks.
Bajorek Małgorzata, Hymn rodu Bujarskich (wiersz), „AM” 2005, s. 46.
Bajorek Małgorzata, Królowa muszyńskich zdrojów (wiersz), „AM” 2005, s. 267.
Bajorek Małgorzata, Łąka (wiersz), „AM” 1994, s. 83.
Bajorek Małgorzata, Maryja Różańcowa (wiersz), „AM” 2006, s. 178.
Bajorek Małgorzata, Muszyńskie czeremchy (wiersz), „AM” 2004, s. 242.
Bajorek Małgorzata, My (wiersz), „AM” 2004, s. 270.
Bajorek Małgorzata, Pani na Muszynie (wiersz), „AM” 2006, s. 178.
Bajorek Małgorzata, Pani z zamkowej góry (wiersz), „AM” 2004, s. 206, fot. kolor.
Bajorek Małgorzata, Pokłoń się (wiersz), „AM” 2007, s. 272.
Bajorek Małgorzata, Świątek (wiersz), „AM” 1992, s. 52.
Bajorek Małgorzata, W domu u mojej babci (wiersz), „AM” 2015, s. 320, faks.
Belcik Jan, Muszyński lipiec w ogrodach willi „Wanda” (wiersz), „AM” 2015, s. 384.
Belcik Jan, W brokatach muszyńskich (wiersz), „AM” 2015, s. 268.
Belcik Jan, Wieczór na Zawodziu (wiersz), „AM” 2015, s. 240.
Bergman Teresa, Kwiat akantu (wiersz), „AM” 2003, s. 214.
Bieś Ola, Kwiaty na grobach (wiersz), „AM” 2006, s. 280.
Budzáková Mária, *** Keď si hrdosť a skromnosť… (wiersz), „AM” 2011, s. 102.
Budzáková Mária, Priateľstvo (wiersz), „AM” 2010, s. 114.
Budzáková Mária, Przyjaźń (wiersz), „AM” 2010, s. 114.
Budzáková Mária, *** Sú anjeli… (wiersz), „AM” 2011, s. 102.
Budzáková Mária, *** Zastavil sa čas… (wiersz), „AM” 2011, s. 102.
Byrczak Marcin, Niezniszczalny? (wiersz), „AM” 2011, s. 386.
Byrczak Marcin, Szachownica życia (wiersz), „AM” 2011, s. 266.
Byrczak Marcin, Wiersz o pisanym wierszu (wiersz), „AM” 2011, s. 386.
Cybulska Magdalena, Jerzemu Harasymowiczowi (wiersz), „AM” 2015, s. 306.
Cybulska Magdalena, Muszyna (wiersz), „AM” 2015, s. 306–307.
Cybulska Magdalena, Muszyna II (wiersz), „AM” 2015, s. 307.
Cyganik Henryk, Kościół (wiersz), „AM” 2005, s. 118.
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Cyganik Henryk, Laudacja na cześć Henryka Wiśniewskiego, muszynianina, redaktora 
naczelnego „Wieści”, z okazji piekielnie pracowitej sześćdziesiątki (wiersz), „AM” 2003, 
s. 209.

Cyganik Henryk, Modlitwa górska (wiersz), „AM” 2005, s. 264.
Cyganik Henryk, Muzyka w Beskidach (wiersz), „AM” 2006, s. 88.
Cyganik Henryk, Piękno (wiersz), „AM” 2006, s. 256.
Cyganik Henryk, Wniebowstąpienie (wiersz), „AM” 2005, s. 118.
Cyganik Henryk, Z bajek (wiersz), „AM” 2006, s. 88.
Czuba Katarzyna, *** Chwytana snami za noc… (wiersz), „AM” 2003, s. 200.
Czuba Łucja, Poduszką (wiersz), „AM” 2010, s. 392.
Czuba Łucja, Wieszanina (wiersz), „AM” 2010, s. 392.
Dąbrowski Wojciech, 21.37 (wiersz), „AM” 2005, s. 5–6, fot.
Dąbrowski Wojciech, Katyń 2010 (wiersz), „AM” 2010, s. 6.
Dąbrowski Wojciech, Makatka z Ziemianinem (wiersz), „AM” 2008, s. 238.
Dramowicz Anna, Annatomia (wiersz), „AM” 2012, s. 264.
Dramowicz Anna, Beskidzkie impresje (wiersz), „AM” 2012, s. 264.
Drobysz Robert, Dwa drzewa (wiersz), „AM” 2015, s. 95.
Drobysz Robert, Nad stawem (wiersz), „AM” 2015, s. 95.
Drobysz Robert, Nie zamieszkam w marzeniach (wiersz), „AM” 2015, s. 95.
Drobysz Robert, Stary szałas (wiersz), „AM” 2015, s. 95.
Drobysz Robert, *** Świat jest mały… (wiersz), „AM” 2015, s. 95.
Dudelas Hanna, Policjant w Muszynie (wiersz), „AM” 2012, s. 344.
Dulak-Kulej Krystyna, Na powrót Ojca Świętego (wiersz), „AM” 2002, s. 34.
Dziedzic Stanisława Bożena, Na odsłonięcie pomnika Karola Kardynała Wojtyły (wiersz), 

„AM” 2009, s. 104.
Dziedzina Bogdan, Maks (wiersz), „AM” 2000, s. 227.
Dziedzina Bogdan, Miasteczko (wiersz), „AM” 2000, s. 227.
Dziedzina Bogdan, Ogrodowa (wiersz), „AM” 2000, s. 227.
Fabisiak Monika, „Szwarcówka”, „AM” 2011, s. 300–301, faks.
Frysiak Adam, Cerkiewny chór (wiersz), „AM” 1993, s. 67.
Frysiak Adam, Nad Wierchomlą (wiersz), „AM” 1993, s. 68.
Frysiak Adam, Uniesienie (wiersz), „AM” 1993, s. 67.
Gaj Dorota, Dziadek (wiersz), „AM” 2003, s. 42.
Gaj Dorota, Kołysanka dla Muszyny (wiersz), „AM” 2003, s. 42.
Gałuś Tomasz, Dziadek (wiersz), „AM” 2007, s. 226.
Gałuś Tomasz, Mono (wiersz), „AM” 2007, s. 194.
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Gałuś Tomasz, Tym razem zaśpiewam (wiersz), „AM” 2007, s. 194.
Graban Władysław, Być może (wiersz), „AM” 2000, s. 97.
Graban Władysław, Fiołek (wiersz), „AM” 2000, s. 217.
Graban Władysław, Przywołanie (wiersz), „AM” 2000, s. 218.
Graban Władysław, Refleksja (wiersz), „AM” 2000, s. 97.
Graban Władysław, Zapisać słowa (wiersz), „AM” 2000, s. 217.
Graban Władysław, Zrąb życia, „AM” 2000, s. 173.
Gumulak Basia, 4 września (wiersz), „AM” 2009, s. 212.
Gumulak Basia, 15 stycznia 2002 roku (wiersz), „AM” 2003, s. 186.
Gumulak Basia, *** Bo moje serce, przyjacielu… (wiersz), „AM” 2004, s. 198.
Gumulak Basia, Chcesz (wiersz), „AM” 2007, s. 146.
Gumulak Basia, Chciałabym (wiersz), „AM” 2001, s. 207.
Gumulak Basia, Drzewko (wiersz), „AM” 2008, s. 132.
Gumulak Basia, *** Dziesięć lat temu zamknęłaś oczy…(wiersz), „AM” 2004, s. 198.
Gumulak Basia, *** Gdybyś znał mój świat… (wiersz), „AM” 2004, s. 170.
Gumulak Basia, Herosi? (wiersz), „AM” 2008, s. 132.
Gumulak Basia, *** I mam swoją nadzieję… (wiersz), „AM” 2012, s. 170.
Gumulak Basia, *** Jest taki wzrok… (wiersz), „AM” 2006, s. 74.
Gumulak Basia, Jest takie miejsce na muszyńskim cmentarzu (wiersz), „AM” 2001,  

s. 144, fot.
Gumulak Basia, *** Jestem płatkiem Dzikiej Róży… (wiersz), „AM” 2001, s. 163.
Gumulak Basia, Kilka słów o sobie (wiersz), „AM” 2007, s. 238.
Gumulak Basia, List (wiersz), „AM” 2003, s. 186.
Gumulak Basia, List do anioła (wiersz), „AM” 2002, s. 97.
Gumulak Basia, *** Miliony słów niewypowiedzianych… (wiersz), „AM” 2006, s. 74.
Gumulak Basia, Moja prawda (wiersz), „AM” 2006, s. 130.
Gumulak Basia, Moje marzenia nieśmiertelne (wiersz), „AM” 2001, s. 207.
Gumulak Basia, Mój zaklęty świat (wiersz), „AM” 2002, s. 183.
Gumulak Basia, *** Na firance… (wiersz), „AM” 2011, s. 294.
Gumulak Basia, *** Najchętniej zbudowałabym mój świat… (wiersz), „AM” 2004, s. 170.
Gumulak Basia, Nauczyłaś mnie żyć (wiersz), „AM” 2001, s. 163.
Gumulak Basia, Nic – nigdy (wiersz), „AM” 2008, s. 208.
Gumulak Basia, Patrz (wiersz), „AM” 2002, s. 152, „AM” 2009, s. 212.
Gumulak Basia, *** Patrz Jezu… (wiersz), „AM” 2008, s. 208.
Gumulak Basia, Ponieważ (wiersz), „AM” 2002, s. 152.
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Gumulak Basia, Prawie (wiersz), „AM” 2008, s. 208.
Gumulak Basia, Przysięga matki (wiersz), „AM” 2006, s. 130.
Gumulak Basia, *** Rozbiłeś moje serce… (wiersz), „AM” 2012, s. 170.
Gumulak Basia, Rozbiór logiczny miłości (wiersz), „AM” 2003, s. 200.
Gumulak Basia, Takie jest życie (wiersz), „AM” 2007, s. 146.
Gumulak Basia, Tanatosowi (wiersz), „AM” 2010, s. 238.
Gumulak Basia, *** Tobie opowiem historię prawdziwą… (wiersz), „AM” 2012, s. 170.
Gumulak Basia, *** Twój anioł się pomylił… (wiersz), „AM” 2007, s. 238.
Gumulak Basia, Ty mnie odbudujesz (wiersz), „AM” 2010, s. 238.
Gumulak Basia, *** Umieram na twoich oczach… (wiersz), „AM” 2006, s. 74.
Gumulak Basia, W sam raz (wiersz), „AM” 2010, s. 238.
Gumulak Basia, Wiersze o aniołach i nie tylko (wiersze), „AM” 2005, s. 54.
Gumulak Basia, *** Zastygłam… (wiersz), „AM” 2012, s. 170.
Gumulak Basia, *** Zmienię się… (wiersz), „AM” 2011, s. 294.
Gumulak Basia, Zwyczajny dzień (wiersz), „AM” 2002, s. 196.
Hubka Wawrzyniec, Domem mym bór (wiersz), „AM” 2013, s. 362.
Hubka Wawrzyniec, Poranek w górach (wiersz), „AM” 2013, s. 362.
Jaksa Magdalena, Gdziekolwiek jestem… (wiersz), „AM” 2015, s. 136.
Jaksa Magdalena, Już wieczór (wiersz), „AM” 2015, s. 218.
Jaksa Magdalena, Spalony dom (wiersz), „AM” 2015, s. 286.
Jaksa Magdalena, W ogrodzie z jabłoniami (wiersz), „AM” 2015, s. 286.
Jaksa Magdalena, W południe w Muszynie (wiersz), „AM” 2015, s. 218.
Jaksa Raczek Magdalena, Poeta (wiersz), „AM” 2014, s. 110.
Jaksa Raczek Magdalena, Tęsknię do Ciebie (wiersz), „AM” 2014, s. 324.
Jaksa Raczek Magdalena, Wyprawa na koniec świata (wiersz), „AM” 2014, s. 296.
Jędrzejuk Edward, Muszyna… Muszyna… (wiersz), „AM” 2003, IV okł.
Jolanta, II klasa LO, Kapliczka (wiersz), „AM” 1992, s. 54.
Kaliński Witold, Austro-Węgry: marzyć wstecz, „AM” 2012, s. 224–234, faks.
Kaliński Witold, Jestem misiem (wiersz), „AM” 2009, s. 310.
Kaliński Witold, Kirkut (wiersz), „AM” 2006, s. 110.
Kaliński Witold, Laśmiady (wiersz), „AM” 2003, s. 60.
Kaliński Witold, Lepiej żyć (wiersz), „AM” 2003, s. 60.
Kaliński Witold, Myśli wierchomlańskie (wiersz), „AM” 2004, s. 182.
Kaliński Witold, Myśli wierchomlańskie II (wiersz), „AM” 2005, s. 66.
Kaliński Witold, Na południe ode Sączy (wiersz), „AM” 2006, s. 168.
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Kaliński Witold, O snach, „AM” 2011, s. 286.
Kaliński Witold, Słono (wiersz), „AM” 2011, s. 132.
Kaliński Witold, Widok z okna w Wierchomli (wiersz), „AM” 2007, s. 36.
Kaliński Witold, Wszechświatek (wiersz), „AM” 2009, s. 140.
Kaperzyński Przemysław, O pewnym staroście (wiersz), „AM” 2012, s. 344.
Klisowska Małgorzata, Alter Christus (wiersz), „AM” 2011, s. 6.
Klisowska Małgorzata, Pies i burza (wiersz), „AM” 2011, s. 302.
Klisowska Małgorzata, Psom naszym (wiersz), „AM” 2011, s. 302.
Kmietowicz Frank, Garby. Baja muszyńska, „AM” 1997, s. 109–111.
Kmietowicz Frank, Napijme sie obie. Baja muszyńska, „AM” 1999, s. 188–189.
Kmietowicz Frank, Obrorzyska. Baja muszyńska, „AM” 1998, s. 126–127.
Kmietowicz Frank, Pod Tarnoskiem, „AM” 1994, s. 76–78, fot.
Kmietowicz Frank, Połednica, „AM” 1995, s. 76–78, fot.
Kmietowicz Frank, Wstawajcie umarli, „AM” 1996, s. 86–87, fot.
Kmietowicz Jolka, Muszyński okruch czasu (wiersz), „AM” 1999, IV okł., fot.
Kopeć-Zaborniak Urszula, Spojrzenia ruin (wiersz), „AM” 2012, s. 102.
Kościółek Joanna, *** Co stało się z tym światem?… (wiersz), „AM” 2008, s. 178.
Kościółek Joanna, Wzgórze (wiersz), „AM” 2008, s. 178.
Kowalski Mirosław, Idziesz w deszczu (list) (wiersz), „AM” 2015, s. 304.
Kowalski Mirosław, Niedziela w Muszynie (wiersz), „AM” 2015, s. 305.
Kowalski Mirosław, Znad Popradu (wiersz), „AM” 2015, s. 305.
Kozłowski Artur, O tempora, o mores (wiersz), „AM” 2012, s. 252.
Kozłowski Artur, Ostry trening (wiersz), „AM” 2012, s. 252.
Krężołek Paluchowa Barbara, Kirkut krynicki (wiersz), „AM” 2002, s. 91.
Kumorek Janina, Beskid (wiersz), „AM” 2002, IV okł.
Kumorek Janina, *** Biegłam za życiem… (wiersz), „AM” 2011, s. 138.
Kumorek Janina, Fiołki (wiersz), „AM” 2007, s. 170.
Kumorek Janina, Kapliczka w Powroźniku (wiersz), „AM” 2002, s. 62., fot.
Kumorek Janina, Karczma w Żegiestowie (wiersz), „AM” 2002, s. 202, fot.
Kumorek Janina, Krynica Zdrój (wiersz), „AM” 2007, s. 170.
Kumorek Janina, Leśne świątynie (wiersz), „AM” 2003, s. 202.
Kumorek Janina, Muszyńskie lipy (wiersz), „AM” 2007, s. 70.
Kumorek Janina, Na rowerze (wiersz), „AM” 2006, s. 255., fot. kolor.
Kumorek Janina, Nagietki (wiersz), „AM” 1993, s. 66.
Kumorek Janina, Nasturcje (wiersz), „AM” 2003, s. 202.
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Kumorek Janina, Odnajdę radość (wiersz), „AM” 2011, s. 24.
Kumorek Janina, Opisanie Muszyny (wiersz), „AM” 1993, s. 65.
Kumorek Janina, Są takie miejsca (wiersz), „AM” 2006, s. 256.
Kumorek Janina, Stokrotki (wiersz), „AM” 2004, s. 242.
Kumorek Janina, W jesieni życia (wiersz), „AM” 2011, s. 138.
Kumorek Janina, Wiersz podróżny (wiersz), „AM” 2011, s. 24.
Kumorek Janina, Wilcze (wiersz), „AM” 2002, s. 172.
Kumorek Janina, Wiosna (wiersz), „AM” 2005, s. 270.
Kumorek Janina, Wrzosowisko (wiersz), „AM” 2005, s. 266.
Lisowska Anna (z domu Bujarska), Stary dom (wiersz), „AM” 2010, s. 254.
Lisowska Anna (z domu Bujarska), Wspomnienie (wiersz), „AM” 2008, s. 234.
Lubart-Krzysica Jacek, Odwiedziny Muszyny (wiersz), „AM” 2003, s. 201.
Lubasiowa Władysława, Kuligiem (wiersz), „AM” 2002, s. 157.
Lurski Andrzej, Byliśmy sami (wiersz), „AM” 2010, s. 356.
Lurski Andrzej, Słowa układają się… (wiersz), „AM” 2009, s. 289, fot.
Lurski Andrzej, Troszeczkę lata (wiersz), „AM” 2010, s. 356.
Lurski Andrzej, *** Tylko zieleń trzymam w ręku… (wiersz), „AM” 2010, s. 356.
Łomnicka-Dulak Wanda, Corni górole (wiersz), „AM” 2005, s. 100.
Łomnicka-Dulak Wanda, Dziadkowe kiyrpce (wiersz), „AM” 2005, s. 117.
Łomnicka-Dulak Wanda, O Muszynie limeryki (wiersze), „AM” 2012, s. 252.
Łomnicka-Dulak Wanda, *** Pachną w moim sercu zioła… (wiersz), „AM” 2012, s. 343.
Łomnicka-Dulak Wanda, Raz w Obrożyskach (wiersz), „AM” 2012, s. 252.
Łomnicka-Dulak Wanda, *** We śnie znalazłam klucz… (wiersz) „AM” 2013, s. 110.
Łomnicka-Dulak Wanda, Z cyklu „Powroty”. *** Stoję na wyniosłości Jaworzyny… 

(wiersz), „AM” 2013, s. 282.
Machniewski Łucjan, Nad Popradem (wiersz), „AM” 2007, s. 254, fot.
Malastová Zuzana, *** Odhryznem (si) z červivého jablka… (wiersz), „AM” 2001, s. 197.
Malastová Zuzana, *** Osvetlenou ulicou… (wiersz), „AM” 2001, s. 197.
Marta, II klasa LO, *** Życie przyszło mi spędzić tutaj… (wiersz), „AM” 1992, s. 53.
Matuzik Marcin, In Your Eyes / Double Heart (wiersz), „AM” 2009, s. 328.
Matuzik Marcin, Mikser (wiersz), „AM” 2011, s. 338.
Matuzik Marcin, Stara miłość zardzewiała (wiersz), „AM” 2009, s. 328.
Melkovič Štefan, *** Existujú anjeli… (wiersz), „AM” 2003, s. 200.
Miczulski Bartłomiej, Smutek wakacji (wiersz), „AM” 2008, s. 250.
*** Nigdzie nie ma tak bystrej rzeki… (wiersz), „AM” 2001, IV okł.
Nowak Aleksandra, Widok z Malnika (wiersz), „AM” 1997, s. 93.
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Nowicki Bogdan, Muszyńska deszczowa rapsodia (wiersz), „AM” 2015, s. 308.
Ojrzanowski Gabriel, Słońce płonie nad wiejskim sklepikiem… (wiersz), „AM” 2010,  

s. 398.
Pasiut Karolina, Do mamy (wiersz), „AM” 2011, s. 358.
Petrowicz Tadeusz, Cietrzewie w masywie Jaworzyny, „AM” 2000, s. 171–172.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Basior, „AM” 2006, s. 275–276, faks.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Daruś, „AM” 2007, s. 291–296, faks.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Duży, „AM” 2012, s. 371–372, fot.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Młody piękny wilk, „AM” 2010, s. 425–426, fot.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Muszyńskie wspomnienia, „AM” 2002,  

s. 194–195, fot.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Najgorsze są złe oczy, „AM” 2005, s. 261–263.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Niecodzienna przygoda, „AM” 2009,  

s. 347–348, fot. kolor.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. O przesądach, czyli polowania z moją żoną, 

„AM” 2015, s. 385–386.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Obława, „AM” 2014, s. 347–348.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Smutna historia Darusia Drugiego, „AM” 

2013, s. 363–365, fot. kolor.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Spotkanie z wilkami i ucieczka Małgosi, „AM” 

2011, s. 371–372.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści leśniczego. Zimowe spotkanie z wilkiem, „AM” 2008,  

s. 303–304.
Petrowicz Tadeusz, Opowieści myśliwego. Tumaki, „AM” 2003, s. 210–212, faks.
Petrowicz Tadeusz, Sen myśliwego, „AM” 2001, s. 206.
Petrowicz Tadeusz, Sentymentalna podróż do krainy młodości, „AM” 1998, s. 108–111, fot.
Petrowicz Tadeusz, Wspomnienia myśliwego, „AM” 2002, s. 194–195, fot.
Podgórny Elżbieta, Czym dla mnie jesteś? (wiersz), „AM” 2010, s. 304.
Podgórny Elżbieta, Guma Myszka (wiersz), „AM” 2009, s. 226.
Podgórny Elżbieta, Obserwacje fauny przydomowej (wiersz), „AM” 2015, s. 256.
Podgórny Elżbieta, Rozmowa z córką (wiersz), „AM” 2009, s. 124.
Podgórny Elżbieta, Współczesność? (wiersz), „AM” 2015, s. 256.
Półchłopek Stefan, Hitlerowski obóz śmierci Birkenau (wiersz), „AM” 2009, s. 222.
Rojna Aleksander, Jesienny taniec (wiersz), „AM” 2007, s. 202.
Rojna Aleksander, Przenajświętsza nasza Pani (wiersz), „AM” 2007, s. 202.
Sadowski Jan Paweł, Nieobecność (wiersz), „AM” 2015, s. 160.
Sadowski Jan Paweł, Rozmowa z Bogiem (wiersz), „AM” 2015, s. 222.
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Sadowski Jan Paweł, Śnieg (wiersz), „AM” 2015, s. 232.
Sadowski Jan Paweł, Zima (wiersz), „AM” 2015, s. 232.
Sebesta Antonina, Mieszkanie poety (wiersz), „AM” 2015, s. 308–309.
Sebová Soňa, *** Za večerným dymom z cigariet…(wiersz), „AM” 2003, s. 199.
Skruch-Kisyńska Ewa, *** Kocim spojrzeniem przyczajona… (wiersz), „AM” 2008, s. 212.
Skruch-Kisyńska Ewa, Mama (wiersz), „AM” 2008, s. 234.
Skruch-Kisyńska Ewa, *** [W pływającym łóżku między kotem a poduszką], „AM” 

2008, s. 212.
Sobkowiak Urszula, A tam (wiersz), „AM” 2011, s. 248.
Sobkowiak Urszula, Górskie rekolekcje (wiersz), „AM” 2008, IV okł.
Sobkowiak Urszula, Idę (wiersz), „AM” 2010, s. 352.
Sobkowiak Urszula, Koniec lata (wiersz), „AM” 2009, s. 118.
Sobkowiak Urszula, Łzy (wiersz), „AM” 2010, s. 352.
Sobkowiak Urszula, Małe ojczyzny (wiersz), „AM” 2001, s. 112.
Sobkowiak Urszula, Muszyńskie klimaty (wiersz), „AM” 2012, s. 124.
Sobkowiak Urszula, Na beskidzkim szlaku (wiersz), „AM” 2010, s. 314.
Sobkowiak Urszula, Nad Popradem (wiersz), „AM” 2012, s. 124.
Sobkowiak Urszula, Plany (wiersz), „AM” 2009, s. 118.
Sobkowiak Urszula, Szansa (wiersz), „AM” 2003, s. 195.
Sobkowiak Urszula, Ulotność? (wiersz), „AM” 2014, s. 321, fot. kolor.
Sobkowiak Urszula, W Beskidzie Sądeckim (wiersz), „AM” 2015, s. 126.
Sobkowiak Urszula, W mojej klepsydrze (wiersz), „AM” 2010, s. 314.
Sobkowiak Urszula, W Muszynie tuż przed… (wiersz), „AM” 2014, s. 321.
Sobkowiak Urszula, W rozpędzonym świecie (wiersz), „AM” 2001, s. 112.
Sobkowiak Urszula, Wyruszę wkrótce (wiersz), „AM” 2015, s. 126.
Sobkowiak Urszula, Wysłuchaj mnie Panie (wiersz), „AM” 2009, s. 290.
Sobkowiak Urszula, Z uważnością (wiersz), „AM” 2015, s. 126.
Sobkowiak Urszula, Zaduma przed wędrówką (wiersz), „AM” 2015, s. 126.
Stosur Arkadiusz, *** 4. Uwaga (wiersz), „AM” 2010, s. 324.
Stosur Arkadiusz, A może poezja (wiersz), „AM” 2014, s. 120.
Stosur Arkadiusz, *** Anioł leśny (wiersz), „AM” 2014, s. 259.
Stosur Arkadiusz, *** Anioł lipcowy (wiersz), „AM” 2013, s. 28.
Stosur Arkadiusz, *** Anioł wigilijny (wiersz), „AM” 2012, s. 112.
Stosur Arkadiusz, Dolina Popradu (wiersz), „AM” 2009, s. 241–242.
Stosur Arkadiusz, Jesień w górach (wiersz), „AM” 2009, s. 357.
Stosur Arkadiusz, Kantyczka muszyńska (wiersz), „AM” 2015, s. 98.



78 Bibliografia „Almanachu Muszyny” 1991–2015

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Stosur Arkadiusz, Najdłuższa noc (wiersz), „AM” 2014, s. 120.
Stosur Arkadiusz, Nowy psalm muszyński (wiersz), „AM” 2012, s. 341.
Stosur Arkadiusz, Po drugiej stronie (wiersz), „AM” 2011, s. 204.
Stosur Arkadiusz, Przechodzenie (wiersz), „AM” 2011, s. 204.
Stosur Arkadiusz, *** Psalm sierpniowy, gorący (wiersz), „AM” 2013, s. 272.
Stosur Arkadiusz, Spacer po Muszynie. Jesień w górach (wiersz), „AM” 2009, s. 357.
Stosur Arkadiusz, Spacer po Muszynie z poetą Harasymowiczem (wiersz), „AM” 2015, 

s. 98.
Stosur Arkadiusz, Symfonia górska (wiersz), „AM” 2010, s. 154, „AM” 2012, s. 112.
Stosur Arkadiusz, Urodzinowy tort (wiersz), „AM” 2012, s. 76.
Stosur Arkadiusz, Wielkie niebo – mały czas (wiersz), „AM” 2014, s. 120.
Szpala Agnieszka, Pejzaż cerkiewny (wiersz), „AM” 2012, s. 102.
Szurek Janina, Ciocia Dora (wiersz), „AM” 2005, s. 202.
Udziela-Groszkowa Dorota, Trwaj (wiersz), „AM” 2000, s. 214.
Usakiewicz Wojciech, Dookoła Szczawnika: Polana Gwiaździsta (wiersz), Z Bacówki 

(wiersz), Stary modrzew (wiersz), „AM” 2014, s. 260–262, fot. kolor.
Usakiewicz Wojciech, Potasznia (wiersz), „AM” 2015, s. 39, fot. kolor.
W starym domu (wiersz), „AM” 2005, IV okł.
Waśniowska Emilia, Beskidzka jesień (wiersz), „AM” 1996, s. 73.
Waśniowska Emilia, Cmentarze (wiersz), „AM” 1992, s. 53.
Waśniowska Emilia, Kamienny anioł (wiersz), „AM” 1997, s. 48, fot.
Waśniowska Emilia, Modlitwa (wiersz), „AM” 1992, s. 52.
Waśniowska Emilia, Nikifor (wiersz), „AM” 2006, s. 18.
Waśniowska Emilia, W Obrożyskach (wiersz), „AM” 1996, s. 47, (2) s. kolor., plan.
Waśniowska Emilia, Żydzi (wiersz), „AM” 1996, s. 82.
Wiatr-Partyka Stanisława, Życiorys (wiersz), „AM” 2011, s. 242.
Wierzyński Kazimierz, List z Pensylwanii (wiersz), „AM” 2000, s. 198.
Wiśniewska Joanna, *** Chciałabym powiedzieć… (wiersz), „AM” 2010, s. 290.
Wiśniewska Joanna, Dotarłam (wiersz), „AM” 2009, s. 290.
Wiśniewska Joanna, *** Idź ze mną… (wiersz), „AM” 2010, s. 290.
Wiśniewska Joanna, *** Mam Ci tyle do powiedzenia… (wiersz), „AM” 2009, s. 188.
Wiśniewska Joanna, Muszyna, mój dom (wiersz), „AM” 2010, s. 352.
Wiśniewska Joanna, *** Pytasz mnie, kim jestem… (wiersz), „AM” 2008, s. 190.
Wiśniewska Joanna, *** Szum liści jak słowa wiatru… (wiersz), „AM” 2009, s. 188.
Wiśniewska Joanna, W Muszynie (wiersz), „AM” 2008, s. 190.
Witowski Bogdan, Ziemia Muszyńska (wiersz), „AM” 1998, IV okł.
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Witowski Michał, Fatamorgana (wiersz), „AM” 1999, s. 146, fot.
Witowski Michał, Jesień (wiersz), „AM” 1999, s. 146.
Witowski Michał, Zapalnik I.A.L., „AM” 2000, s. 204–206.
Wysocka Edyta, Moja impresja (wiersz), „AM” 2012, s. 306.
Zabacka Anna, Nad Popradem (wiersz), „AM” 2000, s. 163.
Zabacka Anna, W Beskidzie Sądeckim (wiersz), „AM” 2000, s. 163.
Zabacka Anna, W Muszynie (wiersz), „AM” 2000, s. 163.
Zabacka Anna, Zima nad Popradem (wiersz), „AM” 2001, s. 128.
Ziemianin Adam, Akt strzelisty (wiersz), „AM” 2004, s. 124.
Ziemianin Adam, Astry w Muszynie (wiersz), „AM” 1999, s. 181.
Ziemianin Adam, Babie lato (wiersz), „AM” 2000, s. 184.
Ziemianin Adam, Ballada o braciach Niewolach (wiersz), „AM” 2006, s. 17.
Ziemianin Adam, Blues o poranku (wiersz), „AM” 2010, s. 160.
Ziemianin Adam, Borówkowo na Garbach (wiersz), „AM” 2013, s. 134.
Ziemianin Adam, Chory na studnię, „AM” 1998, s. 34–35.
Ziemianin Adam, Coraz bardziej nie nadajemy się do wspólnego zdjęcia (wiersz), „AM” 

2015, s. 182.
Ziemianin Adam, Cud świata (wiersz), „AM” 2010, s. 414.
Ziemianin Adam, Czemu wracam? (wiersz), „AM” 2004, s. 152.
Ziemianin Adam, Czytanka z IIIB (dyptyk) (wiersz), „AM” 2005, s. 223.
Ziemianin Adam, Ćwierkliwie (wiersz), „AM” 2007, s. 120.
Ziemianin Adam, Do ślubu się sposobili (wiersz), „AM” 2015, s. 58.
Ziemianin Adam, Dom (wiersz), „AM” 2002, s. 11.
Ziemianin Adam, Film w ciemnych kolorach, „AM” 2005, s. 234–237.
Ziemianin Adam, Gorączka w Muszynie (wiersz), „AM” 2005, s. 206.
Ziemianin Adam, Gościniec (wiersz), „AM” 2004, s. 124.
Ziemianin Adam, Góra z niebem się zeszła (wiersz), „AM” 2015, s. 394.
Ziemianin Adam, Granica biegnie Smereczkiem. Ostatni dzień lata w Leluchowie, „AM” 

2001, s. 139–142, (2) s. fot. kolor.
Ziemianin Adam, Horbek (wiersz), „AM” 2005, s. 28.
Ziemianin Adam, Jaworzyna (wiersz), „AM” 2002, s. 182.
Ziemianin Adam, Kamieniołom na Wapiennym (wiersz), „AM” 1992, s. 45.
Ziemianin Adam, Kapliczkowo na Mikowie (wiersz), „AM” 2012, s. 148.
Ziemianin Adam, Kino „Baszta”. Pamięci Ferdynanda Paleja, „AM” 1996, s. 74–75, fot.
Ziemianin Adam, Kirkut na Malniku (wiersz), „AM” 2014, s. 160.
Ziemianin Adam, Kminkowo na Ogrodowej (wiersz), „AM” 2012, s. 148.
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Ziemianin Adam, Kocie łby (wiersz), „AM” 1998, s. 18.
Ziemianin Adam, Kołysanka (wiersz), „AM” 2012, s. 6, fot.
Ziemianin Adam, Koniec sezonu (wiersz), „AM” 1998, s. 124.
Ziemianin Adam, Kosmicznie w Leluchowie (wiersz), „AM” 2012, s. 18.
Ziemianin Adam, Kosmiczny szept (wiersz), „AM” 2014, s. 46.
Ziemianin Adam, Latawce Cezarego Sufita-Powały, „AM” 2006, s. 219–222.
Ziemianin Adam, Leluchów (wiersz), „AM” 2001, s. 142.
Ziemianin Adam, Letnie wieczory (wiersz), „AM” 2008, s. 56.
Ziemianin Adam, Lipcowa cykoria (wiersz), „AM” 2002, s. 137, fot.
Ziemianin Adam, Lipiec za Popradem (wiersz), „AM” 1998, s. 36.
Ziemianin Adam, List do Ogrodowej (wiersz), „AM” 1998, s. 122–123, fot.
Ziemianin Adam, List do zielonej ścieżki (wiersz), „AM” 2004, s. 148.
Ziemianin Adam, Listownie u studni w Piwnicznej (wiersz), „AM” 2012, s. 276.
Ziemianin Adam, Ludzie drogi, wędrowcy boży, pielgrzymi…, „AM” 2008, s. 191–199, 

fot., fot. kolor.
Ziemianin Adam, Lżej (wiersz), „AM” 2010, s. 250.
Ziemianin Adam, Magdalena ze sklepu mięsnego, „AM” 2000, s. 182–184.
Ziemianin Adam, Makatka dla Gutwirt Netti (wiersz), „AM” 2003, s. 46.
Ziemianin Adam, Makatka popradzka (wiersz), „AM” 2003, s. 16.
Ziemianin Adam, Makatka z koszykiem Mojżesza (wiersz), „AM” 2005, s. 184.
Ziemianin Adam, Makatka z mostu (wiersz), „AM” 2005, s. 42.
Ziemianin Adam, Malinowe lato (wiersz), „AM” 2015, s. 394.
Ziemianin Adam, Malnik (wiersz), „AM” 1999, s. 181.
Ziemianin Adam, Matka Boska Zielna (wiersz), „AM” 2000, s. 43, faks.
Ziemianin Adam, Między Bogiem a prawdą (wiersz), „AM” 2010, s. 160.
Ziemianin Adam, Mikowa zimą (wiersz), „AM” 2006, s. 54.
Ziemianin Adam, Miłosierny Samarytanin, „AM” 2007, s. 262–264.
Ziemianin Adam, Modlitwa na jaskółczym zielu (wiersz), „AM” 2010, s. 62.
Ziemianin Adam, Modlitwa w kącie pokoju (wiersz), „AM” 2011, s. 76.
Ziemianin Adam, Mój ojciec kret, „AM” 2007, s. 233–234.
Ziemianin Adam, Muszyna – blues (wiersz), „AM” 1993, s. 61.
Ziemianin Adam, Muszyński dzień lata (wiersz), „AM” 1998, s. 36.
Ziemianin Adam, Muszyńskie podbiały (wiersz), „AM” 1998, s. 99.
Ziemianin Adam, Na śmierć Romka Gomółki (wiersz), „AM” 1998, s. 100.
Ziemianin Adam, Nad kasztanem (wiersz), „AM” 2006, s. 228.
Ziemianin Adam, Nie ma na to siły (wiersz), „AM” 2011, s. 216.
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Ziemianin Adam, Niebieski cyrkiel (wiersz), „AM” 2004, s. 266.
Ziemianin Adam, Niebo nad Muszyną (wiersz), „AM” 1998, s. 98.
Ziemianin Adam, Niedziela w miasteczku M. (wiersz), „AM” 1992, s. 44.
Ziemianin Adam, Nikifor (wiersz), „AM” 1999, s. 14, faks.
Ziemianin Adam, Nocne czuwanie (wiersz), „AM” 2011, s. 16.
Ziemianin Adam, O Bocianowie, kawiorze i oglądaczu, „AM” 2010, s. 255–280, faks.
Ziemianin Adam, O wietrze (wiersz), „AM” 2008, s. 32.
Ziemianin Adam, Odskoczyć – z nogi na nogę – w tamte uliczki w Bocianowie, „AM” 

2014, s. 221–241.
Ziemianin Adam, Oniryk na słowacką granicę przechylony (wiersz), „AM” 2014, s. 176.
Ziemianin Adam, Oniryk o dwupłatowcu (wiersz), „AM” 2014, s. 316.
Ziemianin Adam, Oniryk posezonowy (wiersz), „AM” 2014, s. 164.
Ziemianin Adam, Oto jedyny preparat…, „AM” 2003, s. 164–165.
Ziemianin Adam, Pan Gustek (wiersz), „AM” 1998, s. 124.
Ziemianin Adam, Patrzę w niebo (wiersz), „AM” 2010, s. 62.
Ziemianin Adam, Październik (wiersz), „AM” 2009, s. 140.
Ziemianin Adam, Pejzaż dobijający (wiersz), „AM” 2010, s. 250.
Ziemianin Adam, Pensjonat babci Anny, „AM” 1993, s. 58–61, fot.
Ziemianin Adam, Piec chlebowy (wiersz), „AM” 2007, s. 242.
Ziemianin Adam, Piosenka siedmiu żołnierzy – w tym czterech nieznanych, poległych  

w 1914 roku w okolicach Muszyny (wiersz), „AM” 2002, s. 19.
Ziemianin Adam, Po sezonie (wiersz), „AM” 2006, s. 64.
Ziemianin Adam, Po sezonie w Muszynie (wiersz), „AM” 2015, s. 42.
Ziemianin Adam, Po żniwach (wiersz), „AM” 2007, s. 242.
Ziemianin Adam, *** Pociąg dłużej zamyślił się… (wiersz), „AM” 2005, s. 132.
Ziemianin Adam, Pokojowo za Popradem (wiersz), „AM” 2013, s. 134.
Ziemianin Adam, Polska jesień (wiersz), „AM” 2001, s. 128, (1) s. fot. kolor.
Ziemianin Adam, Portret bez duszy, „AM” 2006, s. 238.
Ziemianin Adam, Powrotna droga (wiersz), „AM” 2013, s. 220.
Ziemianin Adam, Przed erą telewizora (wiersz), „AM” 2007, s. 120.
Ziemianin Adam, Przelotnie w Muszynie (wiersz), „AM” 2013, s. 220.
Ziemianin Adam, Przy ognisku nad Szczawniczkiem (wiersz), „AM” 1998, s. 99.
Ziemianin Adam, Przyda się taka chwila (wiersz), „AM” 2014, s. 46.
Ziemianin Adam, Przypowieść o naszej krainie (wiersz), „AM” 2009, s. 102.
Ziemianin Adam, Przypowieść o wietrze (wiersz), „AM” 2008, s. 32.
Ziemianin Adam, Ręka (wiersz), „AM” 2009, s. 102.
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Ziemianin Adam, Rusałka pawik, „AM” 2007, s. 219–220.
Ziemianin Adam, Rycynus złotnik, „AM” 1997, s. 96–97, faks.
Ziemianin Adam, Smereczek, czyli o wchodzeniu do Europy (wiersz), „AM” 2008, s. 200.
Ziemianin Adam, Stara poczciwa buda, „AM” 2002, s. 179–182, fot.
Ziemianin Adam, Staszak, bimber i mundurowi, „AM” 2005, s. 130–132.
Ziemianin Adam, Święto (wiersz), „AM” 2008, s. 110.
Ziemianin Adam, Święty Józef z Ogrodowej (wiersz), „AM” 1998, s. 114.
Ziemianin Adam, Taniec na linie (wiersz), „AM” 2010, s. 328.
Ziemianin Adam, Tęsknota (wiersz), „AM” 2010, s. 328.
Ziemianin Adam, Twoje ślady (wiersz), „AM” 2011, s. 76.
Ziemianin Adam, Ulica Ogrodowa (wiersz), „AM” 1992, s. 46.
Ziemianin Adam, We wrześniu (wiersz), „AM” 2008, s. 110.
Ziemianin Adam, Westchnienie (wiersz), „AM” 2011, s. 16.
Ziemianin Adam, Wiatr halny, „AM” 2003, s. 187.
Ziemianin Adam, Wiosna pod Żegiestowem (wiersz), „AM” 1992, s. 45.
Ziemianin Adam, Wróble w Muszynie (wiersz), „AM” 1999, s. 75.
Ziemianin Adam, Wspomnienie muszyńskiego lata (wiersz), „AM” 1999, s. 75.
Ziemianin Adam, Wspomnienie z Muszyny (wiersz), „AM” 1999, s. 181.
Ziemianin Adam, Wspomnieniowo na Wapiennem (wiersz), „AM” 2012, s. 276.
Ziemianin Adam, Wygaszam się (wiersz), „AM” 2008, s. 32.
Ziemianin Adam, Z tamtej strony wiersza (wiersz), „AM” 2011, s. 108.
Ziemianin Adam, Zakamarki (wiersz), „AM” 2015, s. 182.
Ziemianin Adam, Zapóźniony letnik, „AM” 1995, s. 63–68, fot.
Ziemianin Adam, Zdjęcie z małpką, „AM” 1994, s. 64–66, fot.
Ziemianin Adam, Zegarmistrz Kalasanty, „AM” 1999, s. 107.
Ziemianin Adam, Zjazd maturalny (wiersz), „AM” 2008, s. 254.
Ziemianin Adam, Żelazny sklep (wiersz), „AM” 2015, s. 58.
Ziobrowski Andrzej, Mikoła z Muszyny (wiersz), „AM” 2015, s. 309–310.
Ziomek Joanna, Okruch II (wiersz), „AM” 2003, s. 199.
Zychla Katarzyna, Pocztówka z Muszyny. Kobieta na brzegu rzeki (wiersz), „AM” 2012, s. 342.
Żak Grzegorz, Limeryk owocowy (wiersz), „AM” 2012, s. 344.
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XIII. SZTUKA

1. Plastyka
„Artyści państwa muszyńskiego”. Wernisaż wystawy w Muzeum Regionalnym w Muszynie. 

2 sierpnia 2008 roku (fotoreportaż), „AM” 2009, s. 284, fot. kolor.
Gruczelak Anna, Weberbauer Józef, Nosi nas. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych  

w Muszynie, „AM” 2003, s. 172–176, plan, (2) s. fot. kolor.

2. Zabytki, malarstwo, architektura, pomniki, teatr
Adamska-Lisowska Ewa, Pożegnanie ze starą Muszyną (fotoreportaż), „AM” 2015,  

s. 302, fot.
Bajorek Małgorzata, Pomnik wzniesiony z potrzeby serca, „AM” 2008, s. 271, faks.
Bocheńska Monika, Teatr w Krynicy-Zdroju do wybuchu pierwszej wojny światowej. 

Materiały do historii, „AM” 2013, s. 39–78, faks., fot.
Bojar Ryszard, Dublin – Stary Sącz, „AM” 2013, s. 245–249, faks., fot., fot. kolor.
Buyko Magdalena, Jan Matejko w Muszynie, „AM” 1999, s. 15–18, faks.
Chmelinová Katarína, Johann Feeg a Spišské umenie 18. storočia, „AM” 2010, s. 135–145, 

fot. kolor.
Czaja Jarosław, Sukmana w dworze, dziedzic w sadzie, a chłopi w kontuszach, czyli ballada 

o pewnej ruinie, „AM” 2015, s. 137–152, fot., fot. kolor.
Ćwiklińska z Mściwujewskich Beata, Konkurs architektoniczny na pensjonat w Krynicy 

(rok 1926). Jego postaci i pokłosie, „AM” 2005, s. 156–164, faks., fot.
Drozd Edward, Święty Florian z Folwarku, „AM” 1996, s. 64–68, fot.
Dziewiętnastowieczne drzeworyty i rysunki Krynicy, Muszyny i Żegiestowa. Wernisaż 

w Bibliotece Miejskiej w Muszynie. 2 maja 2007 roku (fotoreportaż), „AM” 2007, s. 186, 
faks., fot. kolor.

Gałuś Małgorzata, Jarosz Helena, Czesław Czmiel. Człowiek, który musiał malować, 
„AM” 2008, s. 223–224, fot.

Gołyźniak Grzegorz, Gotyckie zabytki muszyńskich świątyń, „AM” 1996, s. 17–22, fot., 
(2) s. fot. kolor. (w środku numeru).

Góral Krzysztof, Matka Boska z Baszty, „AM” 2006, s. 175–177, fot., fot. kolor.
Graban Władysław, Nikifor – Drowniak, „AM” 1995, s. 60–62, faks.
Grudnicki Jan, Kilka uwag o treści obrazów Epifaniusza Drowniaka – Nikifora Kryni-

ckiego, „AM” 2012, s. 181–188, faks., tabl. kolor.
Karski Bogdan, Pieczęcie autorskie Nikifora a ocena autentyczności obrazów artysty, 

„AM” 2015, s. 99–125, faks.
Karski Bogdan, Refleksje na temat fałszerstw i podróbek prac Nikifora, „AM” 2006,  

s. 19–38, faks., fot. kolor., tabl. kolor.
Karski Bogdan, Z Nikiforem wzdłuż Popradu, „AM” 2010, s. 183–194, faks., fot., fot. kolor.
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Kmietowicz Witt, Muszyńskie domy, których już nie ma. Część pierwsza, „AM” 1998,  
s. 72–78, faks., fot.

Kmietowicz Witt, Muszyńskie domy, których już nie ma. Część druga, „AM” 1999,  
s. 34–40, fot., plan.

Kmietowicz Witt, Muszyńskie kapliczki, „AM” 2000, s. 22–42, fot., (2) s. fot. kolor.
Kmietowicz Witt, Przydrożne krzyże, „AM” 2001, s. 61–67, faks., (1) s. fot. kolor.
Kostuch Bożena, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem, „AM” 2007,  

s. 179–185, fot. kolor.
Kostuch Bożena, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, „AM” 2006,  

s. 199–204, fot. kolor.
Kowalska Alina, Galeria przyjaciół Muszyny. Mieczysław Sierosławski, „AM” 2002,  

s. 171–172, fot., (1) s. tabl. kolor.
Kruk Ryszard, Kopiec Pułaskiego w Krynicy – dobrem narodu, „AM” 1999, s. 108–120, 

faks., fot., tab.
Kruk Ryszard, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, „AM” 2008, s. 159–168, faks., fot.
Kruk Ryszard, Projekt pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy według Władysława 

Klimczaka (1878–1929), „AM” 2006, s. 235–237, faks.
Kruk Ryszard, Stęczyński w Muszynie, „AM” 1997, s. 80–86, faks.
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Rojna Aleksander, Kolorowy świat Karola Rojny, „AM” 1998, s. 65–66, fot., (2) s. tabl. 
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fotograficzny (oprac. redakcja „Almanachu Muszyny”), „AM” 2012, s. 345–347, fot., fot. 
kolor.

„Detal” z wizytą w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. 29 czerwca 2011 roku (foto-
reportaż), „AM” 2012, s. 348–349, faks., fot. kolor.
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„Fascynujące twarze Doliny Popradu”. Konkurs fotograficzny (oprac. redakcja „Alma-
nachu Muszyny”), „AM” 2014, s. 317–320, fot. kolor.

Jubileusz trzydziestopięciolecia Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. 14 września 
2013 roku (fotoreportaż), „AM” 2014, s. 322–323, fot. kolor.

Kaczmarek Rafał Mariusz, Zagadkowa fotografia, „AM” 2013, s. 277–278, faks., fot. 
Kruk Ryszard, Krynica na dawnej pocztówce, „AM” 2002, s. 120–135, faks., tab., (2) s. tabl.  

kolor.
Kruk Ryszard, Marian Trzebiński – malarz krynickich pocztówek, „AM” 2013, s. 183–192, 

faks.
Kruk Ryszard, Muszyna na dawnej pocztówce, „AM” 2000, s. 133–144, faks.
Kruk Ryszard, Zarys granic zamku w Muszynie według dawnych pocztówek, „AM” 2004, 

s. 97–102, faks., plan.
Kruk Ryszard, Żegiestów na dawnej pocztówce, „AM” 2001, s. 145–157, faks., (1) s. tabl.  

kolor.
„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”. Wernisaż w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Muszynie. 4 sierpnia 2007 roku (fotoreportaż), „AM” 2008,  
s. 261–262, faks., fot. kolor.

„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”. Wernisaż w Muzeum Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 11 czerwca 2008 roku (fotoreportaż), „AM” 
2009, s. 323–324, faks., fot. kolor.

„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”. Wernisaż w Centrum Kultury 
Żydowskiej w Krakowie. 19 lutego 2010 roku (fotoreportaż), „AM” 2010, s. 364, fot. kolor.

„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”. Wernisaż w Muzeum Nikifora  
w Krynicy. Sierpień 2010 roku (fotoreportaż), „AM” 2011, s. 160, fot. kolor.

„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”. Muzeum Podkarpackie w Krośnie. 
8 lutego 2012 roku (fotoreportaż), „AM” 2012, s. 350, fot. kolor.

„Madame Wanda w czterech porach roku”. Konkurs fotograficzny, „AM” 2006,  
s. 259–260, IV okł., fot. kolor.

Majowe trąbki na Baszcie (fotoreportaż), „AM” 2013, s. 142, fot. kolor.
Mandel Rico, Muszyna w obiektywie gościa z Kalifornii (fotoreportaż), „AM” 2000,  

(1) s. fot. kolor. (przed s. 133).
Piotrowska Ewa, Opowieści nie tylko o fotografiach…, „AM” 2007, s. 171–177, faks., 

fot., fot. kolor.
Pocztówki ze zbiorów „Almanachu Muszyny” z wizytą na Zamku w Starej Lubowli. Wer-

nisaż wystawy. 6 października 2009 roku (fotoreportaż), „AM” 2010, s. 226, faks., fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Teresa i Piotr Basałygowie, „AM” 2010, s. 389–391, 

fot., fot. kolor.
Števík Miroslav, Hrad Ľubovňa a mesto Podolínec na fotografiách neznámeho poľského 

fotografa, „AM” 2009, s. 109–117, faks., fot., fot. kolor., plan.
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Wernisaż wystawy pokonkursowej „Dachy i kominy w pejzażu historycznego państwa 
muszyńskiego”, „AM” 2015, s. 378, fot. kolor.

Ze starego albumu. Posiłek dziada, „AM” 1993, s. 45, fot.
Ze starego albumu. „AM” 1994, s. 63, fot. (Na fotografii rodzina Bełdowiczów).
Ze starego albumu, „AM” 1995, s. 23, fot. (Na fotografii rodzina Franciszka Buszka).
Ze starego albumu, „AM” 1996, s. 83, fot. (Tekst o starej fotografii szkolnej: Witold 

Kaliński).
Ze starego albumu, „AM” 1997, s. 101, fot. (Na fotografii Jan Piróg, burmistrz Muszyny 

przed 1912 rokiem, z żoną Domicelą i dziećmi).
Ze starego albumu, „AM” 1998, s. 115, fot. (Tekst o Wawrzyńcu Wójciku: Maria Waś-

niowska).
Ze starego albumu, „AM” 1999, s. 147, fot. (Na fotografii Klementyna Pasławska z domu 

Filipowicz i Władysław Pasławski z córką Olgą).
Ze starego albumu, „AM” 2000, s. 199, fot. (Na fotografii wnuczka muszyńskiego bur-

mistrza Antoniego Jurczaka, Krystyna Gajewska, w oryginalnym stroju łemkowskim).
Ze starego albumu, „AM” 2001, s. 191, fot. (Na fotografii Wanda z Chrapczyńskich  

i Seweryn Mściwujewscy).
Ze starego albumu, „AM” 2002, s. 119, fot. (Na fotografii rodzina Borzemskich i Turskich).
Ze starego albumu. Rodzina Medweckich, „AM” 2004, s. 246–247, fot.
Ze starego albumu. Hinda Hulaj – cebula, czosnek, „AM” 2005, s. 185, fot. (Tekst: Witold 

Wiśniowski).
Ze starego albumu. Galeria gości muszyńskich. Walerian Czajkowski, „AM” 2008,  

s. 287, fot.
Ze starego albumu, „AM” 2009, s. 316, fot. (Na fotografii muszyński Rynek w latach 

dwudziestych XX wieku).
Ze starego albumu, „AM” 2011, s. 328, fot. (Na fotografii rodzina Mściwujewskich  

i Chrapczyńskich).
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XIV. KOŚCIÓŁ, ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

„Almanach Muszyny” z wizytą w klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Sierpień 
2004 roku, „AM” 2005, s. 147, fot. kolor.

Bajorek Małgorzata, Józef Gardoń – franciszkanin brat Mikołaj Maria, „AM” 2013,  
s. 221–244, faks., fot., fot. kolor., tab. (drzewo genealogiczne).

Bajorek Małgorzata, Siostry elżbietanki w Muszynie. Dom zakonny przy ulicy Kościelnej, 
„AM” 1993, s. 41–44, fot.

Bajorek Małgorzata, Stary pan ze Sromowiec, „AM” 2012, s. 277–294, faks., fot., fot. kolor.
Chalupecký Ivan, K dejinám spišského biskupstva, „AM” 1999, s. 27–31, fot.
Czekaj Mieczysław, Cerkiew – Dom Boży, „AM” 1992, s. 27–32, faks.
Czekaj Mieczysław, Sanktuarium w Izbach, „AM” 1994, s. 43–45, fot.
Gil Andrzej, Działalność duchowieństwa greckokatolickiego dekanatu muszyńskiego  

w latach 1848–1914, „AM” 2003, s. 117–123, faks., fot.
Gołyźniak Grzegorz, Muszyńskie lata księdza Kazimierza Zatorskiego, „AM” 1998,  

s. 37–44, fot.
Heilman Stanisław, Krzyś Jerzy, Symbole w obiektach sakralnych Muszyny, „AM” 1999, 

s. 86–93, fot.
Jan Paweł II, List Jana Pawła II do kardynała Cassidy’ego (tłum. Katolicka Agencja 

Informacyjna), „AM” 2000, s. 61.
Kapiszewski Andrzej (Świerad), Jeszcze o świętym Świeradzie, „AM” 1998, s. 116–118, fot.
Kmietowicz Witt, Czy rzeczywiście była to klątwa?, „AM” 2006, s. 169–174.
Kmietowicz Witt, Pobożność ludowa dawnych mieszkańców Muszyny, „AM” 2003,  

s. 27–41, fot., (2) s. fot. kolor.
Kosiba Elżbieta, Siostry elżbietanki w Muszynie. „Musimy innych uszczęśliwiać” (święta 

Elżbieta), „AM” 1993, s. 40–41. 
Lisowski Zdzisław, Biskup krakowski Karol Wojtyła w Muszynie, „AM” 2004, s. 207–210, 

faks., fot.
Małecka Magda, Jubileusz sześćdziesięciolecia kapłaństwa księdza prałata Arkadiusza 

Klejnowskiego, „AM” 2015, s. 365–366, fot. kolor.
Małecka-Myślik Magda, Siostra Rajmunda, „AM” 2001, s. 143, fot.
Narodziny pomnika. Poświęcenie pomnika Karola Kardynała Wojtyły. Wieczorny koncert 

na Zapopradziu. 2 sierpnia 2008 roku (fotoreportaż), „AM” 2009, s. 105–108, fot. kolor.
Oszczęda Waldemar Ireneusz, Opowieść o klasztorze w Legnawie. Historia i legenda, 

„AM” 2001, s. 185–190, (1) s. fot. kolor.
Oszczęda Waldemar Ireneusz, Zarys historii kościoła greckokatolickiego w Słowacji, 

„AM” 2002, s. 46–54, faks., (2) s. tabl. kolor.
Pietras Tadeusz, Biskup krakowski Jan Muskata a dzieje Muszyny, „AM” 2002, s. 12–18, 

faks., fot.
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Pietrzak Stanisław, Czy święty Świerad był w Muszynie?, „AM” 1997, s. 42–47, faks.
Popovec Jaroslav, Čirč. Starobylá rusínska gréckokatolícka farnosť a pútnické miesto, 

„AM” 2007, s. 133–135, fot. kolor.
Poświęcenie nowej polichromii i witraża w kościele pod wezwaniem świętego Józefa  

w Muszynie. 19 marca 2000 roku (fotoreportaż), „AM” 2001, (1) s. fot. kolor. (po s. 60).
Przyboś Kazimierz, Dzieje biskupa Piotra Gembickiego i muszyńskie ich wątki, „AM” 

1999, s. 94–102, faks., plan.
Przyboś Kazimierz, Jakub Zadzik, biskup krakowski (1582–1642), właściciel „państwa 

muszyńskiego”, „AM” 2002, s. 55–61, faks.
Przyboś Kazimierz, Jan Małachowski herbu Nałęcz (1623–1699), biskup krakowski, 

właściciel „państwa muszyńskiego”, „AM” 2003, s. 43–45.
Przyboś Kazimierz, Ordynacja biskupa Franciszka Krasińskiego dla klucza muszyńskiego 

z 1575 roku, „AM” 2007, s. 33–35, faks.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Ksiądz prałat Józef Wierzbicki (1940–2013), „AM” 

2014, s. 257–258, fot. kolor.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, Pomnik Kardynała, „AM” 2009, s. 103–104.
Salaterski Stanisław, Zasłużeni dla Muszyny. Ksiądz prałat Eugeniusz Piech (1919–1987), 

„AM” 1991, s. 18–20, faks.
Szczebak Władysław, Matka Boska Muszyńska, „AM” 2001, s. 102–104, faks., (1) s. tabl.  

kolor.
Ślusarczyk Elżbieta, Kościół greckokatolicki w kluczu muszyńskim, „AM” 2002, s. 35–45, 

faks., (2) s. fot. kolor.
Totoń Anna, Na Węgry śladami świętej Kingi, „AM” 2000, s. 222–223.
Totoń Anna, Siostry niepokalanki na Sądecczyźnie, „AM” 2004, s. 199–205, faks., fot. 

kolor.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Cerkiew greckokatolicka w Krynicy-Wsi w świetle inwentarza 

z 1941 roku, „AM” 2012, s. 19–23.
Trajdos Tadeusz Mikołaj (oprac.), Inwentarz cerkiewny. Krynica-Wieś, dekanat muszyński, 

Apostolska Administracja Łemkowszczyzny, „AM” 2012, s. 24–38, fot. kolor.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, O pierwszym znanym plebanie w Muszynie, „AM” 1997,  

s. 12–16.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Parafia muszyńska w średniowieczu, „AM” 2007, s. 25–32, 

fot. kolor.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Parafia w Muszynie w świetle wizytacji z 1728 roku, „AM” 

2015, s. 7–16, faks., fot. kolor.
Trajdos Tadeusz Mikołaj, Uwagi o polskiej jurysdykcji kościelnej na Spiszu, „AM” 1999, 

s. 32–33, mapa.
Uroczystość nawiedzenia parafii pod wezwaniem świętego Józefa przez obraz Matki 

Boskiej Częstochowskiej. 20–21 maja 2000 r. (fotoreportaż), „AM” 2001, (1) s. fot. kolor. 
(po s. 60).
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Zakrzewski Leszek, Kinga – Pani Sądeckiej Ziemi, „AM” 1999, s. 81–85, faks.
Żebrowski Rafał, Rozterki Gminy Żydowskiej w Krynicy dotyczące rzezaków rytualnych, 

„AM” 2004, s. 141–147.

Marian Trzebiński, Krynica. Motyw z parku. 
Pocztówka z lat 20. XX wieku (ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)
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XV. KSIĄŻKA, BIBLIOTEKI, ARCHIWA

Bajorek Małgorzata, Kolekcja moich wnuków, „AM” 2007, s. 243–246, faks.
Barliková Otília, Najkrajšia kniha roku 2011, „AM” 2012, s. 241–242, fot. kolor.
Bukowska Łucja, Dzieje Biblioteki Miejskiej w Muszynie, „AM” 1997, s. 5–11, faks., tab.
Kmietowicz Witt, Krótka historia biblioteki parafialnej w Muszynie, „AM” 2004,  

s. 23–36, faks., fot. kolor.
Kopacz Renata, Gacek Sylwia, Sześćdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mu-

szynie, „AM” 2008, s. 209–211, fot. kolor.
Kosecka Jolanta, Wcześny Wiesław, Sądecka Biblioteka Publiczna imienia Józefa Szuj-

skiego, „AM” 2002, s. 144–151, faks.
Kułakowska-Zadęcka Renata, Recenzja: Piotr Wierzbicki, „Śladami Jana Pawła II po 

Krakowie”, „AM” 2009, s. 353–356, faks.
Mściwujewska-Kruk Bożena, O książce „Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitar-

nej” pod redakcją Janusza Bukowskiego i Macieja Bileka, „AM” 2008, s. 307–308, faks.
Przyboś Kazimierz, Pierwsze archiwalia Muszyny, „AM” 2008, s. 201–207.
Redakcja „Almanachu Muszyny”, W Bibliotece i w Muzeum, „AM” 2002, s. 136, (2) s. fot.  

kolor.
Rucka Barbara, Archiwa muszyńskie, „AM” 1992, s. 14–15.
Szczepaniak Bożena, Historia Biblioteki Publicznej w Żegiestowie, „AM” 2008, s. 213–216,  

fot., fot. kolor., tab.
Witrynka wydawnicza. Adam Ziemianin, „Gościniec. Wiersze wybrane 1996–1999”; 

Leszek Migrała, „Klub modelarski Zefirek 1961–1999”, „AM” 2000, s. 240, faks.
Witrynka wydawnicza. Stanisław Pietrzak, „Święty Świerad i jego czasy”; Adam Ziemia-

nin, „Na głowie staję”; Wojciech Piziak, „Poprad. Przewodnik wędkarski”; „Przyjdę po 
strunie światła” (antologia), „AM” 2002, s. 214, faks.

Witrynka wydawnicza. Tadeusz Petrowicz, „Od Czarnohory do Lublina”, „AM” 2003, 
s. 212, faks.

Witrynka wydawnicza. „Harnik – Wiadomości Muszyńskie”, „AM” 2004, s. 270, faks.
Witrynka wydawnicza. Adam Ziemianin, „Makatki”, „AM” 2006, s. 286, faks.
Witrynka wydawnicza. Janina Kumorek, „Ptaki tęsknoty”; Adam Ziemianin, „Dzikie 

zapałki”, „AM” 2007, s. 302, faks.
Witrynka wydawnicza. Wanda Łomnicka-Dulak, „Matusine słówecka”; Bogusław Zawi-

ślak, „Przewodnik po cerkwi świętego Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku”; Adam 
Ziemianin, „Co za szczęście”; Tadeusz Swinecki, „Wspomnienia i refleksje 90(prawie)latka”; 
Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski, „Emilkowy piosennik”; „Głos Nadpopradzia”, „AM” 
2008, s. 309–310, faks. 

Witrynka wydawnicza. Adam Czarnowski, „Poznawać sercem”; Adam Ziemianin, „Cho-
ry na studnię”; Celina Cempa i Jerzy Chronowski (redakcja), „Ziemia Łabowska”; Jerzy 
Krynicki, „Kryniccy. Rody – genealogie – informacje ogólne”, „AM” 2009, s. 358, faks.
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Witrynka wydawnicza. Maciej Strzemski, „Apteka »Pod Aniołem« w Krynicy-Zdroju”; 
Waldemar Ireneusz Oszczęda, „Po drugiej stronie Tatr. Bajki i opowieści słowackie”; Edward 
Drozd, Kazimierz Talarek, „Parafia pod wezwaniem błogosławionej Marii Teresy Ledóchow-
skiej w Muszynie”, „AM” 2010, s. 430, faks.

Witrynka wydawnicza. Maciej Bilek, „Dzieje aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 
roku”; Waldemar Ireneusz Oszczęda, „Moje wędrówki”; Małgorzata Klisowska, „Oplątwa”; 
Arkadiusz Stosur, „Przejścia podziemne”, „AM” 2011, s. 390, faks.

Witrynka wydawnicza. Urszula Sobkowiak, „Wędrówka”; Anna Dramowicz, „Annato-
mia”; Adam Ziemianin, „Wilcze podniebienie”; Barbara Chudzińska, „Życie codzienne na 
zamku w Muszynie”, „AM” 2012, s. 374, faks.

Witrynka wydawnicza. Adam Ziemianin, „Z nogi na nogę”, „AM” 2013, s. 366, faks.
Witrynka wydawnicza. Adam Ziemianin, „Bieszczadzkie anioły. Wiersze i piosenki”, 

„AM” 2015, s. 393, faks.
Wnęk Jan, Przeszłość Muszyny w świetle publikacji Heleny Nuzikowskiej „Biskupie mia-

steczko”, „AM” 2009, s. 233–240, faks.

Ruiny zamku w Muszynie. 
Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku (ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)
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Łucja	Bukowska,	Izabela	Cywa,	Zuzanna	Długosz,	Renata	Kopacz,	 
Ryszard	Kruk,	Bożena	Mściwujewska-Kruk,	Kazimierz	Przyboś,	 
	Małgorzata	Przyboś	,	Sylwia	Rypel,	Agata	Szymańska

„ALMANACH MUSZYNY” DLA MAŁEJ OJCZYZNY 
1991 – 2015

Słowo wstępne

Podczas dwudziestu pięciu lat wydawania „Almanachu Muszyny” zgromadziliśmy na 
jego łamach wielki zasób wiedzy o historii i kulturze, a także współczesnym obliczu 
Muszyny, Krynicy, Żegiestowa oraz szeregu miejscowości południowej Sądecczyzny 
i północnego Spiszu, graniczących z obszarem historycznego „państwa muszyńskiego”. 
Zgromadzoną wiedzę udostępniamy, także za pośrednictwem Internetu, wszystkim zain-
teresowanym. Mamy licznych czytelników naszego rocznika, wydawanego w tradycyjnej 
i elektronicznej formie, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Żyjemy w czasach rozwijających się dynamicznie kontaktów między przedstawicielami 
europejskich społeczności. Ponadto mamy do czynienia z faktem wielkiej fali emigracji 
z Polski i migracji do Polski. Nasi rodacy żyjący poza granicami Polski mają dzisiaj są-
siadów, którym wiedzę o kraju przodków muszą przekazywać w językach ich aktualnych 
miejsc pobytu. Z tego powodu, jeśli chcemy prezentować nasz dorobek w świecie, jeśli 
chcemy, aby poznały go inne społeczności, musimy o naszej lokalnej historii i kulturze 
mówić także w obcych językach. W niniejszym opracowaniu, przygotowanym w pięciu 
wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, słowackiej oraz (skróconej) 
węgierskiej (wersje obcojęzyczne dostępne na stronie www.almanachmuszyny.pl), 
zapraszamy do wędrówki po almanachowych ścieżkach, służących budowie poczucia 
dumy z historii, kultury i współczesnego oblicza naszej małej ojczyzny.

W pierwszym rozdziale proponujemy spacer po dwudziestu pięciu rocznikach „Almana-
chu Muszyny”, w kolejnym omawiamy zawartość bibliografii „Almanachu”1. Następnie 
zapraszamy do zapoznania się z unikalnym bogactwem Sądecczyzny, jakim jest prasa 
lokalna. Dalej prezentujemy inicjatywy programowe Stowarzyszenia Przyjaciół Almana-
chu Muszyny, w tym nasz sztandarowy program, czyli Fundusz Stypendialny. Na koniec 
zapraszamy, w ślad za profesorem Kazimierzem Przybosiem, do wędrówki po ścieżkach 
historii Muszyny, a potem na krótki spacer po jej dzisiejszych ulicach i zapoznanie się 
z muszyńskimi atrakcjami. 

1 Niniejszy tekst prezentujemy w kilku językach na stronie www.almanachmuszyny.pl. W niniejszym 
opracowaniu rozdział dotyczący bibliografii został ze zrozumiałych względów nakreślony skrótowo.
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Dziękujemy autorom za społeczny trud przy przygotowaniu tekstów, które złożyły się na 
niniejsze opracowanie. Tłumaczenie na języki obce sfinansowane zostało z grantu, który 
otrzymaliśmy w ramach programów Mecenat Małopolski 2012 oraz Mecenat Małopolski 
2015, a także ze środków własnych Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Bożena	Mściwujewska-Kruk
Redaktor Naczelna „Almanachu Muszyny”

Ryszard	Kruk
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

 

Rozdział I 

„Almanach Muszyny” 1991–2015

W 1991 roku zapoczątkowaliśmy – pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Muszyńskiej – wydawanie rocznika „Almanach Muszyny”. W roku 2010 wydawcą pisma 
zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Pierwszy rocznik liczył stron 
40, od kilku lat z trudem staraliśmy się nie przekraczać 400 stron.

W zakresie naszych zainteresowań leżą dzieje muszyńskiej ziemi i historia związanych 
z nią ludzi; poświęcono im kilkaset tekstów około trzystu autorów. Zaglądamy często 
również do sąsiedzkich miejscowości oraz na słowacki Spisz i Szarysz. 

Na stronach „Almanachu” pojawiają się artykuły profesjonalistów – historyków, archeo- 
logów, biologów czy geologów, ale także wielu osób, które na co dzień nie parają się 
piórem, pełniąc inne funkcje społeczne. Pasjonaci, zafascynowani historią, tropią jej ślady 
na muszyńskiej ziemi i w okolicach, dzieląc się na naszych łamach swoimi odkryciami.  

Udaje nam się – dzięki penetrowaniu lokalnego środowiska – docierać do zapisków, 
kronik i fotografii, ukrywanych w domowych szufladach. Zbieramy rodzinne relacje 
i wspomnienia, niedostępne dla zinstytucjonalizowanych struktur.  

Historia jest dziedziną wartą propagowania wśród młodego pokolenia, które powinno 
znać dzieje własnej małej ojczyzny i dzieje sąsiadów. Stąd nasze starania o pokazywanie 
historii Spiszu także przez naszych południowych sąsiadów, w dodatku w ich ojczystym 
języku.  

Poniżej proponujemy naszym czytelnikom wędrówkę po stronach dwudziestu pięciu 
roczników „Almanachu Muszyny”. 

I Rocznik 1991
W naszym pierwszym roczniku, zaledwie czterdziestostronicowym, przedstawiamy 
zarys dziejów Muszyny, historię zamku i legendy z nim związane, kościoły i cmentarze, 



101„Almanach Muszyny” dla małej ojczyzny

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

znajdujące się w obrębie gminy, muszyńskie źródła mineralne, Muzeum. Prezentujemy 
także propozycje spacerów i wycieczek, zachęcamy do przeczytania wierszy Jerzego 
Harasymowicza. Korzystając z wiedzy prof. Romana Reinfussa, historyka i etnografa, 
wielkiego znawcy i wielbiciela Łemkowszczyzny, pokazujemy obrzędy łemkowskiej 
Wigilii.

II Rocznik 1992
Proponujemy przyjaciołom Muszyny zajrzenie w jej archiwa, przyglądnięcie się, jak 
wyglądało życie tutejszych mieszczan w przeciągu paru wieków, zapoznanie się z histo-
rią muszyńskiego herbu, a także z wynikami prac wykopaliskowych, prowadzonych na 
zamkowym wzgórzu. Zachęcamy do wypraw pieszych i samochodowych, dla których 
Muszyna jest znakomitą bazą wypadową. W związku z tym, że niemal na każdej wy-
cieczce czy spacerze spotkamy w tych stronach stare cerkwie, zamieszczamy parę słów 
wyjaśniających znaczenie wyposażenia świątyni dla istoty obrządku greckokatolickiego. 

Wielbiciele poezji znajdą w „Almanachu” kilka wierszy uznanego poety rodem z Mu-
szyny, Adama Ziemianina, a także paru nieprofesjonalnych autorów.

III Rocznik 1993
Prezentujemy artykuł Jacka Zaremby, umożliwiający ciekawy spacer po zakątkach No-
wego Sącza, „większego brata” Muszyny, który obchodził 700. rocznicę lokacji. 

Zapraszamy na przejażdżkę konną dorożką (czyli fiakrem) po starej ulicy Kościelnej, 
skąd – mijając Ochronkę, prowadzoną przez siostry elżbietanki – zmierzamy w stronę 
Powroźnika i jego zabytkowej, siedemnastowiecznej cerkwi. Rozmawiając z burmistrzem 
„młodszej siostry”, Krynicy, która w roku 1993 obchodziła dwusetne urodziny, poznajemy 
problemy oraz marzenia gospodarzy i mieszkańców tego uzdrowiska. Zaglądamy także 
do nieco odleglejszych sąsiadów: Čirča, Podolińca, Gniazd i Starej Lubowli, przyglądając 
się polskim śladom na słowackim Spiszu. 

Po otarciu się o historię zachęcamy do zaczerpnięcia górskiego powietrza w trakcie spa-
ceru nad Muszynką i Popradem, gdzie cierpliwym obserwatorom uda się może wytropić 
czarnego bociana. Miłośnikom literatury pięknej proponujemy opowiadanie Adama 
Ziemianina o babci Annie i jej pensjonacie, a także kącik z poezją. W cyklu o znanych 
i cenionych muszynianach, którzy wprawdzie zmienili miejsce zamieszkania, ale sercem 
zostali w swym miasteczku, zamieszczamy rozmowę z kompozytorem Zbigniewem 
Bujarskim.

IV Rocznik 1994
Proponujemy cofnięcie się w czasie, by oczami wyobraźni zobaczyć starostwo muszyń-
skie w pełnym rozkwicie, skosztować wina na zamku z mistrzem Janem z Czarnolasu, 
zajrzeć do starej muszyńskiej szkoły, ze zmiennym szczęściem przez wieki wdrażającej 
małych mieszczan do trudnej sztuki pisania i czytania. W czasie wędrówki po muszyńskich 
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wierchach oglądamy miejsce hipotetycznej potyczki na Garbach i okopy konfederatów 
barskich koło wsi Muszynka, gdzie ponoć przebywał Kazimierz Pułaski. W trakcie zwie-
dzania starych unickich cerkwi, prawdziwych pereł architektury tych stron, odwiedzamy 
kościół w Izbach, by pokłonić się przed kopią obrazu Matki Boskiej Opiekuńczej, kiedyś 
otaczanego wielką czcią. 

Zaglądamy także do słowackiego Bardiowa, miasteczka o bogatej historii, malowniczością 
– jak twierdzą znawcy – nieustępującego Kazimierzowi Dolnemu nad Wisłą. Możemy 
także zobaczyć inne miejscowości na Słowacji, wykąpać się w gorących siarczanych 
basenach koło Kieżmarku lub poszukać ucieczki od letniego skwaru w ciszy i chłodzie 
lodowych jaskiń. 

W Muszynie trudno nie natknąć się na przecinające miasto w różnych kierunkach tory 
kolejowe. Nad bezpieczeństwem osób na przejazdach czuwają dróżnicy i, choć mają 
do dyspozycji technikę końca XX wieku, tak jak ich poprzednicy sprzed ponad wieku 
dyżurują przez całą dobę, o czym przypomina nam Edward Drozd. Stary dworzec kole-
jowy nie istnieje, ale na chwilę możemy cofnąć się o kilkadziesiąt lat, by w opowiadaniu 
Adama Ziemianina powitać na peronie sapiący parowóz.

V Rocznik 1995
W tym roczniku przypominamy w zarysie dzieje naszego miasta, zatrzymując się w cza-
sach I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Wspominamy o burmistrzu 
Muszyny z lat 1912–1938, Antonim Jurczaku. W roku 1995 minęło pięćdziesiąt lat od 
jego śmierci; z tej okazji przytaczamy przepełnione ciepłymi uczuciami wspomnienie 
wnuka. W historycznej wycieczce towarzyszymy konfederatom barskim, starając się 
rozwiązać zagadkę ich tajemniczego odznaczenia. W Andrzejówce i Leluchowie mo-
żemy się przyjrzeć, dzięki artykułowi Tadeusza Trajdosa, ikonostasom pędzla Wiktora 
Zompha. Piszemy o założycielu i odkrywcy Żegiestowa, Ignacym Medweckim, a na 
muszyńskim cmentarzu szukamy grobów jego rodziny, przy okazji zatrzymując się także 
przy wojennej kwaterze żołnierzy poległych w roku 1914. 

Po sąsiedzku, w Krynicy, zwiedzamy ekspozycję dzieł Nikifora, genialnego Łemka, któ-
rego setna rocznica urodzin przypadła w roku 1995. Korzystając z okazji wsłuchujemy 
się na krynickim Deptaku w kiepurowskie belcanto, ożywające nad Krynicą w czasie 
dorocznych festiwali imienia mistrza z Sosnowca. W kąciku literackim proponujemy 
spotkanie z wykreowanym przez Adama Ziemianina letnikiem Benkiem, a potem z Po-
łudnicą w napisanej gwarą bajce-legendzie Franka Kmietowicza, od lat mieszkającego 
w Kanadzie, pasjonującego się kulturą ludową i historią. 

VI Rocznik 1996
Rozpoczynamy od przeglądu literackich dzieł poświęconych Ziemi Muszyńskiej, bo 
i wielcy o niej pisywali, jak choćby mistrz z Czarnolasu, Jan Kochanowski, który wychwa-
lał dobry gust starosty muszyńskiego i jego znajomość win. Zapraszamy do obchodzącego 
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swe 150. urodziny Żegiestowa, a interesujących się historią oprowadzamy po muszyńskim 
zamku oraz umożliwiamy zaglądnięcie w metrykalne księgi parafii greckokatolickich 
w poszukiwaniu śladów mocno w regionie osadzonej rodziny Krynickich. Wspominamy 
historię muszyńskiego Banku Spółdzielczego i ludzi, którzy go tworzyli. Inną miejscową 
zasłużoną placówką, o której piszemy, jest Ośrodek Polskiego Związku Niewidomych, 
który w roku 1996 obchodził 60-lecie swego istnienia. 

Na muszyńskim Rynku w białych kapliczkach strzegą porządku w miasteczku święci: 
Florian i Jan Nepomucen. Poprzednik „rynkowego” św. Floriana wywędrował do ka-
pliczki na Folwarku – części Muszyny położonej na lewym brzegu Popradu. O historii 
tej rzeźby oraz o jej konserwacji piszą na łamach „Almanachu” mieszkaniec Folwarku 
oraz profesjonalista-konserwator. Ponieważ święty Florian jest patronem Straży Pożar-
nej, wypada wspomnieć o wieloletnim, zasłużonym dla Muszyny komendancie OSP, 
Ferdynandzie Paleju, i jego pasji – kinie „Baszta”.

Z Rynku niedaleko już do parafialnego kościoła pw. św. Józefa, kryjącego w swym chłod-
nym wnętrzu trzy wspaniałe zabytkowe rzeźby z XV wieku. Potem możemy zajrzeć na 
cmentarz, do kapliczki ufundowanej przed laty przez rodzinę Krynickich.

Dla miłośników literatury przygotowaliśmy opowiadanie o wspomnianym kinie „Baszta”, 
muszyńską bajkę pisaną gwarą, a także odrobinę poezji. Z kolei wielbiciele muzyki znajdą 
parę słów na temat starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. O ludowych twórcach 
rodem z Muszyny opowiadamy przy okazji wspomnienia o Kunegundzie Jeżowskiej. 
Proponujemy także przyjrzeć się z bliska, jak przed laty wyglądało muszyńskie wesele 
z jego obrzędami i przyśpiewkami. 

Zamieszczamy tekst ks. Stanisława Pietrzaka, podważający wiarygodność często przez 
znawców historii Sądecczyzny cytowanego dokumentu z 1209 roku, który błędnie uwa-
żany jest za pierwszą pisemną wzmiankę o Muszynie.

VII Rocznik 1997
Opowiadamy o problemach współczesnej Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zagląda-
my „za miedzę” do słowackiej Lewoczy, zapraszamy do kącika literackiego na kąsek 
smakowitej prozy i poezji o tematyce muszyńskiej. Dodać wypada, że o perle Spiszu, 
Lewoczy, napisał dla „Almanachu” autor słowacki, Ján Skupin. Specjalny artykuł poświę-
camy dziejom muszyńskiej Biblioteki. Placówka ta, zasłużona dla rozwoju kulturalnego 
życia naszego miasta, obchodziła w roku 1997 jubileusz 50-lecia, choć jej dzieje sięgają 
jeszcze głębiej w przeszłość Muszyny. Autorka tekstu, Łucja Bukowska, to długoletni 
dyrektor Biblioteki.

Zagłębienie się w pasjonujące dzieje miasta umożliwia kilka ciekawych tekstów. Dowie-
my się z nich o pierwszym znanym z przekazu pisanego plebanie Muszyny, następnie 
o fundatorze kościoła parafialnego, biskupie Trzebickim, a także o świętym Świeradzie, 
którego figura zdobi wnękę w zewnętrznej ścianie kościoła parafialnego, a który być 
może odwiedził kiedyś Muszynę. 
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Proponujemy również artykuł poświęcony muszyńskim nazwom i wyrażeniom. Podob-
nie jak w innych małych społecznościach, także i u nas funkcjonuje mnóstwo określeń 
zarówno typowych dla regionu, jak i jedynych, niepowtarzalnych. Tym razem piszemy 
głównie o nazwach toponimicznych.

Niemniej ważny od samej Muszyny w kompleksie uzdrowiskowym jest Żegiestów, 
o problemach którego zamieszczamy kilka słów. Z Żegiestowa niedaleko do Wierchomli, 
o której drukujemy ciepłe wspomnienie z muszyńskim akcentem. W tym numerze podej-
mujemy zeszłoroczną opowieść o dziejach rodu Krynickich. Tym razem będzie to dwu-
głos: wypowiedzi historyka oraz członka rodziny, pasjonującego się jej ciekawą historią. 

VIII Rocznik 1998
„Almanach” 1998 w dużej mierze poświęcamy twórczości Adama Ziemianina, poety 
wywodzącego się z Muszyny i o Muszynie często piszącego. Przeczytamy zatem za-
równo kilkanaście wspaniałych wierszy jego pióra i zabawne muszyńskie opowiadanie, 
jak również artykuł poświęcony twórczości poety oraz jej muszyńskim odniesieniom. 

Zgodnie z tradycją zaglądamy także w głąb historii naszego miasta. Pokazujemy, jak 
przez stulecia nie oszczędzały Muszyny powodzie i pożary, jak wyglądały domy, których 
już nie ma. Przyglądamy się inskrypcjom w kościele parafialnym, spoglądamy ponownie 
na karty z dziejów rodziny Krynickich, odwiedzamy Koło Kombatantów, zaglądamy do 
przedwojennego żydowskiego pensjonatu „Bristol”.

Przede wszystkim jednak przypominamy w tym numerze wielu wspaniałych ludzi, za-
służonych dla naszego miasta i jego okolic. O twórczości Franka Kmietowicza szerzej 
pisze jego bratanek, Witt Kmietowicz. Przedstawiamy też postać działacza krynickiego, 
lekarza i wieloletniego burmistrza Krynicy, doktora Franciszka Kmietowicza seniora. 
Kolejne wspomnienie dotyczy działacza i artysty, Karola Rojny, założyciela muszyńskie-
go Muzeum. W cyklu Ze starego albumu prezentujemy radnego muszyńskiego z okresu 
międzywojennego, Wawrzyńca Wójcika. Obchodzącemu w 1998 roku 90. urodziny 
księdzu prałatowi Kazimierzowi Zatorskiemu, wieloletniemu proboszczowi muszyńskiej 
parafii, poświęcamy artykuł napisany przez muszynianina, księdza Grzegorza Gołyźniaka. 

Wielu fascynujących ludzi ma w swój życiorys wpisaną Muszynę. Jedną z takich postaci 
jest generał armii amerykańskiej Leo J. Dulacki, wnuk zasłużonego muszyńskiego bur-
mistrza Antoniego Jurczaka. Kolejne teksty przenoszą Czytelników w krainę wspomnień, 
do ukrytej wśród zieleni „Szwarcówki” i do rezerwatu lipowego.   

Idąc w stronę Leluchowa, wzdłuż jakże często wylewającego Popradu, odwiedzamy 
pozostałości po starym, nieczynnym kamieniołomie na Wapiennem, a poprzez kwerendę 
w starych dokumentach zaglądamy nieco dalej, do najdawniejszego Dubnego. Zapraszamy 
też na trochę dłuższą wycieczkę – na Jaworzynę. 

By uchronić od zapomnienia stare okoliczne nazwy oraz powiedzenia, piszemy nadal 
o nazwach topograficznych, a także rozpoczynamy cykl, poświęcony charakterystycznym 
wyrażeniom i określeniom.
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IX Rocznik 1999
Zbigniew Wolanin wprowadza Czytelników w fascynujący, kolorowy świat obrazów 
Nikifora, który sam siebie lubił nazywać „Matejką z Krynicy”. Prawdziwy Jan Matejko 
również pojawia się na naszych łamach w artykule, opowiadającym o pobycie malarza 
w Krynicy i o okolicznościach powstania szkicu, przedstawiającego fragment zabudowy 
rynku w Muszynie. Poruszając się nadal po obszarach sztuki, opowiadamy o rzeźbiarzu 
muszyńskim, Józefie Sikorskim.

Po raz pierwszy zamieszczamy bez tłumaczenia na język polski tekst słowacki –  artykuł 
historyka, wieloletniego kierownika archiwum w Lewoczy, Ivana Chalupeckiego. Artykuł 
ten otwiera część „Almanachu” poświęconą Kościołowi i jego sprawom. Kolejne teksty 
opowiadają o ludziach związanych, choćby pośrednio, z naszym biskupim miastecz-
kiem, o muszyńskich świątyniach i ich bogatej symbolice, a także o mogiłach Polaków, 
wywodzących się z Muszyny. Okazuje się, że i po muszyńskiej ziemi wędrował kiedyś 
kardynał Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II, który w czasie swej pielgrzymki 
do Ojczyzny kanonizował Kingę – Panią Sądecką.

Prosimy Czytelników o chwilę zadumy nad losem muszyńskich Żydów, wypędzonych 
przez Niemców z nadpopradzkiego miasteczka, które oni również uważali za swój dom. 
Kiedy już odbędziemy spacery ulicą Ogrodową ku staremu kirkutowi, oglądniemy 
przedwojenne muszyńskie pensjonaty, zwiedzimy Muzeum, oprowadzeni przez kustosz 
Barbarę Rucką, a także zmęczymy się pieszymi wycieczkami w stronę Hali Pisanej, 
możemy pojechać do Krynicy „żelazną drogą”, którą jeździł kiedyś Nikifor, by potem 
tory i dworce przenosić na swoje urokliwe rysunki.

W perle polskich uzdrowisk zachęcamy do spaceru ulicą Pułaskiego spory kawałek po-
nad kiepurowską „Patrię”, gdzie u wylotu szosy z Krynicy do Tylicza kryje się kopiec 
Pułaskiego. Szacunek dla dzieła ówczesnego burmistrza Krynicy, doktora Franciszka 
Kmietowicza, a także innych wspaniałych kryniczan, którzy społecznemu trudowi budo-
wy kopca i pomnika Pułaskiego poświęcili sporo czasu i prywatnych pieniędzy, skłonił 
nas do podjęcia tego tematu.

Przed dwoma laty rozpoczęliśmy almanachową przygodę z językiem Muszyny. W rocz-
niku 1999 dorzucamy do komponowanego „słowniczka” garść oryginalnych słów i zwro-
tów, a także proponujemy pewne usystematyzowanie wiedzy o regułach rządzących tym 
językiem.  

W ciepłych opowieściach o urokach Muszyny, o przyjaciołach i bliskich, almanachowi 
autorzy pozwalają zajrzeć w głąb swych wspomnień i na karty starych rodzinnych albu-
mów. Wśród postaci, które goszczą na stronicach „Almanachu”, obok XVII-wiecznego 
właściciela „państwa muszyńskiego”, biskupa Piotra Gembickiego, znajdzie się i bur-
mistrz Muszyny z przełomu wieku XIX i XX – Jan Piróg, i leśniczy Michał Witowski, 
i poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Jan Pawłowski, i nauczycielka z Folwarku Maria 
Heilman, i dziadek Wawrzek Bukowski.  
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Po raz pierwszy publikujemy listę osób, które dokonały wpłat na konto Funduszu Sty-
pendialnego Almanachu Muszyny. W roku 1999 zostało wręczone pierwsze stypendium 
ufundowane dla uzdolnionej młodzieży muszyńskiej przez przyjaciół naszego pisma.    

X Rocznik 2000
Od wieków, podobnie jak wiele innych granicznych miejscowości, Muszyna żyje na styku 
państw, narodów, kultur. Chcemy pokazać, że na bogactwo ekonomiczne i kulturowe 
regionu mają wpływ różni ludzie, różne nacje i różne religie. Niech piękne wspomnienie 
o Marii Gottlob, napisane przez jej urodzonego w USA syna, Julesa Mandela, będzie 
tego przykładem. 

Jak zazwyczaj chcemy zaprosić Czytelników do przyjrzenia się historii naszego miasta, 
a także zabrać ich na wycieczkę po lasach, wzdłuż rzek i potoków, obok muszyńskich 
kapliczek. Odkrywamy ciekawe pomniki przyrody nieożywionej, a w drodze na Malnik, 
skąd tak piękny roztacza się widok na Rynek, Basztę, ulicę Ogrodową i całe miasteczko, 
przystajemy u stóp starych maceb na muszyńskim kirkucie.

Począwszy od przygód karpackich zbójników, którzy i w te regiony się zapuszczali, 
poprzez dzieje ostatniego starosty na Muszynie oraz historię linii kolejowej Tarnów 
– Leluchów – Orlov docieramy do okresu międzywojnia i okupacji, a potem w czasy 
jeszcze nam bliższe. Chcemy zainteresować Czytelników m.in. historią muszyńskiego 
sądu, pokazując ewolucję tej ważnej instytucji.

Zaglądamy i do Krynicy, sprzed stu lat oraz współczesnej, a także do Andrzejówki, 
Dubnego, Wierchomli, Żegiestowa oraz poza granice Polski – do słowackich sąsiadów. 
Zainteresowała nas sprawa tamtejszych Romów; poza tym odwiedzamy bliski polskiej 
granicy Pławiec, o którym piszemy w języku polskim i słowackim.

Przed laty podróżowali doliną Popradu romantyczni wędrowcy, zachwycając się jej pięk-
nem i zostawiając ślad swych wzruszeń w poezji i sztuce plastycznej. Dziś też możemy 
podziwiać jej urok, choć nie wszystko zostało tak, jak dawniej. Cietrzewi pod Jaworzyną 
już nie ma, zniszczono parę elementów krajobrazu, powietrze nie jest już tak przejrzyste. 
Ale lasy w dawnych dobrach hrabiego Stadnickiego żyją, a Popradzki Park Krajobrazowy 
wzbogaca się o nowe pomniki przyrody, zadbane źródła i mofety. 

Nie możemy zapomnieć o najważniejszych zabytkach muszyńskich. Kierujemy więc 
kroki do ruin zamku i do kościoła pw. św. Józefa, odremontowanego ostatnio ze sporym 
pietyzmem. Tu mamy niespodziankę: otóż w trakcie prac konserwatorskich odnaleziono 
zapomniane portrety dwóch biskupów: Andrzeja Trzebickiego i Andrzeja Załuskiego, 
o których pisaliśmy przed dwoma laty w „Almanachu”. 

Bohaterami almanachowych wspomnień w tym roku są Jerzy Udziela, Jerzy Harasy-
mowicz, Adam hr. Stadnicki – społecznik i „ochroniarz” przyrody, Stanisław Porth – 
kowal i muszyński burmistrz, a także Kazimierz Miczulski – policjant, zamordowany 
w Ostaszkowie. Wiele dalekich dróg przebyli mieszkańcy Muszyny! Począwszy od 
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barwnych (godnych pióra Sienkiewicza) przygód ostatniego starosty na Muszynie, po-
przez wojenne tragedie wspomnianych przed chwilą postaci, po perypetie żołnierskiej 
tułaczki Wiktora Borzemskiego. 

Działalność na rzecz najmłodszego pokolenia prezentujemy przy okazji artykułu o po-
wstałym przed dwudziestu laty Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz relacji z przyznania 
kolejnych stypendiów „Almanachu Muszyny”.

XI Rocznik 2001
Tradycyjnie sporo miejsca poświęcamy historii „państwa muszyńskiego” oraz ludziom, 
którzy bezpośrednio lub dzięki swej zawodowej czy społecznej działalności mieli wpływ 
na jego losy. Zaczynamy od przedstawienia uważanego za ojca balneologii polskiej 
profesora Józefa Dietla, któremu polskie uzdrowiska wiele zawdzięczają. Opowieść 
snuje jego stryjeczny prawnuk, profesor Jerzy Dietl. Prezentujemy też ciekawe postaci: 
historyka, pisarza i rysownika Szczęsnego Morawskiego, malarza Wojciecha Gersona 
oraz aktora Jerzego Rolanda, który spoczywa na muszyńskim cmentarzu. 

Artykuły historyczne prowadzą Czytelników od czasów odległych, kiedy to wojsko 
muszyńskie odnosiło wiktorie (bądź zbierało cięgi), wspierając zbrojne siły biskupów 
krakowskich, poprzez wspaniały okres narodzin muszyńskiego uzdrowiska, aż po okrutne 
lata II wojny światowej. Nie brakuje tekstów o tematyce żydowskiej, autorstwa Rafała 
Żebrowskiego i Leszka Hońdy. W naszym miasteczku zdarzały się różne chwile, ale 
wszystkie grupy społeczne i wyznaniowe żyły w miarę zgodnie przez wiele dziesiątków 
lat. 

Proponujemy spacer ulicą Kościelną, parokrotnie w historii dotykaną przez klęskę 
pożaru, ku kościołowi parafialnemu pw. św. Józefa, by obejrzeć przywrócony do świet-
ności posąg Matki Boskiej, który w roku 2000, wraz z figurkami św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Otylii, gościł – jako zabytek pochodzący z katedry na Wawelu – na jubileuszowej 
wystawie w Krakowie. 

Z kościoła już tylko krok na szumiący lipami cmentarz, gdzie spoczywa wielu zasłużonych 
dla miasteczka mieszczan. Tu wypadnie nam skłonić głowę przed grobem zmarłej w roku 
2000 siostry Rajmundy, elżbietanki, pełnej poświęcenia i zawsze służącej pomocną dłonią.  

Krążąc spacerkiem po Muszynie, trafiamy w wielu miejscach na stare i nowe przydrożne 
krzyże, o których opowiada Witt Kmietowicz. Zaglądamy na Zapopradzie, gdzie może 
jeszcze drga jakaś zagubiona nutka w miejscu dawnego „pawilonu dla orkiestry”. Przed 
laty bawili się tu w letnie dni mieszkańcy Muszyny i letnicy, korzystający zgodnie  
i niezależnie od płci, wieku, czy też wyznania z atrakcji nadpopradzkiej plaży. Echo 
tych wspomnień odnajdujemy w opowieści Miriam Akavii o ostatnich przedwojennych 
wakacjach spędzonych właśnie w Muszynie.

Jeśli trafimy na Zapopradzie w maju, w przedwieczornej ciszy usłyszymy dźwięk trąbek, 
wygrywających z zamkowego wzgórza melodie maryjnych pieśni: prawdziwą „muszyń-
ską serenadę”… 
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Wędrując z biegiem Popradu mijamy urocze stare wille, a wśród nich „Nasz Domek”, 
własność rodziny Peszkowskich. Potem jeszcze krok i jesteśmy w słowackiej Legnawie, 
gdzie w miejscu starodawnego klasztoru legenda splata się z historią. Niemal naprze-
ciw, po drugiej stronie rzeki, rozłożyła się polska wieś Milik, nieco dalej Andrzejówka, 
a w końcu uzdrowisko Żegiestów, którego przedwojenną świetność prezentujemy na 
starych pocztówkach. Potem wracamy w górę Popradu, do granicznego Leluchowa, gdzie 
pięknie kwitną czereśnie. Stąd niedaleko do Starej Lubowli, o której piszemy w języku 
słowackim. Badając geologiczne ukształtowanie muszyńskiej okolicy, zatrzymamy się 
na chwilę przy jej niezmiernie interesujących kamieńcach, skałkach i jaskiniach.  

W końcowej części rocznika znajduje się relacja z ubiegłorocznego Spotkania Przyja-
ciół Almanachu Muszyny, z dyskusji panelowej „Muszyna na pograniczu kultur” oraz 
z przyznania kolejnych stypendiów dla uczniów muszyńskiego Liceum.  

XII Rocznik 2002
Tym razem, pisząc o dziejach naszego regionu, cofamy się o wiele dalej, niż czyniliśmy 
to zazwyczaj. Jarosław Stolarski pokazuje nam bowiem, jakie ślady pozostawiły na 
muszyńskiej ziemi stworzenia żyjące tu przed trzydziestoma milionami lat!

Zajmujemy się także i bliższą nam w czasie historią, począwszy od piętnastego wieku, 
aż po nasz raczkujący wiek dwudziesty pierwszy. Opowiadamy o losach biskupa Jana 
Muskaty, przedstawiamy także postać jednego z kolejnych właścicieli „państwa mu-
szyńskiego”, biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Pokazujemy zarys genezy Kościoła 
greckokatolickiego i jego dziejów w obrębie klucza muszyńskiego, a także u naszych 
słowackich sąsiadów. Okres międzywojenny pojawia się we fragmentach wspomnień 
o muszyńskiej elektrowni i tartaku oraz w opowieści o społecznej organizacji żydowskiej 
B’nei B’rith. Krynicy poświęcamy sporo uwagi w artykule o dawnych pocztówkach, 
uwieczniających to miasto.  

Wspominamy o katastrofie samolotu, jaka miała miejsce w Krynicy w maju 1930 roku. 
Kilka artykułów to relacje z okresu II wojny światowej i okupacji: o pierwszych dniach 
wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, o próbach przekroczenia muszyńskiej „zielonej 
granicy”, o dniach spędzonych w niemieckim areszcie w Muszynie, gdzie uwięziony był 
między innymi wielki człowiek teatru – Józef Szajna. Interesująca jest opowieść o wo-
jennej tułaczce członków rodu Kmietowiczów i walce Antoniego pod Monte Cassino. 
W latach 1938–1939 wakacje w Muszynie spędzał z rodziną sędzia Adam Bień, jeden 
z szesnastu przywódców Państwa Podziemnego, sądzonych w moskiewskim procesie.

Dla wytchnienia zabieramy Czytelników w świat poezji, prezentujemy zbiory Biblio-
teki Sądeckiej, opowiadamy o losach znanego malarza Bolesława Barbackiego, a także 
o życiu i walce o prawa kobiet pisarki słowackiej Terezii Vansovej, z domu Medweckiej 
(tekst w języku słowackim).  

W roku 2001 w Muszynie i w Starej Lubowli powstały Młodzieżowe Kluby Wyszehradz-
kie; młodzież, która realizowała ten pomysł, opowiada o swoich dokonaniach i planach 
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na najbliższe wakacje. Tym razem w sesjach Klubów uczestniczyć będzie też młodzież 
z Węgier i Czech. Z dumą wypada nam wspomnieć także o rozwijającej się idei Fun-
duszu Stypendialnego.

W przeciągu ostatniego roku odbyło się w muszyńskiej Bibliotece i w Muzeum Regio-
nalnym kilka ciekawych imprez, o których krótko wspominamy: wernisaże, koncert, 
a także spotkanie czytelników z izraelską pisarką, Miriam Akavią.   

XIII Rocznik 2003
Zaczynamy od wycieczki do spiskiego Kołaczkowa, małej miejscowości nieopodal Starej 
Lubowli, gdzie do dziś znaleźć można ślady dawnego polskiego osadnictwa. W rejonie 
tym pozostajemy, by opowiedzieć o dziejach Podolińca, a także opisać ludowy spiski 
przyodziewek (artykuł w języku słowackim). Wracając na polską stronę, cofamy się ku 
czasom biskupa Jana Małachowskiego, a potem opowiadamy o przejawach pobożności 
muszyńskich mieszczan i o tym, co ze starych zwyczajów naszych ojców zostało do 
dzisiaj. 

Dzięki lekkiemu pióru dziewiętnastowiecznych badaczy i pisarzy odmalowujemy obraz 
ówczesnej Łemkowszczyzny i jej mieszkańców; zamieszczamy też szkic traktujący o pa-
rochiach greckokatolickich w dekanacie muszyńskim. Zaglądamy do protokołów gmin-
nych wsi Andrzejówka z lat trzydziestych, wędrujemy do Leluchowa i w okoliczne góry.

Spacer w kierunku muszyńskiego kirkutu skłania do chwili zadumy nad losem ofiar 
Holokaustu, między innymi i tych, które wojenny los związał z Muszyną i hitlerowskim 
obozem pracy w tutejszym tartaku.

Nie ma mowy o kulturze bez języka. Wielokrotnie na łamach „Almanachu” cytowali-
śmy gwarowe muszyńskie wyrażenia, często unikalne, niekiedy zabawne. Tym razem 
prezentujemy okazały fragment słownika, opracowanego przed kilkudziesięcioma laty 
przez Eugeniusza Pawłowskiego.

Do stolicy naszego regionu – Nowego Sącza – zaglądamy po to, by poznać burzliwe 
dzieje nowosądeckiego zamku oraz odwiedzić Bibliotekę im. J. Szujskiego. Potem do-
liną Popradu, śladem dawnych podróżników, podążamy do Rytra, by poszukać skarbów 
w ruinach tamtejszej stróży. Udajemy się też do Krynicy – trasą dawnych dyliżansów, 
którymi podróżowało się „do wód”, lub koleją żelazną przez Muszynę, odwiedzając po 
drodze muszyńską stację.  

Wspominamy lata przedwojenne i te tuż po wojnie, odwiedzając przy okazji parę 
ciekawych miejsc, m.in. obóz harcerski i muszyńską elektrownię. Cytujemy dziewięt-
nastowieczną korespondencję prasową z Krynicy i Muszyny oraz fragmenty starych 
przewodników turystycznych, reklamujących uroki tych miejscowości. 

Skoro już o dawnych dokumentach mowa, chcemy zwrócić uwagę Czytelników na ilość 
informacji, jaką może nieść niepozorny skrawek papieru – recepis pocztowy. Przyglądając 
mu się uważnie, możemy odtworzyć kawałek historii, także i tej naszej, muszyńskiej.
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Nie brakuje w tym roczniku literatury – opowiadań i wierszy Adama Ziemianina, a także 
innych twórców, w tym bardzo młodych, dopiero zaczynających swą przygodę ze słowem.  

Dzień dzisiejszy przynosi zarówno sukcesy, jak i klęski. Siłę niszczycielskiego żywiołu 
dane było Muszynie poznać w lipcu 2002 roku. Sukcesy to przede wszystkim ukończenie 
mostu granicznego na Smereczku, a także otwarcie dwóch pijalni wody mineralnej –  
„Antoniego” i „Wandy” za Popradem oraz „Milusi” w dawnych łazienkach mineralnych 
inż. Krówczyńskiego przy ulicy Piłsudskiego. Niewątpliwie osiągnięciem było też po-
wstanie muszyńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i wspaniała 
warszawska wystawa dzieł jego członków, zatytułowana „Nosi mnie”. Wspominamy 
o tych wydarzeniach, dorzucając informację o dokonaniach Młodzieżowych Klubów 
Wyszehradzkich w Starej Lubowli, Muszynie, węgierskiej Nyíregyházie oraz czeskim 
Vsetínie.  

XIV Rocznik 2004 
Od l maja 2004 roku jesteśmy już członkami Unii Europejskiej! Patrząc na historię na-
szego małego miasteczka, zagubionego wśród gór, a jednak pojawiającego się na kartach 
historii Rzeczypospolitej, nietrudno uwierzyć, że nigdy z Europą się nie rozstaliśmy… 
Przywitaliśmy ją jednak uroczyście, spotykając się w dniu wejścia do Unii na Moście 
Wyszehradzkim z przyjaciółmi ze Słowacji. Głównymi bohaterami uroczystości byli 
młodzi członkowie Klubów Wyszehradzkich z Muszyny i Starej Lubowli, dzięki którym 
most graniczny Leluchów – Čirč zyskał swą nazwę.  

Rocznik zaczynamy od wizyty w Krynicy, by dzięki artykułowi Jacka Purchli uczcić 
150. rocznicę urodzin krakowskiego architekta, Jana Zawiejskiego, któremu miasto 
zawdzięcza wiele charakterystycznych budowli – przede wszystkim Stary Dom Zdro-
jowy i kościół parafialny w Zdroju. Potem poznajemy zbiory muszyńskiej biblioteki 
parafialnej, a także oglądamy stare dokumenty, znalezione na aukcjach czy w zbiorach 
muzealnych. Do Krynicy wracamy, by pooddychać kulturą: posłuchać opowieści o Janie 
Kiepurze i początkach festiwalu jego imienia oraz zajrzeć do Galerii „Pod Kasztanem”. 
Uzupełniamy również historię życia lotnika, który w 1930 roku rozbił się w krynickim 
uzdrowisku, o czym pisaliśmy w roku 2002.

Sporo miejsca poświęcamy sąsiadom ze Słowacji, pisząc o trudnych dla obu narodów 
pierwszych dniach II wojny światowej, a także przedstawiając szesnastowieczne po-
czątki rodziny Kołaczkowskich z Kołaczkowa na Spiszu oraz Chmielnicę (Hobgart), 
miejscowość niedaleko Starej Lubowli, zasiedloną paręset lat temu przez osadników 
niemieckich (artykuł w języku słowackim).

Nad Muszyną górują ruiny zamku starostów. Ile jeszcze kryją – mimo licznych poszu-
kiwań archeologicznych i naukowych dociekań – nieodkrytych tajemnic i zagadek? Po 
wycieczce na zamkowe wzgórze zastanawiamy się, jak powinien wyglądać współcześnie 
muszyński herb, by odpowiadać wszystkim wymogom heraldyki.
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O czasach międzywojennych opowiadają rodowici muszynianie; okres ten znajdzie się 
również w artykule o problemach, które krynicka Gmina Żydowska miała ze statusem 
prawnym rytualnego rzezaka. W kolejnych artykułach odwiedzamy Nowy Sącz z jego 
Białym Klasztorem, Żegiestów, Andrzejówkę w latach trzydziestych, Złockie, a także 
Izby, gdzie wciąż można znaleźć pamiątki po konfederatach barskich. 

Na koniec wracamy do Muszyny, trafiamy na Zapopradzie z dawnymi łazienkami mine-
ralnymi, przeglądamy stare pamiętniki i karty z albumu potomków rodziny Medweckich. 
Stara muszyńska plebania jeszcze raz stanie się świadkiem wizyty sprzed ponad trzy-
dziestu lat, kiedy to w nasze strony zawitał ówczesny arcybiskup krakowski, kardynał 
Karol Wojtyła.  

Prezentujemy efekty konkursu fotograficznego pod nazwą „Detal architektoniczny Tylicza 
i okolic”, organizowanego przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz redakcję 
„Almanachu Muszyny”.  

XV Rocznik 2005
Śmierć Jana Pawła II wywarła wpływ na nas wszystkich. Pamięć o ludziach wielkich 
i ludziach prostych, a zarazem wielkiego serca, tłumaczy wartość życia i sens przemijania. 
Tak więc nadal próbujemy uratować od zapomnienia garść przeszłości naszej małej 
ojczyzny… 

Poprzez dzieje muszyńskich mieszczan, a rodu Bujarskich w szczególności, pokazujemy, 
że warto szperać w starych dokumentach i próbować odtworzyć choćby fragmenty ro-
dzinnej historii. Opowiadamy o znaleziskach archeologicznych na wzgórzu zamkowym 
i o tajemniczych murach, odkrytych przypadkowo nad Muszynką. Przeglądamy karty 
dziejów Lubomirskich, rodziny blisko związanej z Sądecczyzną i Spiszem, wracamy do 
prac malarza z Bardiowa, który zostawił swe dzieła w cerkwiach na Ziemi Muszyńskiej 
– w Andrzejówce i w Leluchowie. W Andrzejówce zaglądamy przy okazji do protokołów 
Rady Gminnej z roku 1935. Przedmiotem naszego zainteresowania są również starsze 
dokumenty, omawiane w tekście o przemyśle gorzelniczym w „państwie muszyńskim” 
na początku XVIII wieku oraz w artykule o Tekach Antoniego Schneidera. Dokonujemy 
próby rekonstrukcji obozu konfederatów barskich w Izbach, a potem szperamy jeszcze 
w dokumentach rodziny Kołaczkowskich i związanego z nimi Jakuba Łomnickiego. 

Pojawiają się na kartach „Almanachu” Czarni Górale z Piwnicznej oraz słowaccy sąsie-
dzi z zaproszeniem do Cigeľki i Bušova. Krótko przedstawiamy kalendarium wydarzeń, 
rozgrywających się w powiecie Stara Lubowla w trakcie słowackiego powstania antyfa-
szystowskiego w latach 1944–1945. 

Architektura jest motywem przewodnim artykułów o konkursie na projekt pensjonatu 
w Krynicy w roku 1926, o słowackim architekcie Dušanie Jurkoviču, a także o krynickich 
przepisach budowlanych z lat międzywojennych. Krynicę odwiedzamy również z racji 
wspomnienia o kapelmistrzu Orkiestry Zdrojowej, Adamie Wrońskim. 
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Tematyka żydowskich współmieszkańców naszego miasta pojawia się w postaci starej 
fotografii ubogiego sprzedawcy czosnku i cebuli, prezentowanej w cyklu Ze starego 
albumu, a także w wierszu Adama Ziemianina. Sięgamy do wspomnień, w których po-
jawiają się ludzie, związani czasem na całe życie, czasem tylko na krótki jego epizod, 
z naszym miastem: prof. Leon Marchlewski, Jan Matejko, Józef Łepkowski, Zdzisław 
Krawczyński, prof. Adam Mściwujewski, Zygmunt Syguliński, przedstawiciele rodziny 
Medweckich. 

W dalszej części rocznika wybieramy się na polowanie ze starym leśniczym, opowia-
damy o jubileuszu szkoły w Złockiem, a młodzież z Klubów Wyszehradzkich dzieli się 
z Czytelnikami swoimi dokonaniami i pomysłami.

Oczywiście nie brakuje i poezji. Oprócz wierszy Adama Ziemianina pojawiają się także 
utwory innych poetów związanych sercem z Muszyną i sąsiednimi okolicami.

Dotrzymaliśmy obietnicy złożonej w „Almanachu Muszyny” 2004 i przekazaliśmy sio-
strom klaryskom ze Starego Sącza dokument opublikowany w ubiegłym roku na łamach 
naszego pisma, o czym informujemy w krótkim reportażu fotograficznym.  

XVI Rocznik 2006
Tym razem rozpoczynamy od sztuki – tej nieprofesjonalnej, ale wspaniałej, bo płyną-
cej z głębi serca. Bohaterami rozważań Zbigniewa Wolanina są bracia Jan i Stanisław 
Niewolowie, rzeźbiarze i malarze z Muszyny. Z kolei artykuł Bogdana Karskiego mówi 
o próbach podrabiania niepowtarzalnych obrazów Nikifora.

Cofając się w przeszłość „państwa muszyńskiego” i jego okolic, śledzimy dzieje nazwy 
Krępak, zajmujemy się surowym prawem zaprowadzanym przez muszyński sąd krymi-
nalny oraz historią pewnej klątwy. Pojawia się na naszych łamach historia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy i opowieść o narodzinach krynickiego szpitala 
przed półwieczem.

Wojny przetaczały się raz bliżej, raz dalej od Muszyny, jednak w jakiś sposób zawsze 
ważyły na losach jej mieszkańców. Walki w Karpatach z okresu I wojny światowej i na 
muszyńskim cmentarzu zostawiły swój ślad, a okres II wojny do tej pory przywołuje 
smutne wspomnienia wielu starszych muszynian.

Po raz kolejny goszczą na kartach „Almanachu” takie postaci, jak Maciej Bogusz Stęczyń-
ski, wybitny polski krajoznawca i podróżnik, czy też Jakub Łomnicki, znany z artykułów 
o Kołaczkowie na Spiszu. Niektóre osoby pojawiają się po raz pierwszy, na przykład 
prof. Napoleon Cybulski, prowadzący pod koniec XIX wieku badania nad sposobem 
odżywiania się ludności Małopolski, w tym również mieszkańców okolic Muszyny.

U stóp Matki Boskiej, spoglądającej z Góry Zamkowej na nasze miasteczko, przypomi-
namy, w jaki sposób figura znalazła się w ruinach muszyńskiego zamku. Opowiadamy 
o pierwszym – niezrealizowanym – projekcie pomnika Pułaskiego w Krynicy, a potem 
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udajemy się na poszukiwanie (bardziej już współczesnych) przykładów ceramiki archi-
tektonicznej w różnych krynickich obiektach.

W życiu małych miast – również towarzyskim i kulturalnym – prym wiedli niegdyś leka-
rze, nauczyciele, sędziowie. Także aptekarze. W tym roku rozpoczynamy cykl opowieści 
o galicyjskich aptekach w miejscowościach nieodległych od Muszyny. Zaczynamy od 
apteki w Żegiestowie, gdzie zostajemy nieco dłużej, zaglądając w świetną przeszłość 
tego nadpopradzkiego uzdrowiska. Wędrujemy dalej wzdłuż Popradu, zerkając do pro-
tokołów Rady Andrzejówki z końca lat 30. XX wieku, a potem przekraczamy granicę 
i odwiedzamy słowackie miasta, z różnych względów bliskie Muszynie. W Starej Lu-
bowli i Podolińcu szukamy śladów po starostach Lubomirskich, a w Bardiowie badamy 
losy tamtejszej ludności żydowskiej. Na moment zaglądamy też do Gabołtowa, miejsca 
maryjnych pielgrzymek słowackich Romów.

Rekomendujemy Czytelnikom Almanach Karpacki „Płaj”, a także II tom „Rocznika 
Sądeckiego”, którego nakład został w 1949 roku niemal całkowicie zniszczony przez 
cenzurę, ale – dzięki naszej inicjatywie i współpracy Urzędu Miasta Nowy Sącz – udało 
się w roku ubiegłym wydać jego reprint.

Zapraszamy na spacer pomiędzy „śpiewającymi” mofetami nad potokiem Złockim i na 
wyprawę z zaprzyjaźnionym leśniczym. Razem z Adamem Schwarz-Czarnowskim wspo-
minamy setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, swoistego 
„ministerstwa polskości”.

Wiele radości w majowe dni sprawiły nam muszyńskie siatkarki, które uwieńczyły swój 
całoroczny trud tytułem mistrzyń Polski! Ich drogę do triumfu przedstawia Andrzej 
Koszucki.  

XVII Rocznik 2007
Rocznik otwiera artykuł z cyklu poświęconego historii aptek w rejonie nadpopradzkim; 
tym razem Maciej Bilek opowiada o dziejach muszyńskiej apteki „Pod Aniołem”. Ponow-
nie próbujemy rozwikłać tajemnicę początków muszyńskiej parafii, z uwagą pochylamy 
się nad ordynacją biskupa Franciszka Krasińskiego dla klucza muszyńskiego oraz nad 
starą geologiczną mapą Galicji. Następnie przenosimy się na ścieżki koło Wysowej, 
by odkryć ślady po obozie konfederatów barskich, a potem do Krynicy, by prześledzić 
budowę kolejki na Górę Parkową w 1937 roku. Nadal poszukujemy powiązań nazwy 
Krępak z naszą częścią Beskidów, a także jej śladów po słowackiej stronie granicy. 

Na Słowacji zaglądamy do dwóch muzeów: wspaniałego mieszczańskiego domu w Starej 
Lubowli oraz parafialnego muzeum w bliskim granicy Čirču. Stąd zapuszczamy się na 
moment jeszcze dalej – do węgierskiego miasta Székesfehérvár, w poszukiwaniu miej-
sca pochówku Ścibora ze Ściborzyc, jednego z polskich rycerzy na dworze Zygmunta 
Luksemburskiego.
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W almanachowych wspomnieniach pojawiają się ludzie, którzy zapisali się w historii 
regionu: Maciej Bogusz Stęczyński, Leon Nowotarski, Edward Steczowicz, Aleksander 
Rojna, Leon Czmiel, Łucjan Machniewski. Jednych nie trzeba przedstawiać, inni – nie-
znani szerzej – zasługują na to, by zaistnieć w ludzkiej pamięci. O swoich sportowych 
sukcesach opowiada wspaniała polska saneczkarka, Maria Semczyszak-Haszczakowa. 
Przekazujemy też Czytelnikom poruszający list z Izraela.

Prezentujemy historię sądeckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, zdajemy 
relację z wystawy fotograficznej poświęconej Krynicy, a także z plonów konkursu foto-
graficznego „Detal architektoniczny Żegiestowa”, organizowanego wspólnie z Kryni-
ckim Towarzystwem Fotograficznym. Zapraszamy na spacer po Muszynie, by obejrzeć 
ceramikę architektoniczną w muszyńskich sanatoriach, a potem na małą wycieczkę do 
Żegiestowa, Folwarku i Szczawnika. Odwiedzamy także Andrzejówkę, by znów po-
szperać w starych dokumentach z lat trzydziestych. Przyglądamy się budżetowi Krynicy 
przygotowanemu 110 lat temu.

Skoro jesteśmy w górach, nie może zabraknąć – dla naszego bezpieczeństwa – Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Opowiadamy zatem o rocznicy krynickiego 
oddziału GOPR.

Wracamy do starej Muszyny, gdzie na Zapopradziu możemy napić się dobrej wody, słu-
chając muzyki dobiegającej z amfiteatru i szukając śladów pobytu w Muszynie Kazimierza 
Wierzyńskiego. Może z Baszty dopłynie do nas echo majowego grania na trąbkach… 

Z ciekawością przeglądamy unikalną kolekcję świętych obrazków z kolekcji Małgorzaty 
Bajorek, prezentujemy również parę fotoreportaży z imprez kulturalnych, które miały 
miejsce w Muszynie w ostatnich miesiącach, przede wszystkim z koncertu naszych 
stypendystów.  

Zamieszczamy informację o zawiązaniu stowarzyszenia, którego celem jest uczczenie 
pamięci Jana Pawła II poprzez wybudowanie w Muszynie pomnika.  

XVIII Rocznik 2008
Almanachową podróż w czasie zaczynamy od badania śladów, które nasi przodkowie 
zostawili na Baszcie, przez wieki siedzibie muszyńskich starostów. Po zwiedzeniu zam- 
kowego wzgórza i jego tajemnych zakątków przenosimy się do zacisznych archiwów, 
badając stare dokumenty. Przyglądamy się falsyfikatowi, rzekomo z roku 1209, by za-
kończyć dyskusję o datowaniu pierwszej pisemnej wzmianki o Muszynie. Za to warto 
pamiętać, że dokumenty z 1288 roku, na podstawie których Muszyna stała się obiektem 
ugody między komesem Mironiegiem i jego żoną a biskupem krakowskim Pawłem 
z Przemankowa, są autentyczne. 

Dzięki tekstowi Tadeusza Łopatkiewicza towarzyszymy Stanisławowi Tomkowiczowi, 
znakomitemu XIX-wiecznego konserwatorowi i zabytkoznawcy, podczas opisywania 
muszyńskich zabytków. Następnie zagłębiamy się w zapisach Księgi przyjęć do mia-
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sta Muszyny, by potem przyglądnąć się muszyńskim cechom i bractwom, po których 
została jedynie tradycja i chorągiew, noszona co roku podczas procesji Bożego Ciała. 
W słowackim Podolińcu, w starych księgach pijarów, sprawdzamy, który z muszyńskich 
mieszczańskich synów pobierał niegdyś nauki w tamtejszym kolegium. Zaglądamy także 
do sąsiadów po polskiej stronie – do Piwnicznej, poznając historię apteki „Pod Opatrz- 
nością”. Potem wracamy na Słowację, by obejrzeć osiemnastowieczną mapę lubowel-
skiego podgrodzia (artykuł Filipa Fetki w języku słowackim). 

Opisujemy stosunkowo mało znany epizod walk w powstaniu warszawskim z udziałem 
plutonu słowackiego, a także zdajemy bolesną relację z badań nad tragicznymi losami 
oddziału partyzantki antykomunistycznej w Beskidzie Sądeckim.

W centrum naszych zainteresowań zawsze pozostają ludzie, więc i tym razem opowia-
damy o tych, którzy tu mieszkali, i tych, którzy tu – „u wód” – bywali. Należał do nich, 
jakże często i chętnie niegdyś czytany, Józef Ignacy Kraszewski.

Zapraszamy na wycieczkę w stronę Bacówki nad Wierchomlą, sięgamy pamięcią do 
lat dzieciństwa w Krynicy i Muszynie, po raz ostatni zaglądamy do protokołów Rady 
Gromadzkiej w Andrzejówce. Razem z Piotrem Osóbką odwiedzamy także Żegiestów, 
z przykrością konstatując upadek jego zdrojowej części. 

Przygotowujemy zasadzkę na regionalnego poetę, zaraz potem świętując jubileusz 40-le-
cia pracy twórczej Adama Ziemianina oraz jego 60. urodziny. Poświęcamy nieco miejsca 
obchodzącej jubileusz 60-lecia muszyńskiej Bibliotece Publicznej, która jest miejscem 
licznych spotkań, seminariów i wystaw. 

Ze świata słowa przenosimy się do świata obrazu, oglądając dzieła nieprofesjonalnego 
muszyńskiego malarza, Czesława Czmiela, zmarłego w 1998 roku. Przypominamy wysta-
wę malarstwa w Muzeum Regionalnym w Muszynie, a także prezentowane w Bibliotece 
zbiory dawnych pocztówek z Krynicy, Muszyny i Żegiestowa. W zeszłym roku miała 
miejsce kolejna edycja konkursu fotograficznego, którego tematem był detal nagrobny 
nekropolii historycznego „państwa muszyńskiego”. Prezentujemy plon tego konkursu 
– jest on imponujący! 

XIX Rocznik 2009
Latem 2008 roku, w wyniku społecznej inicjatywy, w Muszynie stanął pomnik Karola 
Kardynała Wojtyły. Drugiego sierpnia miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia monumentu. Pomnik wita nas teraz przed wjazdem do centrum Muszyny. 
Warto się na chwilę zatrzymać i wspomnieć zasługi Jana Pawła II dla naszej Ojczyzny. 

„Almanach Muszyny” to nie tylko rocznik. To także szereg inicjatyw, o których informu-
jemy na naszych łamach. W minionym roku była to m.in. zorganizowana we współpracy 
z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym wystawa w Muzeum Ziemi PAN w War-
szawie, sumująca dorobek kilku edycji konkursu „Detal architektoniczny”.
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Tegoroczną almanachową wędrówkę rozpoczynamy od muszyńskiego kościoła, gdzie 
w ołtarzu króluje Matka Boża z Dzieciątkiem, zwana Panią na Muszynie. Od autora 
artykułu, Piotra Łopatkiewicza, dowiadujemy się więcej o proweniencji tej pięknej 
średniowiecznej rzeźby, a także dwóch innych figur: św. Jadwigi i św. Otylii. 

Z kościoła parafialnego przenosimy się do ruin zamku, by prześledzić postępy prac 
archeologicznych. Po wykopaliskach oprowadza nas – podobnie jak w latach ubiegłych 
– Barbara Chudzińska. Za południową granicą, w parafii greckokatolickiej w Čirču, 
dzięki proboszczowi Jaroslavowi Popovecowi, oglądamy kościelne chorągwie malowane 
u schyłku XIX wieku, prawdopodobnie przez malarza z Muszyny! Następnie odwiedza-
my Starą Lubowlę i Podoliniec, śladem blisko stuletnich polskich fotografii prowadzeni 
przez historyka z Muzeum na Zamku Lubowelskim, Miroslava Števíka. Dowiadujemy 
się także, jacy rzemieślnicy dbali paręset lat temu o dobre samopoczucie mieszkańców 
tego zamku… Nieco później czytamy o skonstruowanych przez tajemniczego mnicha 
z Czerwonego Klasztoru skrzydłach, na których ponoć udało mu się dolecieć aż nad 
tatrzańskie szczyty.

Nie sposób, komentując dzieje Muszyny, pominąć historię Straży Granicznej, strzegącej 
granic II Rzeczypospolitej. W pierwszej połowie września 1939 roku, w bliskich nam 
okolicach, ginęli żołnierze Straży Granicznej Obwodu Jasło. Gdzie pochowano zabitych 
żołnierzy? Czy ich ekshumowano, a jeśli tak, to dokąd? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć 
na pytania Waldemara Bocheńskiego?

Na naszych łamach gości w tym roku dwóch panów Mieczysławów: Orłowicz i Karło-
wicz. Dzieliło ich wiele, ale łączyła jedna wielka pasja – góry. Ponieważ chętnie zaglą-
damy do starych muszyńskich dokumentów, zrobimy to i tym razem. Najpierw będzie to 
Księga miejska, z której odczytamy nazwiska osób przyjmowanych do prawa miejskiego 
w latach 1601–1833, a potem rejestry poborowe z drugiej połowy XVII wieku. Prze-
nosząc się w czasy międzywojenne, przejrzymy Pamiętniki zjazdów lekarzy w Krynicy.

Przed laty Łemkowie z okolicznych wsi przeżywali boleśnie rozstanie z ukochanymi 
górami, zmuszeni do wyjazdu w ramach Akcji „Wisła”. Poznamy losy jednej z dotknię-
tych wysiedleniem rodzin – Tyliszczaków z Jastrzębika.

Nie pozostajemy obojętni na los zabytków historii i obiektów kultury, związanych z na-
szym regionem. Rafał Żebrowski przedstawia losy obrazów Feliksa Michała Wygrzy-
walskiego i Kazimierza Sichulskiego, zdobiących niegdyś ściany krynickiego pensjonatu 
„Lwigród”. Wspominamy także o kopcu i pomniku Kazimierza Pułaskiego oraz obelisku 
wzniesionym ku czci Juliusza Słowackiego w Żegiestowie-Zdroju.

Prezentujemy zbiory fotograficzne Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, dotyczące cerkwi 
okolic Muszyny i Krynicy, dowiadujemy się także, jakie dokumenty związane z Muszyną 
można znaleźć w Muzeum Polskim w Rapperswilu. 
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Przedstawiamy urodzonego w Muszynie kompozytora Zbigniewa Bujarskiego, który 
w roku 2008 obchodził siedemdziesiąte urodziny. Życzenia urodzinowe składamy również 
Adamowi Czarnowskiemu – krajoznawcy, fotografikowi, kolekcjonerowi i pisarzowi, 
związanemu w młodości z Muszyną i do tej pory chętnie do niej powracającemu.

Wzdłuż potoków i rzeczek udajemy się na wycieczkę z muszyńskimi harcerzami; do-
cieramy aż do Rytra, po drodze omijając ostrożnie zioło belladonny, choć sporo o niej 
dowiemy się od fachowca, Macieja Bileka. Zaglądamy także do Andrzejówki, wertując 
dawne dzienniki szkolne, a po tradycyjnym spacerze ze starym leśniczym odwiedzamy 
willę „Nasz Domek” na Zapropradziu. 

XX Rocznik 2010
Żegnamy z żalem wieloletniego dyrektora muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego 
i burmistrza naszego miasta – Waldemara Serwińskiego. Zginął w wypadku samocho-
dowym w lipcu 2009 roku. 

W jubileuszowym roczniku, corocznym zwyczajem, poruszamy się po znanych, histo-
rycznych ścieżkach Ziemi Muszyńskiej. Odkrywamy nowe sprawy albo obalamy mity, 
na przykład przypisując kurdybanom z muszyńskiego kościoła pw. św. Józefa właściwą 
datację dzięki wnikliwej analizie Ojcumiły Sieradzkiej-Malec. Zaglądamy ponownie na 
Basztę, by obejrzeć zeszłoroczne znaleziska archeologiczne i dowiedzieć się o nowych 
ustaleniach. Kończymy także, dzięki pracy Kazimierza Przybosia, wertowanie wykazu 
osób przyjętych do prawa miejskiego w Muszynie w latach 1601–1833. Zaglądamy do 
ksiąg parafialnych, odnajdując ślad po nieznanym kompozytorze rodem z Muszyny, 
Wojciechu Pankiewiczu, prezentujemy malowidła starego znajomego, Wiktora Zompha, 
pochylamy się nad proweniencją nazw Beskid i Bieszczad, szukając ich na starych mapach 
z pomocą Tomasza Boruckiego. Interesujemy się przejawami życia politycznego w okre-
sie międzywojennym w Muszynie i okolicach, czytamy także o nich w regionalnej prasie 
z tamtego okresu. Spacerując po pięknej Krynicy, odwiedzamy urokliwą Galerię „Pod 
Kasztanem”, zwiedzamy kolejną wystawę Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego 
w Pijalni Zdroju Głównego, rozglądamy się za starymi krynickimi aptekami. 

Aż za oceanem szukamy śladów rodziny Tyliszczaków razem z Marią Zajączkowską; 
na drugiej półkuli natykamy się też na wątek krynicki, śledząc losy przedstawiciela 
XIX-wiecznej inteligencji polskiej, Władysława Klugera.

Rozpoczynamy wędrówkę po kartach protokołów muszyńskiej Rady Gminnej z lat 
trzydziestych, korzystając z materiałów zebranych przez Małgorzatę Przyboś. Towa-
rzyszymy Nikiforowi w artykule Bogdana Karskiego, przemierzając z artystą dolinę 
Popradu starym wagonem. Udajemy się pociągiem także do Krynicy, „drogą żelazną” 
budowaną sto lat temu przez inż. Ferdynanda Gismana. Do tejże Krynicy przybywali 
wielcy goście, także z rodzin książęcych i królewskich – piszemy o jednej z takich wizyt, 
która zakołysała uzdrowiskiem. 
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Wybieramy się także na wycieczkę na Spisz i do Szarysza. Zastanawiamy się, kiedy 
trafili na ten teren Połowcy, którzy również – być może – zostawili swój ślad w Muszy-
nie w postaci dawnych nazw topograficznych. Przedstawiamy spuściznę kieżmarskiego 
rzeźbiarza ze śląskimi korzeniami, Johanna Feega, wracamy także do spraw cywilnego 
osadnictwa na Zamku Lubowelskim (artykuły w języku słowackim). 

Zamieszczamy wojenne relacje o walczących na zachodnim froncie II wojny światowej 
mieszkańcach Muszyny, a także o tych, którzy lata okupacji spędzili za bramą obozu 
koncentracyjnego. Wspominamy bohatera dwóch narodów, Michala Strenka, Słowaka 
z niedalekiej Jarabiny, który poległ w walce o wyspę Iwo Jima w szeregach armii ame-
rykańskiej. 

Tak się złożyło, że rok 2009 przyniósł parę lokalnych rocznic i jubileuszy. Minęło 135 lat  
od założenia Orkiestry Zdrojowej w Krynicy, 50 lat od powstania krynickiej Szkoły 
Muzycznej, 65 lat temu założono pierwszą w powojennej Muszynie szkołę średnią. 
Swoje urodziny obchodziły także aktualnie działające muszyńskie placówki kulturalno-
-oświatowe: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Z kolei rok 2010 to sześćsetlecie bitwy 
pod Grunwaldem. Króciutko przypominamy, jakie ślady zostały w naszej okolicy po 
obchodach – jeszcze pod zaborami – pięćsetnej rocznicy tego wydarzenia.

XXI Rocznik 2011
W roku 2011 mija sto lat od momentu uruchomienia linii kolejowej Muszyna – Krynica. 
Było to ważne wydarzenie w dziejach obu miejscowości. I chociaż ówcześni mieszkańcy 
Muszyny, którzy czerpali spore zyski z dowożenia kuracjuszy dorożkami do Krynicy, 
protestowali jak mogli przeciwko tej inwestycji, połączenie kolejowe stało się faktem 
i przyczyniło się do dalszego rozwoju perły polskich uzdrowisk. Na naszych łamach 
pojawia się historia muszyńsko-krynickiej linii kolejowej pióra Leszka Zakrzewskiego 
oraz dzieje kolejowej spółki akcyjnej, spisane przez Leszka Koziorowskiego.

Każdy z nas chciałby dowiedzieć się czegoś o swoich przodkach. Skąd przyszliśmy? Kto 
zasiedlił naddunajeckie i nadpopradzkie krainy przed setkami lat? W tajniki nowatorskiej 
metody badań genealogicznych wprowadza nas artykuł ks. Stanisława Pietrzaka. 

Po średniowiecznych mieszkańcach nadpopradzkiej ziemi niewiele zostało śladów. 
Jednak czasem udaje się coś odkryć przy okazji prac archeologicznych prowadzonych 
w ruinach na Baszcie i w obrębie starościńskich zabudowań u stóp zamkowego wzgórza. 
O wynikach tych poszukiwań czytamy w tekstach Barbary Chudzińskiej i Radosława 
Palonki. Z tekstów młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego dowiadujemy 
się także, jak wyglądała dieta mieszkańców muszyńskiego zamku i jak próbowano roz-
wiązać problem wody pitnej.

W Muszynie pito jednak nie tylko wodę. Ani lokatorzy zamku, ani mieszczanie muszyńscy 
nie gardzili mocniejszymi napojami. Prowadzeni przez Witta Kmietowicza, zajrzymy 
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do ciemnych, niewietrzonych wnętrz karczem i zajazdów, sprawdzając, co i gdzie pito 
i jedzono w Muszynie.

Wędrując doliną Popradu ku Nowemu Sączowi, zerkamy na kwitnący ongiś Żegiestów, 
oglądamy główkę starej fajki, znalezioną w Piwnicznej-Zdroju, a w Nowym Sączu 
przypatrujemy się herbowi naszej powiatowej stolicy. Znad Dunajca przenosimy się 
z powrotem nad Poprad, do słowackich sąsiadów. Zaczynamy od wizyty w Čirču, by 
zobaczyć interesujący siedemnastowieczny obraz Bogurodzicy, następnie szukamy śla-
dów po tajemniczej średniowiecznej osadzie i badamy handlowe relacje Hradu w Starej 
Lubowli z miastami spiskimi (teksty w języku słowackim). Tę słowacką wyprawę 
kończymy w Wyżnych Drużbakach z Waldemarem Oszczędą, który przypomina także 
o kilku postaciach bardzo ważnych dla Orawy i Spiszu.

Po powrocie do Muszyny na dobre umiejscawiamy się w XX wieku. Kazimierz Przyboś 
przedstawia początki I wojny światowej w Galicji i nakreśla tło wydarzeń, które w pierw-
szym okresie wojennej zawieruchy miały miejsce w Muszynie. Dzięki temu artykułowi 
zajrzymy do notatek ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Gawora, odzwierciedlających 
niepokój mieszkańców prowincjonalnej Muszyny w jesienno-zimowych miesiącach 
przełomu lat 1914/1915. 

W „Almanachu” 2011 piszemy o politycznym zaangażowaniu ludności łemkowskiej 
i żydowskiej, zamieszkałej w samej Muszynie bądź w okolicach, zamieszczamy także 
ciąg dalszy protokołów muszyńskiej Rady Gminnej z roku 1933, opracowanych przez 
Małgorzatę Przyboś. W Krynicy zaglądamy natomiast do Kroniki restauracji Domu Zdro-
jowego, podziwiając liczne wpisy odwiedzających restaurację gości dzięki artykułowi 
Małgorzaty Reinhard-Chlandy.

II wojna światowa pojawia się w tekście opartym na artykułach z „Wiadomości Aptekar-
skich”, ukazujących się w czasach Generalnego Gubernatorstwa. W roku 1940 redakcja 
tego pisma sporo uwagi poświęciła Krynicy, która stała się kurortem przeznaczonym dla 
niemieckich żołnierzy i urzędników. 

Okres wojny i hitlerowskiej okupacji był czasem służby dla Ojczyzny na froncie, a dla 
innych czasem działania w podziemiu. Był to też czas zwykłych ludzi, którzy nigdy 
nie aspirowali do miana bohaterów, a stawali się nimi i cierpieli, jak bohaterki relacji, 
cytowanych za Kroniką Koła Kombatantów w Muszynie. 

Niepozornie wyglądające stare dokumenty, dotyczące spraw niekoniecznie wagi pań-
stwowej, niosą ze sobą olbrzymią dozę informacji. Tak jest również w przypadku pie-
częci, którymi opatrywano pisma urzędowe, sądowe i recepisy pocztowe; jak są ważne, 
tłumaczy Ryszard Kruk.

Pod koniec II wojny i bezpośrednio po niej okrutny, tułaczy los dotknął łemkowskich 
mieszkańców Ziemi Muszyńskiej. O wysiedleniach na Ukrainę i Akcji „Wisła”, podając 
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dane dotyczące rodzin łemkowskich i ubogiego dobytku, który pozwolono im zabrać, 
pisze Izabela Cywa. 

Choć u progu poprzedniego lata dotknęło nasze miasto nieszczęście w postaci powodzi, 
Muszyna nadal pięknieje z dnia na dzień. O planach, marzeniach i głównych celach 
działania rozmawiamy z burmistrzem Janem Golbą. 

Jest pewna uliczka w Muszynie. Mała, niepozorna. Nosi nazwę jedyną w swoim rodzaju: 
Zefirka. W ten sposób uczczono muszyński Klub Modelarski „Zefirek”, który w roku 
2011 obchodził 50. urodziny, o czym przypominamy, dokonując przeglądu jego osiągnięć.

Po raz kolejny przedstawiamy dorobek konkursu fotograficznego, organizowanego 
wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym i jego prezesem, Juliuszem Ja-
rończykiem. Tym razem przyglądamy się detalom starych zabudowań gospodarczych 
historycznego „państwa muszyńskiego”. 

XXII Rocznik 2012
W „Almanachu” 2010 Karolina Grobelska rozkołysała Krynicę i naszą wyobraźnię 
artykułem o wizycie holenderskiej następczyni tronu i jej małżonka w perle uzdrowisk 
polskich w roku 1937. Kiedy dwanaście miesięcy później przyszła na świat obecna 
holenderska monarchini, Polska podarowała rodzinie królewskiej kołyskę. Niedawno 
autorka dotarła do tego pięknego mebla, dzięki czemu powstał tekst, którym otwieramy 
tegoroczny „Almanach”.  

Na temat teraźniejszości i przyszłości Muszyny rozmawiamy z burmistrzem, Janem 
Golbą. Przede wszystkim jednak – jak zwykle – wybieramy się w przeszłość okolic 
Muszyny. Tradycyjnie podążamy na zamkowe wzgórze, choć tym razem jest to jedynie 
spojrzenie na karty historycznych opracowań dotyczących muszyńskiej warowni.  

Ważny i ciekawy materiał źródłowy opracował Tadeusz Mikołaj Trajdos. Jest to Inwentarz 
cerkwi w Krynicy-Wsi, sporządzony w języku ukraińskim w 1941 roku przez ówczesnego 
parocha krynickiego, ks. Eugeniusza Chylaka, opisujący stan świątyni na kilka lat przed 
jej przejęciem przez Kościół rzymskokatolicki, które nastąpiło po wysiedleniu Łemków.

O przedwojennym „Lwigrodzie” i zdobiącym go decorum była już mowa w ubiegłych 
latach na łamach „Almanachu”. Tym razem Rafał Żebrowski zajął się Obroną Lwowa 
Kazimierza Sichulskiego, przypominając o okolicznościach powstania tego dzieła, jego 
zaginięciu na początku okupacji hitlerowskiej i stosunkowo niedawnym odnalezieniu.

Szukając śladów konfederacji barskiej, odwiedzamy z Maciejem Śliwą nadgraniczną 
słowacką wieś Fryczka (Frička), skąd przenosimy się w dolinę Popradu, by zastanowić 
się z Przemysławem Polakiewiczem, czy w Łomnicy mogła kiedyś istnieć strażnica, 
a potem rozwikłać zagadkę starej inskrypcji nagrobnej na północnych stokach Kicarza.

Z okolic Piwnicznej tylko krok na słowacką stronę. Z Gabrielem Kurczewskim odwie-
dzamy Gniazda (Hniezdne), które – jak się okazuje – były kolebką winiarni Fukiera. 
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Z Gniazd udajemy się tropem rodziny Zamoyskich na zamkowe podgrodzie w Starej 
Lubowli, gdzie zwiedzamy XVIII-wieczną gorzelnię, która jest najstarszym tego rodza-
ju obiektem zachowanym do czasów współczesnych na terenie Słowacji. Po zabytku 
oprowadza nas Miroslav Števík.

Po powrocie w bliższe sąsiedztwo Muszyny odwiedzamy ponownie Krynicę, by z Lesz-
kiem Zakrzewskim poznać historię „Barwiczówki” – przedwojennego Domu Wypoczyn-
kowego Rodziny Kolejowej, a potem zapoznać się, dzięki analizie Jana Grudnickiego, ze 
sposobem artystycznego odtwarzania elementów krajobrazu przez Nikifora. Na krótko 
wracamy jeszcze do wizyty księżniczki holenderskiej w Krynicy, by wspomnieć reperku-
sje, jakie wywołały niestosowne – zdaniem ówczesnych władz – żartobliwe komentarze 
w audycji „Wesołej Lwowskiej Fali”. 

II wojna światowa pojawia się w kilku artykułach. Kazimierz Przyboś przywołuje pamięć 
kurierów sądeckich, ryzykujących życiem przy wielokrotnym przekraczaniu granicy.  
Artur Ochał, znawca dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza, podejmuje próbę rekonstrukcji  
ostatnich chwil strzelca Piotra Dwojaka, a Stefan Małecki po raz kolejny zaprasza na 
karty kombatanckiej Kroniki. Rafał Ojrzanowski dzieli się z Czytelnikami unikalnymi 
fotografiami, zrobionymi w czasie okupacji przez nieproszonych gości – niemieckich 
żołnierzy stacjonujących w Muszynie.

Czy czasy galicyjskie są warte ciepłego wspomnienia? Co nam zostało z mieszanki kultu-
rowej Austro-Węgier? Jak wyglądałby alternatywny przebieg dziejów, gdyby monarchia 
trwała nadal? Do zastanowienia się nad tym zaprasza z nutką przekory Witold Kaliński.

Okres zaborów to także panująca w wielu górskich miejscowościach przysłowiowa 
galicyjska bieda. Emigrowano stąd za chlebem, szukając szczęścia po drugiej stronie 
oceanu. Dramatycznymi losami wyjeżdżających muszynian zainteresowała się Maria 
Zajączkowska, poszukując śladów tego exodusu w dokumentach imigracyjnych w Sta-
nach Zjednoczonych.

Z Małgorzatą Przyboś zagłębiamy się ponownie w protokołach posiedzeń muszyńskiej 
Rady Gminnej z lat trzydziestych XX wieku. Do omawianego rok temu zagadnienia wraca 
ks. Stanisław Pietrzak w artykule na temat szybko rozwijającej się genealogii genetycz-
nej i odkrywania tajemnic pochodzenia ludności w dorzeczu Dunajca i jego okolicach.

Nie zabrakło kilku stałych pozycji: kolorowych fotoreportaży z wydarzeń organizowa-
nych przez SPAM lub zaprzyjaźnione organizacje czy placówki, wspomnień leśniczego 
– Tadeusza Petrowicza, a także informacji o dorocznej Nagrodzie im. Szczęsnego Mo-
rawskiego, przyznawanej dla najlepszej książki o Sądecczyźnie.

Od lat prowadzimy wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym konkurs fo-
tograficzny, którego celem jest uchwycenie ginących detali architektonicznych. Nową 
natomiast inicjatywę stanowi rozstrzygnięty wiosną 2012 roku I Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”, zorganizowany we współpracy 
z Towarzystwem Literackim im. Cypriana Norwida.
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Sporo miejsca poświęcamy ludziom związanym z naszym regionem rodzinnie. Towa-
rzyszymy ks. Franciszkowi Sikorskiemu w jego kapłańskiej drodze, odwiedzamy Piotra 
Serwińskiego w Żegiestowie lat sześćdziesiątych, śledzimy dokonania Władysława No-
wotarskiego, brata zasłużonego dla Krynicy Leona, poznajemy historię Tadeusza Kryni-
ckiego, bohaterskiego obrońcy Lwowa. Z Agatą Tobiasz wędrujemy ścieżkami Beskidu 
Sądeckiego po śladach Szczęsnego Morawskiego, a z Maciejem Bilekiem zaglądamy 
w głąb muszyńskich źródeł, badanych w latach dwudziestych przez prof. Irenę Turow-
ską. Na muszyńskim cmentarzu kłaniamy się cieniom rodziny dziewiętnastowiecznego 
burmistrza Muszyny, Józefa Medweckiego, prowadzeni przez jego prapraprawnuczkę 
Ewę Tarkowską. Odwiedzamy roztańczony w latach 50. i 60. Jastrzębik, wspominamy 
dzieciństwo na ulicy Kościelnej i w przedwojennej Piwnicznej.

Relacjonujemy także radosny moment w naszej współpracy ze słowackimi przyjaciół-
mi: na nasz wniosek Gabriela Malastová została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanym przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego.

XXIII Rocznik 2013
W maju bieżącego roku przypadła 725. rocznica pierwszej znanej pisemnej wzmianki 
nazwy Muszyna. Od omówienia dokumentów z 1288 roku, zawierających tę wzmiankę, 
zaczyna się tegoroczna almanachowa wędrówka w głąb dziejów Muszyny. Przewodnikiem 
jest prof. Kazimierz Przyboś. Na kolejnych kartach rocznika pojawiają się wydarzenia, 
które kształtowały dzieje Muszyny, Krynicy i okolic. Budowę tunelu w Żegiestowie 
przedstawia Leszek Zakrzewski, prześledzenie repertuaru teatru w Krynicy na przełomie 
XIX i XX wieku umożliwia drobiazgowa analiza Moniki Bocheńskiej, a tekst Gabriela 
Kurczewskiego – zapoznanie się z treścią audycji nagrywanych w nadpopradzkich 
uzdrowiskach przez krakowskich radiowców w czasie niespokojnych dni lata 1939 roku. 
Barbara Chudzińska i dr Radosław Palonka, archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
tym razem skupili się na przedmiotach młodszych, bo głównie XIX i XX-wiecznych. 
Choć to drobiazgi, jednak stanowią ciekawe uzupełnienie wiedzy o mieszkańcach nasze-
go miasta. Z kolei Małgorzata Przyboś po raz kolejny przytacza protokoły muszyńskiej 
Rady i Zarządu Miejskiego z lat 30. ubiegłego stulecia. 

Artykuły almanachowe dotyczą nie tylko Muszyny i Krynicy; pojawia się w nich również 
Tylicz z jego bogatym miejskim archiwum, Piwniczna, Stary Sącz, a także Słowacja. Je-
den z tekstów, autorstwa historyka Miroslava Števíka, dotyczący stosunków osadniczych 
w miejscowościach spiskich, które na kilka wieków znalazły się – w wyniku zastawu, 
dokonanego przez Zygmunta Luksemburskiego – w rękach polskiej administracji, został 
opublikowany w języku słowackim.

Historię królewskiej kołyski – polskiego prezentu dla panującej rodziny Królestwa Niderlan-
dów – Karolina Grobelska przedstawiła w ubiegłorocznym „Almanachu”. Tym razem pre-
zentujemy wędrówkę wystawy przygotowanej przez autorkę i nasze Stowarzyszenie z okazji 
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rocznicy wizyty w Krynicy następczyni holenderskiego tronu z małżonkiem (w 1937 roku).  
Interesujący artykuł o losach łemkowskiej rodziny Tyliszczaków przygotowali, dzięki 
sprawnej internetowej współpracy, John Tyliszczak z Bridgeport (USA), Maria Zającz-
kowska, mieszkająca w Bydgoszczy, oraz Andrzej Krajniak z Kanady. Historię miasta 
i jego okolic kształtują nie tylko ważne wydarzenia dziejowe. To także losy związanych 
z nimi ludzi. Postaciom bardziej lub mniej znanym poświęcamy – jak co roku – sporo 
uwagi, skupiając się w dużej mierze na pokoleniu wojennym. Eseje, opowiadania, poezja 
(w tym wiersze Adama Ziemianina) uzupełniają tom liczący 368 stron, stwarzając Czy-
telnikom możliwość wyboru interesujących ich zagadnień. Osobny fragment rocznika 
poświęcony jest XIV edycji Funduszu Stypendialnego, jego darczyńcom i beneficjentom.

XXIV Rocznik 2014
Przygodę z „Almanachem” 2014 zaczynamy od kolejnej wycieczki do muszyńskiego 
zamku, górującego nad miastem. Z interesującego tekstu Artura Gintera dowiadujemy się 
o efektach badań archeologicznych, prowadzonych w roku 2013 na zamkowym wzgórzu. 
Z zamkiem od pewnego momentu nierozerwalnie wiązał się Dwór Starostów. O jego 
losach i obecnej sytuacji zaczerpniemy wiedzę z artykułu Barbary Ruckiej, kustosza 
muszyńskiego Muzeum Regionalnego.

Jak zwykle zaglądniemy na Słowację, zainspirowani dziesiątą rocznicą powstania Sto-
warzyszenia Amos, bratniej organizacji pozarządowej ze Starej Lubowli, której prezes 
Anton Karniš otrzymał z naszej inicjatywy w kwietniu 2014 roku z rąk Ambasadora RP 
na Słowacji, Tomasza Chłonia, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, przyznany przez 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego w uznaniu zasług dla rozwoju polsko-słowackiej 
współpracy. Przedstawiamy także trzy teksty w języku słowackim. W pierwszym z nich 
Gabriela Malastová zarysowuje działalność Stowarzyszenia Amos. Drugi, autorstwa 
dyrektora Zamku w Starej Lubowli, Dalibora Mikulíka, to opowieść o działaczu, filozo-
fie i historyku, księdzu greckokatolickim Mikulášu Beskydzie, związanym z położoną 
nad Popradem Legnavą, niemalże krok od Muszyny. Trzeci to artykuł pióra historyka 
Karola Strelca o Spiskiej Sobocie, miejscu niezwykłym i niezmiernie fotogenicznym, 
architektonicznej perle północnego Spiszu. W języku polskim z tematyką słowacką 
spotykamy się dzięki Waldemarowi Oszczędzie, który tym razem zajmuje się postacią 
Viktora Myskovszkiego, uważanego za pioniera ochrony zabytków na Słowacji. 

Po powrocie do Muszyny czytamy kolejne protokoły Rady Miasta z lat trzydziestych 
XX wieku, korzystając ze szczegółowego zapisu Małgorzaty Przyboś, a potem oglą-
damy pozostałości niemieckich umocnień wojennych z czasów II wojny światowej, 
prowadzeni przez Kazimierza Przybosia. II wojnę światową znajdziecie Państwo na 
łamach „Almanachu” 2014 także w ważnym artykule Grzegorza Olszewskiego, który 
sporządził – w oparciu o archiwa Muzeum Auschwitz – listę osób z Muszyny i okolic, 
osadzonych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Echa wojny odzywają 
się także na karcie z Kroniki muszyńskiego Koła Kombatantów, przygotowanej przez 
Stefana Małeckiego.    



124 „Almanach Muszyny” dla małej ojczyzny

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Wzdłuż Popradu wędrujemy z Witoldem Kalińskim, Piotrem Osóbką i Leszkiem Za-
krzewskim do Żegiestowa, Piwnicznej i Starego Sącza, przyglądając się mijanym miej-
scowościom – ich urokliwym rynkom, pensjonatom, a także krajobrazowi. Ocenimy go 
okiem pejzażysty Edmunda Cieczkiewicza, którego malarskie dokonania przybliży nam 
Justyna Stasiek. W naszej wycieczce trafiamy aż pod tajemniczą górę Łyżkę, wznoszącą 
się między Łukowicą a Przyszową, by z artykułu Jarosława Czai dowiedzieć się o pra-
dawnym osadnictwie w tych stronach, po czym znów skręcamy w kierunku historycznego 
„państwa muszyńskiego”, by z Filipem Lelonkiem poszperać w tylickich archiwach 
w poszukiwaniu rodzinnych dokumentów, a z Maciejem Śliwą odkryć kolejną tajemnicę 
związaną ze stacjonowaniem w tych okolicach konfederatów barskich.

Naszą uwagę skupiamy na kilku postaciach związanych przed laty z Muszyną i Krynicą, 
m.in. na lekarzach – doktorze Leonie Żuławskim, lekarzu i literacie zasłużonym dla Kry-
nicy, o którego dokonaniach opowiada Eugeniusz Niemiec, a także o doktorze „wszech 
nauk lekarskich” Sewerynie Mściwujewskim – w 70. rocznicę śmierci, we wspomnieniu 
spisanym przez Ryszarda Kruka.

Do dziejów rodziny Tyliszczaków swą cegiełkę dokłada Zofia Jędrzejowska-Waszczuk, 
wspominająca muszyńską gałąź tego rodu. Z Barbarą Nagięć przypominamy występy 
teatru amatorskiego, który w latach 50. działał w Muszynie, a potem, prowadzeni przez 
Reginę Wiśniowską-Węglarz, odwiedzamy parę ciekawych zakątków w Muszynie i oko-
licach. Na rowerze docieramy razem z Tomaszem Fedorczakiem na Jaworzynę, kierując 
się jednym ze starych szlaków polowań muszyńskiego leśniczego, Tadeusza Petrowicza. 
Podziwiamy piękno zimowego beskidzkiego lasu, opisanego przez Szczęsnego Moraw-
skiego, cytowanego przez Agatę Tobiasz, a także słuchamy dźwięków dawnej weselnej 
muszyńskiej muzyki, do której nuty wyszukała Monika Florek. Spacerując wzdłuż 
Szczawnika, dojdziemy do willi „Jar”. O jej dziejach i ludziach z nią związanych opowie 
Katarzyna Kowacz-Przybylska.     

Nie brakuje w „Almanachu” poezji. W artykule Barbary Bałuc śledzimy wędrówkę po 
muszyńskiej ziemi Jerzego Harasymowicza – w roku 2014 przypadło 15-lecie śmierci 
tego poety. Oprócz kilku nowych wierszy Adama Ziemianina, nigdzie dotychczas niepub-
likowanych, znajdą Państwo na naszych łamach utwory innych osób: Arkadiusza Stosura, 
Urszuli Sobkowiak, Wojciecha Usakiewicza, Magdaleny Jaksy Raczek. Prezentujemy 
także obszerny fragment prozy Adama Ziemianina.

W roku 2014 minęło piętnaście lat, odkąd ustanowiony został przez almanachowych 
przyjaciół Fundusz Stypendialny. Spora grupa młodych ludzi stała się beneficjentami 
naszego programu. Ufamy, że dostrzeżenie ich wśród grona rówieśników stało się bodź-
cem do jeszcze lepszej nauki i zaowocowało konkretnymi sukcesami. W roku szkolnym 
2013/2014 jedno ze stypendiów, przeznaczone dla uzdolnionego humanisty, ucznia 
muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, decyzją zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Almanachu Muszyny otrzymało imię Małgorzaty Przyboś, zmarłej w maju 2014 roku.
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XXV Rocznik 2015
W „Almanachu” 2015 po raz kolejny wyruszamy razem z Czytelnikami w głąb historii 
naszej małej ojczyzny. Wyprawę rozpoczyna artykuł Tadeusza Trajdosa, który w opar-
ciu o wizytację przeprowadzoną w Muszynie w lutym 1728 roku przez archidiakona 
sądeckiego, kanonika krakowskiego Józefa Jordana, zarysowuje sytuację ówczesnych 
kościołów muszyńskich i przedstawia ich wyposażenie. Część z opisywanych obrazów 
czy rzeźb nadal możemy oglądać w murach świątyni pw. św. Józefa.

Korzystając z zasobów Oddziału Archiwum Państwowego w Nowym Sączu, kierownik 
tego Oddziału, Sylwester Rękas, zaprasza Czytelników do zapoznania się z kilkunastoma 
dokumentami, stanowiącymi ciekawy materiał do dziejów pogranicza spisko-sądeckiego 
w końcu XVIII wieku. Z Gabrielem Kurczewskim sięgamy do nieco wcześniejszych 
świadectw – rejestrów komory celnej w Muszynie z lat 60. XVIII wieku, które stanowią 
cenne źródło wiedzy na temat ówczesnego handlu z Węgrami i roli, jaką odgrywała 
w nim rzeka Poprad oraz miasta starostwa spiskiego.

Tematykę związaną z II wojną światową Czytelnik znajdzie na łamach „Almanachu” za 
sprawą Grzegorza Olszewskiego i przeprowadzonej przez niego skrupulatnej ewidencji 
więźniów obozu Auschwitz, której pierwszą część publikowaliśmy w ubiegłym roku. 
Tym razem lista będzie zawierała nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, związanych 
z Muszyną i jej okolicami.

O życiu codziennym w czasie okupacji niemieckiej opowiada Monika Rogóż, a jednego 
z uczestników II wojny światowej – podporucznika Stanisława Adaśkę – przypomina 
Stefan Małecki, prezes muszyńskiego Koła Kombatantów. 

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tym razem zaglądamy na Spisz. Będzie to 
możliwe dzięki artykułowi Miroslava Števíka o podstarościch urzędujących w Podoliń-
cu i Starej Lubowli w XV–XVII wieku. Skorzystamy także z zaproszenia Waldemara 
Ireneusza Oszczędy, z którym zwiedzimy zrewitalizowany sad hrabiego Zamoyskiego, 
usytuowany na stoku wzgórza zamkowego w Starej Lubowli, a potem podążymy szlakiem 
źródeł mineralnych, położonych niemal o krok od polsko-słowackiej granicy.

Do źródeł mineralnych warto zajrzeć i po polskiej stronie. Do picia bogatych w minerały 
wód muszyńskich zachęca Marta Kwiatkowska, której sekunduje Monika Koszulińska, 
radząc nam, jaką zachować dietę w czasie pobytu w uzdrowisku, by kuracja była sku-
teczniejsza. 

Gdzie w Krynicy znajdował się kopiec, który w założeniu miał upamiętnić wiktorię 
grunwaldzką? Jak wyglądało wnętrze drewnianego teatru w Krynicy, który latem gościł 
najlepsze zespoły krakowskie, lwowskie i poznańskie? Wyjaśnieniem pierwszej tajem-
nicy zajęli się Leszek i Tomasz Walczykowie, drugą rozwikłał Wiesław Piprek. Kolejna 
zagadka to pieczęcie Nikifora, którymi malarz opatrywał swoje obrazki. Bogdan Karski 
tłumaczy, jak odróżnić odciski prawdziwych pieczęci od podrobionych i jak pieczęcie 
mogą pomóc w ocenie autentyczności prac artysty.
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Z Krynicy tylko krok na Jaworzynę… Udajemy się tam wraz z Agatą Tobiasz, by z bliska 
przyjrzeć się krajobrazom, które zainspirowały Wojciecha Gersona do stworzenia cieka-
wych rysunków i napisania relacji z wycieczki na najwyższy szczyt tej części Beskidu 
Sądeckiego. Z Jaworzyny, wypatrując na leśnych polanach beskidzkich roślin leczniczych 
z Maciejem Bilekiem i obserwując z Reginą Wiśniowską-Węglarz zapory przeciwru-
mowiskowe wzniesione w korycie potoku Szczawnik, podążamy do Żegiestowa drogą 
zbudowaną przez żołnierzy specjalistycznego batalionu inżynieryjnego na początku lat 60. 
XX wieku, o czym przeczytamy w relacji uczestnika tych trudnych robót – płk. Jana Sera-
fina. W Żegiestowie zatrzymamy się na chwilę, by snuć wspomnienia z Piotrem Osóbką 
i ubolewać z Karoliną Łomnicką nad zniszczeniem Domu Zdrojowego, zaprojektowanego 
przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Z biegiem Popradu udamy się do odleglejszej nieco, 
gościnnej Łukowicy, gdzie po dworku na Łapczańskim oprowadzi nas Jarosław Czaja.

Rozmiłowany w historii kolejnictwa Leszek Zakrzewski przedstawia regulowany szcze-
gółowymi zarządzeniami sposób rekrutacji pracowników c.k. kolei państwowych, ich 
obowiązki, konsekwencje niewypełniania służbowych zadań, a także szczegóły umun-
durowania, precyzyjnie podane w stosownych przepisach.

Na Spisz skierujemy się ponownie za sprawą Macieja Śliwy, tropiącego poczynania 
jednego z regimentarzy konfederacji barskiej, Józefa Bierzyńskiego, który w roku 1769 
postanowił zdobyć zamek w Starej Lubowli. Kiedy mowa o konfederatach, w Muszynie 
natychmiast nasuwa się skojarzenie z Dworem Starostów, przez wiele lat nazywanym 
Dworkiem Pułaskiego. Teraz – po latach zaniedbań – Dwór powrócił do dawnej świetności 
i latem stał się siedzibą Centrum Kultury. O historii Dworu dowiadujemy się z artykułu 
Barbary Ruckiej, kustosz Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego”.    

Przed paru laty rozpoczęliśmy – najpierw z Marią Zajączkowską, potem także z Andrze-
jem Krajniakiem, Zofią Jędrzejowską-Waszczuk i Johnem Tyliszczakiem – spisywanie 
sagi rodziny Tyliszczaków. W tym roku do tego zacnego grona autorów dołączyła 
Swietłana Tyliszczak, wywodząca się z gałęzi Tyliszczaków, która została wywieziona 
w latach czterdziestych na Ukrainę. W ten sposób splotły się losy Tyliszczaków z Polski, 
Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ukrainy…

Interesują nas ludzie – zarówno ci w szczególny sposób zasłużeni dla Muszyny, Kryni-
cy i okolic, jak i nasi sąsiedzi, na pozór zwykli, a jednak wiele z siebie dający lokalnej 
społeczności. Piszemy zatem i o Janie Buszku, dziewiętnastowiecznym krakowskim 
fizyku, czyli – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – naczelnym lekarzu Krakowa, w artykule 
Rafała Żebrowskiego, jak i o muszyńskim krawcu, panu Zygmuncie, w bardzo osobi-
stym tekście jego dzieci. Na życzenie krynickich Czytelników przypominamy biogram 
Stefana Półchłopka, który w oparciu o swą książkę Więźniowie KL Auschwitz z powiatu 
nowosądeckiego przygotował Grzegorz Olszewski. Razem z Magdą Małecką składamy 
życzenia księdzu prałatowi Arkadiuszowi Klejnowskiemu z okazji zeszłorocznej rocznicy 
sześćdziesięciolecia kapłaństwa.
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Kolejną wyprawę zaplanowała dla nas Barbara Bałuc – udajemy się z nią na wschód 
od Krynicy, zaglądając na łąki Beskidu Niskiego, by przypomnieć postać Władysława 
Krygowskiego i jego wspaniałe przewodniki. Przytaczamy także pełne ciepła wspo-
mnienia Alicji Winnickiej-Smolarek, której rodzina zakochała się kiedyś w Muszynie, 
oraz historię willi „Zosia”, opowiedzianą przez Danutę Daczyńską. Leśniczy Tadeusz 
Petrowicz zabierze nas natomiast na polowanie – na szczęście tym razem bezkrwawe… 

Po kilku latach, dzięki pomocy Danuty Bębenek i Marzeny Wantuch-Motyki, udało nam 
się zrealizować nasze małe marzenie – zaprezentowanie planu muszyńskiego cmentarza 
przy parafii pw. św. Józefa.     

„Almanach” 2015 pełen jest wierszy. Bogactwo utworów Adama Ziemianina i innych 
autorów uzupełniają wiersze nagrodzone w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poe-
tyckiego „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”.

Tradycyjnie pokazujemy kolorowe zdjęcia z koncertów naszych stypendystów, ze Spot-
kania Przyjaciół Almanachu Muszyny i imprez mu towarzyszących, z rowerowego rajdu 
„Pętla Popradu”, wreszcie z sesji naukowej poświęconej polskim regaliom, połączonej 
z pokazem ich repliki stworzonej przez Adama Orzechowskiego. (Dodać wypada, że 
w czasie potopu szwedzkiego insygnia te przechowano bezpiecznie za murami zamku 
w Starej Lubowli). Zdajemy też relację z wręczenia Nagrody im. Szczęsnego Moraw-
skiego, która w zeszłym roku trafiła w godne ręce Anny Janoty-Stramy, a także przedsta-
wiamy rozstrzygnięcie dorocznego konkursu fotograficznego, organizowanego wspólnie 
z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym.

W lipcu ubiegłego roku po raz kolejny wręczyliśmy stypendia dwudziestu kilku osobom. 
Otrzymali je uzdolnieni gimnazjaliści, licealiści, studenci I roku, uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Krynicy-Zdroju oraz – w ramach współpracy z lubowelską organizacją 
pozarządową Amos – dwoje uczniów słowackich. 

Rozdział II 

Bibliografia „Almanachu Muszyny”

Bibliografia „Almanachu Muszyny” jest bibliografią regionalną przedmiotową, ogra-
niczoną do rejestrowania zawartości jednego czasopisma. Zawiera całość materiałów 
opublikowanych w „Almanachu Muszyny”. Materiały bibliografii uporządkowano 
w piętnastu działach głównych podzielonych na poddziały. Ilość poddziałów zależy od 
ilości zgromadzonego materiału. W obrębie poddziałów zastosowano układ alfabetycz-
ny. W przypadku, kiedy artykuł zawiera materiały dotyczące kilku działów, jego opis 
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umieszczono też w innych odpowiednich działach. Bibliografia „Almanachu Muszyny” 
zawiera wykaz ważniejszych skrótów wykorzystanych w opisie bibliograficznym.

•	 Bibliografia „Almanachu Muszyny” za lata 1991–1995 ukazała się drukiem w „Al-
manachu Muszyny” 1995.

•	 Bibliografia „Almanachu Muszyny” za lata 1991–2000 ukazała się drukiem w „Al-
manachu Muszyny” 2000.

•	 Bibliografia „Almanachu Muszyny” za lata 1991–2005 ukazała się w postaci elek-
tronicznej na stronie www.almanachmuszyny.pl w 2005 r.

•	 Bibliografia „Almanachu Muszyny” za lata 1991–2012 ukazała się w postaci elek-
tronicznej na stronie www.almanachmuszyny.pl w 2012 r.

Uzupełnieniem bibliografii są indeksy, których funkcja polega na pokazaniu zawartości 
z innego punktu widzenia niż w zrębie głównym. W „Almanachu Muszyny” opracowano 
indeksy: alfabetyczny osobowy, ujmujący w jednym szeregu nazwiska autorów i osób 
wymienionych w treści artykułu, oraz indeks nazw geograficznych, stanowiących przed-
miot opisanego materiału, w porządku alfabetycznym. Indeksy opracowane są w formie 
skróconej, podają tylko hasło właściwe dla danego indeksu oraz wskaźnik cyfrowy: rok 
i stronę odsyłającą do opisu w zrębie głównym.

Indeks alfabetyczny osobowy 1991–2005 bibliografii „Almanachu Muszyny” ukazał 
się w postaci zapisu elektronicznego na stronie www.almanachmuszyny.pl.

Edycja 1991–2012 ukazała się w 2012 r.

Indeks alfabetyczny nazw geograficznych 1991–2005 bibliografii „Almanachu Muszy-
ny” ukazał się w postaci zapisu elektronicznego na stronie www.almanachmuszyny.pl.

W niniejszym wydaniu papierowym prezentujemy bibliografię 1991–2015, natomiast 
indeks osobowy oraz indeks nazw geograficznych (oba obejmują roczniki 1991–2015), 
a także wykaz ilustracji z dwudziestu pięciu roczników „Almanachu Muszyny” Czytelni-
cy będą mogli znaleźć na stronie www.almanachmuszyny.pl. Dla ułatwienia znalezienia 
konkretnej ilustracji umieścimy je w jedenastu działach, związanych z ich charakterem, 
tematyką i miejscem, którego dotyczą.     

Rozdział III

Forum Prasy Sądeckiej

Forum Prasy Sądeckiej (FPS) ma charakter dorocznego spotkania redaktorów prasy wy-
dawanej na Sądecczyźnie lub podejmującej tematykę sądecką. Forum organizowane jest 
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w Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, wspólnymi siłami 
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, „Almanachu Muszyny”, „Almanachu 
Sądeckiego”, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu i Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Nowym Sączu. 
Patronat naukowy nad obradami Forum sprawuje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat honorowy sprawują Starosta Nowo-
sądecki oraz Prezydent Nowego Sącza. Na program Forum składają się wykłady i panele 
dyskusyjne. Na zakończenie obrad przyjmowana jest wspólna deklaracja programowa.

Dotychczas odbyły się cztery edycje Forum Prasy Sądeckiej:

I FPS – 2 lipca 2010 r., Forum o charakterze inauguracyjnym;

II FPS – 1 lipca 2011 r., na temat „Rola prasy lokalnej, bibliotek i muzeów w umacnianiu 
Małych Ojczyzn na Sądecczyźnie. Jak usprawnić to partnerstwo?”;  

III FPS – 6 lipca 2012 r., dedykowane tematowi „Prasa lokalna i archiwa, partnerzy czy 
konkurenci?”;

IV FPS – 5 lipca 2013 roku, poświęcone było tematyce karpackiej. Rozważana jest orga-
nizacja V FPS jako I Forum Prasy Karpackiej. Do udziału w Forum zaproszone zostaną 
redakcje pism zajmujących się tą tematyką z Czech, Słowacji, Rumunii i Ukrainy. Nowym 
współorganizatorem Forum będzie Towarzystwo Karpackie z Warszawy. Nawiązany 
zostanie kontakt z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim. 

Forum towarzyszą okolicznościowe wystawy. I tak w roku 2011 była to przygotowana 
przez Sądecką Bibliotekę Publiczną ekspozycja pt. „Prasa sądecka”, na której zaprezen-
towano kilkadziesiąt tytułów pism, od XIX-wiecznych po współczesne. W roku 2012 
staraniem Archiwum Państwowego w Nowym Sączu przygotowano wystawę ciekawych 
eksponatów dotyczących Sądecczyzny. 

Platformę internetową Forum stanowi strona www.sadeczanie.net.

Przegląd prasy sądeckiej

Prasa regionalna i lokalna Sądecczyzny jest szczególnego rodzaju dokumentem czasów, 
bo stanowi nie tylko źródło masowej informacji, ale również istotny czynnik komunikacji 
społecznej. Początki prasy na Sądecczyźnie sięgają 1891 roku i wiążą się z wydaniem 
pierwszego numeru czasopisma „Szkolnictwo Ludowe”. Kompendium wiedzy o prasie 
sądeckiej stanowi publikacja wydana pod redakcją prof. Bolesława Farona pt. Prasa są-
decka od zarania do dziś. 1891–2011, będąca pokłosiem Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 
w 120. rocznicę wydania w Nowym Sączu pierwszego czasopisma.

Pionierskim przedsięwzięciem jest stworzenie internetowego Portalu Prasy Sądeckiej 
www.sadeczanie.net. Poza informacjami o ukazywaniu się kolejnych wydawnictw lo-
kalnych, platforma dostarcza informacji o historii sądeckich pism i kolejnych edycjach 
Forum Prasy Sądeckiej. Zawiera katalog czasopism Sądeckiej Biblioteki Publicznej oraz 
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przegląd i notki bibliograficzne obecnie wydawanych czasopism regionu sądeckiego, 
opracowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Muszynie.

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych i najpoczytniejszych tytułów wydaw-
niczych Sądecczyzny:

„Rocznik Sądecki”
Najważniejsze czasopismo naukowe regionu sądeckiego. Z niewielkimi przerwami 
ukazuje się od 1939 roku. Wydawany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Polskie 
Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu. Przewodniczący Komitetu Redak-
cyjnego prof. Feliks Kiryk. Dotychczas ukazały się czterdzieści dwa roczniki (kolejny 
ukaże się w lipcu 2016 roku), średni nakład 500 egzemplarzy. „Rocznik Sądecki”, jak 
zakładał jego twórca i pierwszy redaktor doktor Tadeusz Mączyński, „ma być naukowym, 
regionalnym czasopismem, w którym będą się ukazywały – celem popularyzacji – opra-
cowane rezultaty prac naukowych, ma on bowiem być stale pogłębianym i uzupełnianym 
źródłem wiedzy o regionie Sądecczyzny”. Wersję cyfrową kolejnych tomów „Rocznika” 
można znaleźć na stronie Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej http://sbc.nowysacz.pl/dlibra.

„Almanach Muszyny, czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Mu-
szyny wiedzieć powinien” – rocznik
Wydawany od 1991 r., początkowo pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Muszyńskiej, od 2010 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Redaktor 
naczelną od pierwszego rocznika jest Bożena Mściwujewska-Kruk. Dotychczas ukazało 
się 25 tomów, pierwotny nakład 1000 egzemplarzy; od roku 2010, wychodząc naprzeciw 
współczesnym trendom, zmniejszono nakład do 700 egzemplarzy i uzupełniono ofertę 
o 600 egzemplarzy na CD. Regionalne pismo pogranicza polsko-słowackiego, przybliżają-
ce historię miasta i okolic, prezentujące zabytki architektury świeckiej i sakralnej, walory 
krajobrazowe i balneologiczne oraz losy ludzi na podstawie ich unikalnych wspomnień, 
wykraczające poza granice „państwa muszyńskiego”. Pismo realizuje szereg inicjatyw 
społecznych, posiada stronę www.almanachmuszyny.pl z możliwością przeglądania 
roczników archiwalnych w formacie pdf.

„Zeszyty sądecko-spiskie” / „Sandecko-spišské zošity” – rocznik
Wydawane od roku 2006 w wersji językowej polsko-słowackiej przez Muzeum Okręgowe 
w Nowym Sączu i Ľubovnianske múzeum – hrad. Redaktor naczelny Dalibor Mikulík. 
Dotychczas ukazało się dziewięć tomów w nakładzie 1000 egzemplarzy. Periodyk 
popularnonaukowy prezentujący wyniki badań historycznych i pokrewnych im dyscy-
plin naukowych, poruszający zagadnienie upowszechniania kultur i tradycji regionów 
partnerskich, tj. Ziemi Sądeckiej i słowackiego Spiszu. Wydawnictwo zrealizowane 
zostało w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego INTERREG. 
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„Almanach Łącki” – półrocznik
Wydawany od 2004 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej. Redaktorami 
naczelnymi są Jadwiga Jastrzębska i prof. Julian Dybiec, członek redakcji i rady pro-
gramowej pisma. Dotychczas ukazało się dwadzieścia kilka tomów, średni nakład 750 
egzemplarzy. Tematyka pisma skupia się na kulturze ludowej, historii regionu i języka 
oraz osób z nią związanych. Dzięki temu wydawnictwo stanowi cenne źródło informacji 
dla etnologów i historyków. Większość artykułów ma charakter wspomnieniowy; tworzą 
one bogatą dokumentację na temat osób, zdarzeń oraz obiektów. Wydawnictwo korzysta 
z witryny Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej www.tmzl.elacko.pl, skąd można 
pobrać roczniki w formacie pdf.

„Almanach Sądecki” – kwartalnik
Wydawany od 1992 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział 
w Nowym Sączu.  Redaktor naczelny Leszek Migrała. Ukazały się dotychczas 93 numery 
o średnim nakładzie 500 egzemplarzy. Pismo popularnonaukowe o regionalnej tematyce 
społeczno-kulturalnej, zawierające treści historyczne, etnograficzne, przyrodnicze, krajo-
znawcze i literackie, redagowane przez sądecką inteligencję. Publikacja dotowana przez 
Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

„Kurier Grybowski: gazeta lokalna miasta Grybowa” – kwartalnik
Wydawany od roku 2000 przez Burmistrza Miasta Grybowa oraz Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Grybowie. Redaktor naczelna – Marzena Hotloś. Dotychczas ukazało się 68 numerów. 
Średni nakład 500 egzemplarzy. Pismo lokalne rozpowszechniane na terenie miasta 
i gminy Grybów. Prezentuje działania władz lokalnych, mieszkańców oraz instytucji, 
które promują region, miejscowość i gminę. Wszystkie numery w formacie pdf dostępne 
na stronie www.grybow.pl.

„Besida: czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym” – dwumiesięcznik
Wydawany od 1989 roku przez Stowarzyszenie Łemków w Legnicy. Redaktor naczelny 
Piotr Trochanowski. Dotychczas ukazało się ok. 150 numerów. Nakład 400 egzemplarzy. 
Pismo przeznaczone dla społeczności łemkowskiej w Polsce i za granicą, wydawane 
w języku łemkowskim, częściowo w polskim. Archiwum czasopisma znaleźć można na 
stronach www.stowarzyszenielemkow.pl oraz www.lemko.org.

„Kurier Starosądecki: dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny gminy Stary Sącz”
Wydawany od 1990 roku przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. 
Redaktor naczelny Wojciech Waliszewski. Dotychczas ukazało się 225 numerów, a obecny 
nakład to 1500 egzemplarzy. Pismo koncentruje się na wydarzeniach kulturalnych i spo-
łecznych gminy, w której tworzy wielu znanych w regionie artystów i gdzie odbywają się 
popularne koncerty i festiwale. Od grudnia 2002 roku pełne wydanie „Kuriera” dostępne 
jest w formacie pdf na stronie www.kurier.stary.sacz.pl.
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„Znad Popradu: Pismo Samorządu Lokalnego” – miesięcznik
Wydawany od roku 1991 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.  
Redaktor naczelna Barbara Paluchowa. Dotychczas ukazało się ponad 290 numerów, 
nakład 600 egzemplarzy. Pismo popularyzuje tradycje i historię regionu. Od czerwca 
2004 roku pismo w formacie pdf dostępne na stronie www.piwniczna.pl.

„Krynickie Zdroje: gazeta lokalna” – miesięcznik
Wydawana od 1994 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynicy-Zdroju. Redaktor 
naczelna Agata Jarosz. Dotychczas ukazało się 212 numerów, średni nakład 1000 egzem-
plarzy. Pismo porusza aktualne problemy miasta, stanowi źródło informacji o regionie, 
prezentuje działalność instytucji, szkół, rejestruje wydarzenia i bieżące informacje z życia 
społeczności miasta i gminy. Zamieszcza artykuły o przeszłości Krynicy, jej historii, 
zabytkach i wybitnych postaciach. Numery archiwalne zamieszczane są na stronie  
www.bibliotekakrynica.pl.

„Sądeczanin: miesięcznik niezależny”
Wydawany od roku 2008 przez Fundację Sądecką w Nowym Sączu. Redaktor naczelny 
Henryk Szewczyk. Dotychczas ukazało się 91 numerów, nakład 3000 egzemplarzy. Pismo 
skupia się na sprawach bliskich mieszkańcom Sądecczyzny. Porusza tematy z zakresu 
samorządu, gospodarki, kultury i historii ziemi sądeckiej, pokazuje ludzi zasłużonych dla 
regionu, promuje wartościowe przedsięwzięcia, nagłaśnia akcje i konferencje organizo-
wane przez Fundację Sądecką. Pismo w formacie pdf dostępne na www.sadeczanin.info  
oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej: www.mbc.malopolska.pl.

„Rocznik Ruskiej Bursy” / „Ricznyk Ruskoj Bursy” 
Wydawany od 2005 roku przez Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Redaktor 
naczelna Helena Duć-Fajfer. Dotychczas ukazało się 10 tomów, nakład 500 egzemplarzy. 
Jedyne naukowe czasopismo wydawane przez społeczność rusińską na świecie i jedno 
z dwóch czasopism naukowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rocznik 
wydawany jest częściowo w języku łemkowskim, częściowo w języku polskim. Infor-
macje o roczniku dostępne na stronie www.ruskabursa.org.

Wśród tytułów prasy parafialnej wyróżniają się miesięczniki: 

„Bethania: Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu” 
Najstarsze pismo parafialne w mieście, wydawane od 1992 roku. Redaktor naczelny 
Stanisław Jopek SJ. Ukazało się 225 numerów, nakład 750 egzemplarzy. Numery pisma 
od czerwca 2001 roku dostępne na stronie www.bethania.kolejowa.pl.  

„Z Grodu Kingi: Starosądeckie Pismo Parafialne” 
Pismo parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Elżbiety Węgierskiej, wychodzące od czerwca 
1997 roku. Dotychczas wydano 227 numerów, nakład 700 egzemplarzy. Pismo jest źród-
łem informacji o wydarzeniach kulturalnych i religijnych, o historii i ludziach związanych 
ze Starym Sączem. Redagowane przez Jolantę Czech i Jana Czecha.
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W Nowym Sączu wychodzą dwa pisma turystyczne: „Beskid” wydawany od 1990 r. przez 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział Nowy Sącz oraz „Echo Beskidu” wydawane 
od 1991 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Nowy Sącz.

Na uwagę zasługuje również prasa spoza regionu, podejmująca tematykę Sądecczyzny:

Roczniki: „Magury”, „Prace Pienińskie”, „Almanach Nowotarski”, „Rocznik 
Orawski”.

Kwartalniki: Almanach Karpacki „Płaj”, „Orawa”, „Na Spiszu”, „Almanach Ziemi 
Limanowskiej”, „Herito”, „Kwartalnik Gorlicki”.

Rozdział IV

Honorowa Nagroda „SĄDECCZYZNA”

Regulamin Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego
1. Nagroda ma charakter honorowy, doroczny i przyznawana jest za najlepszą książkę, 
wydaną w minionym roku, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny. Moż-
liwe jest także przyznanie Nagrody za pracę zbiorową, stanowiącą pokłosie konferencji 
dotyczącej Sądecczyzny.

2. Nagrodę w roku 2007 ustanowiły: „Almanach Muszyny”, Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki”, „Almanach Sądecki” oraz 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

3. Publikacje kandydujące do Nagrody mogą być zgłaszane przez: organy administracji 
rządowej i samorządowej, związki i stowarzyszenia zawodowe i twórcze, instytucje 
kultury, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, wydawnictwa, osoby fizyczne.

4. Zgłoszenie publikacji kandydujących do Nagrody, w formie wypełnionego formu-
larza, należy składać do sekretarza kapituły do końca lutego każdego roku na adres 
poczty elektronicznej redakcja@almanachmuszyny.pl. Formularz do pobrania ze stron 
www.almanachmuszyny.pl oraz www.sadeczanie.net. Ponadto należy na adres redak-
cji „Almanachu Muszyny” (Willa „Wanda”, ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna,  
tel.18 471-48-59) przesłać przesyłką poleconą jeden egzemplarz proponowanej do Na-
grody książki. Wszystkie nadesłane prace zgromadzone zostaną w specjalnym dziale 
Biblioteki Publicznej w Muszynie.

5. Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą z urzędu: prezes Oddziału PTH 
w Nowym Sączu – jako przewodniczący kapituły, redaktor naczelna „Almanachu Mu-
szyny” – jako sekretarz kapituły, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Rocznika 
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Sądeckiego”, redaktor „Almanachu Łąckiego” oraz dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu – jako jej członkowie.

6. Przyznając Nagrodę kapituła 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 tematów, 

które nie były omówione w publikacjach zwartych;
•	 wykorzystanie niepublikowanych źródeł archiwalnych;
•	 wykorzystanie niepublikowanego materiału ilustracyjnego;
•	 staranność edytorską publikacji.

7. Kapituła podejmuje decyzje w miarę możliwości w drodze konsensusu; jeśli zaistnieje 
potrzeba głosowania, to w wypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodni-
czącego. Jeżeli zgłoszone do Nagrody zostały książki wydane przez instytucje, których 
reprezentanci są członkami kapituły, nie uczestniczą oni w głosowaniu. W głosowaniu 
nie uczestniczą także autorzy i współautorzy książek kandydujących do Nagrody.

8. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody w przypadku, kiedy zgłoszone 
do Nagrody publikacje, w ocenie kapituły, nie spełnią kryteriów podanych w par. 6.

9. Nagroda wręczana jest w pierwszych dniach lipca w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego 
w Nowym Sączu, w obecności minimum trzech członków kapituły.

10. Nagrodę stanowi pamiątkowa plakieta w formie kamiennej, grawerowanej płyty 
oprawnej w drewno. Jest wykonywana indywidualnie dla każdej kolejnej edycji.

11. Kapituła wystąpi z wnioskiem do starosty sądeckiego o przyznanie każdorazowemu 
laureatowi Nagrody wyróżnienia „Srebrne Jabłko Sądeckie”.

12. Kapituła upowszechni wiedzę o Nagrodzie w środowiskach naukowych i wydawni-
czych; będzie także promowała nagrodzone prace.

Pamiątkową plakietę Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego 
Morawskiego zaprojektował i wykonuje sądecki konserwator zabytków Józef Stec. 
W oprawie, wykonanej z fragmentu dębowego drewna o wymiarach 27 x 27 cm, osa-
dzona jest płyta z zielonego marmuru z wygrawerowanym i pokrytym złotem napisem: 
„SĄDECCZYZNA, Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację 
dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny”. Napisowi towarzyszy herb Ziemi Sądeckiej. 
Drewno dębowe i kamień – jako surowce naturalne – symbolizują bogactwo przyrody 
Ziemi Sądeckiej, a zarazem trwałość tradycji.

Laureaci Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego

I EDYCJA NAGRODY

Pierwszymi laureatami Nagrody, uhonorowanymi także nagrodą starosty sądeckiego 
„Srebrne Jabłko Sądeckie”, zostali Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie z Krosna. Są 
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oni autorami wydanej w roku 2007 przez Muzeum Narodowe w Krakowie dwutomowej 
pracy, której pełny tytuł brzmi: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu 
sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Ta-
deusz Łopatkiewiczowie.

Wartość tego dzieła można śmiało porównać do takich pomnikowych dzieł, jak Sądec-
czyzna Szczęsnego Morawskiego i prace ks. Jana Sygańskiego. Niezwykła staranność 
w przygotowaniu komentarzy, opracowanie rękopisu z wielką pieczołowitością, a także 
bardzo bogaty materiał ilustracyjny stanowią o znaczeniu tej publikacji dla badaczy 
historii sztuki na Sądecczyźnie.

Przedstawiciele kapituły dokonali uroczystego wręczenia wyróżnienia 4 lipca 2008 roku, 
w obecności wicestarosty nowosądeckiego Mieczysława Kiełbasy i posła na Sejm RP 
Bronisława Dutki. Po otrzymaniu Nagrody i dyplomów obaj autorzy przedstawili zarys 
działań podjętych w ramach opracowywania tego dzieła, poświęcając także czas na 
nakreślenie sylwetki Stanisława Tomkowicza – autora rękopisu.

II EDYCJA NAGRODY 

Laureatem II edycji Nagrody został Jerzy Leśniak. Otrzymał ją za książkę pt. Szkoła 
Chrobrego 1908–2008, uznaną za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury 
Sądecczyzny, opublikowaną w 2008 roku. Nagrodę wręczyli przedstawiciele organi-
zatorów konkursu, czyli Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym 
Sączu, redakcji „Almanachu Muszyny” oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
Uroczystość odbyła się 3 lipca 2009 roku.

W wygłoszonych w imieniu organizatorów konkursu laudacjach Leszek Zakrzewski, 
prezes PTH w Nowym Sączu, i Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Al-
manachu Muszyny”, podkreślili wielki wkład pracy autora w zgromadzenie cennego 
dla przyszłych badaczy dziejów edukacji na Sądecczyźnie materiału faktograficznego, 
stawiając nagrodzoną książkę jako przykład wzorcowego opracowania dziejów szkoły.

W imieniu starosty sądeckiego Jana Golonki „Srebrne Jabłko Sądeckie” wręczył laure-
atowi Józef Zygmunt, członek zarządu powiatu nowosądeckiego.

III EDYCJA NAGRODY

2 lipca 2010 roku Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego została wręczona po raz trzeci. 
Kapituła wyróżniła wydaną w roku 2009 książkę pt. Nowosądecka Lista Katyńska. Autor 
tej publikacji, Jerzy Giza, działacz niepodległościowy i historyk, wnuk gen. Józefa Gizy, 
założyciel oraz dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krakowie, 
pracował nad drugim wydaniem swej pracy kilkanaście lat. Umieścił w niej 224 biogramy 
katyńczyków z sądeckimi korzeniami. Ceremonia wręczenia Nagrody odbyła się podczas 
Forum Prasy Sądeckiej w Miasteczku Galicyjskim. Laudację na cześć laureata wygłosił 
prezes PTH Leszek Zakrzewski.
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Nagrodę wręczyli redaktor naczelna „Almanachu Muszyny” Bożena Mściwujewska-Kruk 
i dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. W imieniu starosty 
nowosądeckiego Jana Golonki dyrektor Ślusarek wręczył laureatowi „Srebrne Jabłko 
Sądeckie” w uznaniu zasług dla kultury Sądecczyzny. Dziękując za Nagrodę, Jerzy Giza 
wygłosił wykład o patriotyzmie.

IV EDYCJA NAGRODY

W dniu 1 lipca 2011 roku wręczona została Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego 
za dotyczącą Sądecczyzny książkę wydaną w roku 2010. W czwartej edycji konkursu 
decyzją kapituły Nagrodę otrzymał dr Józef Skrabski, adiunkt w Instytucie Historii 
Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za pracę: Kościoły Grybowa. 
Monografia historyczno-artystyczna (wyd. Kraków 2010). Nagrodzona książka z per-
spektywy czasu przedstawia przeobrażenia dokonujące się w Grybowie w obrębie miej-
skich świątyń: kościoła parafialnego, kościoła św. Bernardyna (drewnianego z XV w.)  
i dwóch innych średniowiecznych świątyń drewnianych, nieistniejących już w wieku XIX, 
ale udokumentowanych przez źródła archiwalne.

Nagrodę wręczyli członkowie kapituły: Robert Ślusarek, Bożena Mściwujewska-Kruk, 
Leszek Migrała oraz starosta nowosądecki Jan Golonka, który odznaczył laureata „Srebr-
nym Jabłkiem Sądeckim”.

V EDYCJA NAGRODY

W dniu 6 lipca 2012 roku wręczona została jubileuszowa V Nagroda im. Szczęsnego 
Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, wydaną w roku 2011.

Decyzją kapituły laureatem Nagrody został ks. Jan Kudelka za pracę Kościół na Sądec-
czyźnie w godzinie próby 1939–1945. Laudację wygłosił ks. dr Jan Piotrowski, prepozyt 
Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Praca zawiera zarys dziejów Kościoła na Ziemi 
Sądeckiej od 1772 roku do roku 1939. Omawia główne wątki okupacji hitlerowskiej na 
Sądecczyźnie, funkcjonowanie w tym okresie Kościoła katolickiego oraz represje oku-
panta wobec Kościoła i duchowieństwa. Autor przedstawia własny punkt widzenia na 
hitlerowskie zbrodnie biegonickie (1939–1941) oraz przybliża sylwetki męczenników, 
świeckich i duchownych, z Sądecczyzny z okresu okupacji hitlerowskiej. Wielką war-
tością pracy jest oparcie się autora na wielu nieznanych wcześniej osobistych relacjach. 

VI EDYCJA NAGRODY

W dniu 5 lipca 2013 roku wręczona została szósta już doroczna Nagroda „SĄDEC- 
CZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego.

Kapituła nagrodziła książkę Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. 
Księga pamięci autorstwa Grzegorza Olszewskiego, za wybitne walory poznawcze 
oraz podjęcie pionierskiego wysiłku ustalenia listy mieszkańców Sądecczyzny albo 
osób związanych z naszym regionem, które były osadzone w niemieckim obozie kon-
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centracyjnym Auschwitz-Birkenau. Kapituła podkreśliła solidność warsztatową pracy. 
Książka stanowi cenną pozycję także dla poszukiwań genealogicznych i jest owocem 
kilkuletniej pracy autora oraz kwerendy przeprowadzonej w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. O decyzji kapituły poinformował Leszek Zakrzewski. Nagrodę 
wręczyli Bożena Mściwujewska-Kruk i Robert Ślusarek, zaś laudację wygłosił Artur 
Franczak. Laureat Nagrody otrzymał zgodnie z tradycją wyróżnienie „Srebrne Jabłko 
Sądeckie” przyznane przez starostę nowosądeckiego.

VII EDYCJA NAGRODY

W dniu 4 lipca 2014 roku w Miasteczku Galicyjskim dr Anna Janota-Strama odebrała 
Honorową Nagrodę „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego za wydaną w roku 
poprzednim książkę Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu. Praca ukazała 
się w warszawskim wydawnictwie DiG. Nagrodę wręczyli członkowie kapituły Nagrody: 
Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym 
Sączu, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, Zofia 
Pulit, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz Stanisław Pażu-
cha, członek redakcji „Almanachu Sądeckiego”, natomiast Honorową Odznakę „Srebrne 
Jabłko Sądeckie” wręczył laureatce starosta nowosądecki Jan Golonka. Laudację wygłosił 
Grzegorz Olszewski, ubiegłoroczny laureat Nagrody.

Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu to praca wydana na bazie po-
wstałego wcześniej doktoratu, stąd oparta na solidnej bazie źródłowej, słabo w zasadzie 
wcześniej rozpoznanej. Monografia rodziny Stadnickich jest pozycją ważną dla dziejów 
Sądecczyzny. Związane jest to z ukazaniem istotnej roli, jaką Stadniccy odgrywali w tym 
regionie na przestrzeni prawie 150 lat. Reprezentując patriotyzm, zaangażowanie w ży-
cie polityczne i społeczne, dbając o rozwój oświaty, kultury, oszczędnie gospodarując, 
stanowili ważny składnik sądeckiej społeczności i wzór dla innych rodzin. Warto pod-
kreślić, że praca obok ukazania dziejów rodziny stanowi także ciekawy przyczynek do 
historii Nawojowej. Autorka przedstawia także zarys historii całego rodu Stadnickich, 
opisując pierwszych legendarnych przodków, a następnie dzieje poszczególnych linii 
z uwypukleniem ciekawszych czy bardziej znaczących postaci. Odrębnej analizie pod-
dana została również historia herbu Szreniawa, która przyniosła nieoczekiwane i istotne 
wnioski co do przynależności herbowej Stadnickich. Powrót potomków Stadnickich 
do Nawojowej, związany z odzyskaniem pałacu i dążeniami do jego wyremontowania, 
stanowić powinien tym większą zachętę do zapoznania się z dziejami tej zasłużonej dla 
Sądecczyzny rodziny.

VIII EDYCJA NAGRODY

Kapituła Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego ogłosiła 
w dniu 3 lipca 2015 roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego, że w VIII edycji konkursu 
przyznała dwie Honorowe Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego 
za książki wydane w roku 2014.
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1. Nagrodzony został Grzegorz Olszewski za pracę Ziemia Sądecka. Monografia histo-
ryczna administracji lokalnej. Wydawca: Powiat Nowosądecki i Powiatowy Młodzie-
żowy Dom Kultury w Starym Sączu. Skład i druk: Drukarnia GOLDRUK, Wojciech 
Golachowski. Grzegorz Olszewski otrzymał pamiątkową plakietę.

2. Równorzędne wyróżnienie przyznano za pracę zbiorową pod red. Dawida Golika 
pt. Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na 
Sądecczyźnie w latach 1945–1956. Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”, Oddział w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu. 
Skład i druk: Drukarnia GOLDRUK, Wojciech Golachowski. Dawid Golik – autor opra-
cowania redakcyjnego – otrzymał pamiątkową plakietę, natomiast autorzy artykułów 
składających się na książkę – pamiątkowe dyplomy.

Nagrodę wręczyli członkowie kapituły Nagrody: Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, przewodniczący kapituły, 
Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, sekretarz ka-
pituły oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Starosta 
nowosądecki Marek Pławiak wręczył laureatom „Jabłka Sądeckie”.

Kapituła zdecydowała się rozszerzyć formułę Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęs-
nego Morawskiego o nagradzanie także prac zbiorowych, dostrzegając w tym szansę na 
zachęcanie kolejnych autorów do opracowywania i wydawania w formie książkowej 
pokłosia konferencji naukowych, podejmujących tematykę naszego regionu. Przyczyni 
się to do wzbogacenia wiedzy o Sądecczyźnie.

Okolicznościowe laudacje poświęcone nagrodzonym książkom wygłosili: dr Anna 
Janota-Strama, ubiegłoroczna laureatka Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” – 
o pracy Grzegorza Olszewskiego, oraz mgr Mirosław Surdej – inspektor w Referacie 
Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie – o pracy 
zbiorowej pod red. Dawida Golika.

Na zakończenie uroczystości profesor dr hab. Julian Dybiec, członek zespołów redak-
cyjnych „Rocznika Sądeckiego” oraz „Almanachu Łąckiego”, przedstawił refleksje na 
temat „Nauka a prasa lokalna”.

Rozdział V

Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny

Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny istnieje od 1999 roku, kiedy to zostało 
przyznane pierwsze stypendium dziesięciomiesięczne oraz dwa stypendia jednorazowe. 
Przez blisko dwadzieścia lat istnienia Funduszu Stypendialnego liczba stypendystów 
przekroczyła 250 osób, a łączna wartość stypendiów to ponad ćwierć miliona złotych. 
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Stypendia „Almanachu Muszyny” przeznaczone są dla uzdolnionej naukowo lub arty-
stycznie młodzieży, wyróżniającej się także aktywnością społeczną. Brana jest również 
pod uwagę sytuacja materialna kandydata do stypendium.    

Przyznawanie świadczeń stypendialnych odbywa się na podstawie regulaminu ustalone-
go przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Na początku roku szkolnego 
ogłaszany jest publicznie komunikat stypendialny z wytycznymi dotyczącymi rodzajów 
i ilości stypendiów, jakie przyznane zostaną na kolejny rok szkolny. Dzięki temu wszyscy 
uczniowie mają jednakowy start do ubiegania się o stypendium, wiedzą, że muszą ostro 
zabrać się do nauki, aby w przyszłym roku stać się beneficjentami Funduszu Stypendial-
nego. Chcemy, aby możliwość uzyskania stypendium działała mobilizująco na uczniów. 
Stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach: 

•	 stypendia naukowe za najlepiej zdaną maturę (największa ilość zdobytych punktów);
•	 stypendia socjalno-naukowe dla wyróżniającej się w nauce i aktywności społecz-

nej młodzieży z Liceum w Muszynie oraz gimnazjów w Muszynie, Powroźniku 
i Złockiem, wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej;

•	 stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży wymagającej wsparcia z racji 
sytuacji materialnej;

•	 stypendia socjalno-naukowe dla uzdolnionej młodzieży ze Starej Lubowli na Sło-
wacji przyznawane we współpracy ze Stowarzyszeniem Amos;

•	 stypendia naukowo-socjalne (tak zwane stypendia pomostowe) dla absolwentów 
Liceum w Muszynie, którzy dostali się na studia.

System zgłaszania kandydatów opiera się na współpracy z Radami Pedagogicznymi: 
Liceum w Muszynie, Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy oraz gimnazjów 
w Muszynie, Złockiem i Powroźniku. Rady po wnikliwej analizie ocen oraz osiągnięć 
młodzieży typują osoby ubiegające się o stypendium „Almanachu Muszyny”. Oczywi-
ście istnieje możliwość, aby młody człowiek, który uzna, że spełnia wszystkie kryteria 
Funduszu Stypendialnego, mógł zgłosić się sam do Rady Pedagogicznej jako kandydat do 
stypendium. Stowarzyszenie powołało Komitety Stypendialne, które decydują, czy dany 
kandydat zostanie stypendystą i w jakiej wysokości otrzyma stypendium „Almanachu 
Muszyny”. W składach komitetów muszą ilościowo przeważać osoby spoza Muszyny 
i Krynicy, ponadto starannie przestrzegana jest zasada unikania konfliktu interesów. 

Na początku lipca Komitet stypendiów naukowych i naukowo-socjalnych przeprowadza 
rozmowę z kandydatami, decydując na tej podstawie o przyznaniu stypendium oraz jego 
ostatecznej wysokości. Komitet stypendiów artystycznych podejmuje decyzję w sprawie 
przyznania stypendiów artystycznych na podstawie publicznego koncertu kandydatów, 
który również odbywa się w lipcu. 

Wręczenie stypendiów do roku 2015 odbywało się zawsze w pierwszą sobotę lipca 
w „Ogrodzie Wandy” w Muszynie, w trakcie dorocznego Spotkania Przyjaciół Alma-
nachu Muszyny, w obecności fundatorów programu stypendialnego. Podpisanie umów 
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stypendialnych odbywa się pod koniec wakacji. Stypendia wypłacane są na konta bankowe 
stypendystów lub ich rodziców. 

Na kapitał Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny składają się dobrowolne 
wpłaty z tytułu dystrybucji rocznika „Almanach Muszyny” oraz granty pozyskane 
z Fundacji Batorego w ramach programu „Równe szanse”, a także z Fundacji Eduka-
cyjnej Przedsiębiorczości w ramach programu „Stypendia pomostowe”. Dotacjami na 
cele stypendialne wspiera nas także Spółdzielnia „Muszynianka”. Wszyscy dokonujący 
wpłat na Fundusz Stypendialny odnotowywani są w kolejnych wydaniach „Almanachu 
Muszyny” oraz na stronie www.almanachmuszyny.pl. Dla celów Funduszu Stypendial-
nego zostało utworzone specjalne konto w Banku PKO BP, na które darczyńcy mogą 
wpłacać przeznaczone na stypendia kwoty. Nr konta: 45 1020 3453 0000 8402 0175 8861, 
nazwa konta: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 100% wpłat przeznaczane 
jest na stypendia. 

Dla podtrzymania kontaktu z byłymi i aktualnymi stypendystami uruchomiona została 
podstrona Krąg Stypendystów na stronie www.almanachmuszyny.pl, gdzie umieszczone 
są informacje o naszych stypendystach. Strona pełni rolę bazy informacji zarówno dla 
stypendystów, jak i o nich samych. Utrzymywanie relacji z byłymi, jak i obecnymi stypen-
dystami Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny buduje za pomocą najnowszych 
środków przekazywania informacji. Stypendyści oprócz własnej strony posiadają konta 
na portalach społecznościach oraz korzystają z adresów e-mailowych. 

Aby pomóc w planowaniu kariery zawodowej, w maju organizowane są spotkania 
stypendystów z osobami z różnych sektorów życia społecznego i gospodarki, które 
osiągnęły sukces w działalności zawodowej. Wyróżniający się stypendyści parokrotnie 
brali udział w Forum Młodych Liderów, które towarzyszy dorocznemu Forum Ekono-
micznemu w Krynicy.  

Prowadzone przez organizacje pozarządowe badania dotyczące losów osób, które w mło-
dości dostawały stypendia, zwłaszcza naukowe, pokazują, że osoby te w 80% kończą 
studia wyższe. Sytuacja taka ma miejsce także wśród naszych stypendystów, co dobitnie 
potwierdza celowość naszego programu. Gromadzone dane dotyczące losów stypen-
dystów stanowią ważną wytyczną dla działalności SPAM-u. Potwierdzają bowiem, jak 
ważny jest fundusz stypendialny dla lokalnej młodzieży. Poziom wykształcenia młodego 
pokolenia przekłada się na rozwój całego regionu. 

Kilkoro naszych byłych stypendystów zostało członkami SPAM-u, co jest dla nas ważne, 
ponieważ pokazuje, że stypendia „Almanachu Muszyny” kształtują świadomość mło-
dego pokolenia w kierunku aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności 
i – w pewien sposób – zrewanżowania się społeczeństwu za wsparcie, jakie otrzymali 
w trakcie nauki.
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Rozdział VI 

Cykliczne konkursy, wystawy i imprezy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Almanachu Muszyny oraz współpraca ze Słowacją

Konkurs fotograficzny „Detal architektoniczny”
Cenną inicjatywą dla dokumentowania zagrożonych zniszczeniem detali architekto-
nicznych jest organizowany od roku 2002 konkurs fotograficzny. Współorganizatorami 
konkursu są SPAM oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne. Każdego roku tematy-
ka konkursu dotyczy innego obszaru lub innego zagadnienia. I tak na zainteresowanie 
uczestników konkursu zasłużyły miejscowości: Muszyna, Krynica, Żegiestów, Tylicz 
oraz Stara Lubowla i Bardiów na Słowacji, ponadto obiekty kolejowe, mostki oraz kładki 
i inne. Każda edycja konkursu oceniana jest przez jury powołane przez organizatorów, 
a nagrodzone prace prezentowane są na okolicznościowej wystawie w Galerii w Pijalni 
Głównej w Krynicy lub w sali MPGK w Krynicy. Następnie wyróżnione fotografie wy-
stawiane są w innych miejscowościach w Polsce. W roku 2008 w Muzeum Ziemi PAN 
w Warszawie odbyła się wystawa fotografii z kilku edycji konkursu. Nagrodzone prace 
publikowane są także na łamach „Almanachu Muszyny”. Zgromadzona została obfita 
dokumentacja fotograficzna, która dostępna jest również w wersji elektronicznej i ma 
dużą wartość dokumentacyjną i dydaktyczną.

Konkurs jest otwarty i biorą w nim udział zarówno fotograficy-amatorzy, jak i osoby ze 
sporym już doświadczeniem w tym zakresie, z wielu miast Polski i Słowacji.

W roku 2013 konkurs wyjątkowo odbiegł od głównego wątku i skoncentrował się na 
trudnym i ciekawym temacie „Twarze Doliny Popradu”. W kolejnym konkursie zapropo-
nowano bardzo ogólny temat „W Dolinie Popradu”, co zaowocowało zbiorem fotografii 
o różnej tematyce, od przyrody nadpopradzkich okolic po fragmenty architektury. W roku 
2015 powrócono do detali architektonicznych, zapraszając uczestników do fotografowania 
schodów i progów w architekturze i krajobrazie historycznego „państwa muszyńskiego”. 

Konkurs Poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”
W latach 2011–2012 odbyła się pierwsza edycja konkursu poetyckiego „O Popradzki 
Laur Jana Kochanowskiego”, zorganizowana przez SPAM i Towarzystwo Literackie 
im. Cypriana Norwida z siedzibą w Nowym Sączu. Założenia programowe konkursu to 
przede wszystkim odkrywanie piękna Muszyny i okolic, peregrynacje historyczne i kul-
turowe po regionie. Konkurs przewidywał dwie kategorie: wiersze i utwory poetyckie 
oraz limeryki. Obie cieszyły się powodzeniem; liczni autorzy z wielu regionów Polski 
nadesłali prace opatrzone godłem. Do obrad w jury zaproszeni zostali: Adam Ziemianin, 
poeta związany z Muszyną, jako przewodniczący, Józef Baran, krakowski poeta, juror 
konkursów literackich, Witold Kaliński, prezes Towarzystwa Literackiego im. Cypriana 
Norwida i poeta, oraz Monika Fabisiak, członek wyżej wymienionego Towarzystwa, 
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jako sekretarz. Liryki nadesłane przez twórców opisywały walory Muszyny, dotyczyły 
przeżyć, wrażeń czy spotkań z okoliczną przyrodą, limeryki zaś w przewrotny sposób 
dotykały tkanki teraźniejszości, z sympatią, a czasem i złośliwością (typową dla limeryku 
jako gatunku), odnosiły się do spraw codziennych Muszyny, znanych ludzi i wydarzeń 
związanych z miastem. W wyniku dwustopniowych obrad wyłoniono laureatów nagród, 
których uroczyste wręczenie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Muszynie, w dzień 
dorocznego Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny. Nagrodzone prace zostały opub-
likowane w „Almanachu Muszyny”. 

Kolejna edycja Konkursu Poetyckiego została ogłoszona latem roku 2014. Tematyka 
utworów konkursowych miała dotyczyć zarówno współczesnej Muszyny, jak i historycz-
nego „państwa muszyńskiego”. Jeden z wierszy miał nawiązywać do twórczości bądź 
osoby Jerzego Harasymowicza.  Do końca 2014 roku napłynęły prace konkursowe od 22 
autorów. Jury (Adam Ziemianin, Witold Kaliński, Monika Fabisiak) postanowiło przyznać 
trzy nagrody i dwa równorzędne wyróżnienia. Nagrodzone prace zostały opublikowane 
w „Almanachu Muszyny” 2015.

725. rocznica pierwszej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna (Mussina)
4 maja 2013 roku w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie odbyło 
się z licznym udziałem mieszczan i gości Muszyny obywatelskie spotkanie dla uczczenia 
725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Omawiana pierwsza 
pisemna wzmianka o Muszynie pochodzi z dokumentów z 8 i 23 maja 1288 roku i dotyczy 
ugody między Mironiegiem i jego żoną Bogusławą, spadkobierczynią kanonika i schola-
styka katedry krakowskiej, Wysza z Niegowici herbu Półkozic, a biskupem krakowskim 
Pawłem z Przemankowa. Przywołany fragment dokumentu to „Mussina que iacet sub 
Ungaria”, czyli Muszyna leżąca na granicy z Węgrami. Dokumenty powyższe znaleźć 
można w Kodeksie dyplomatycznym katedry krakowskiej św. Wacława (opracowanie 
i wydawca: F. Piekosiński, Kraków 1874, cz. 1., dok. 89 i 90). 

W trakcie spotkania okolicznościowy wykład wygłosił profesor Kazimierz Przyboś. 
Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Miejsko- 
Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie oraz Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskie-
go”. W trakcie spotkania zaprezentowano kopie omawianych dokumentów z roku 1288. 
Na zakończenie spotkania jego uczestnicy wysłuchali recitalu skrzypcowego Michała 
Bajorka, stypendysty Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, oraz pozowali 
do wspólnej pamiątkowej fotografii. Z okazji 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej 
wzmianki nazwy Muszyna Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz redakcja 
„Almanachu Muszyny” w porozumieniu z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego w Mu-
szynie ogłosiły konkurs „Opowieści rodzinne” dla uczniów Liceum w Muszynie. Konkurs 
dotyczył opracowania – w formie prezentacji w formacie ppt – monografii swojego lub 
innego rodu, pochodzącego z terenu gmin Muszyna lub Krynica. Ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpiło w trakcie XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w dniu 
6 lipca 2013 roku. Laureatem Nagrody został Filip Lelonek z Tylicza.
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„Ławeczka Harasymowicza” w Muszynie
21 sierpnia 2014 roku, w 15. rocznicę śmierci poety Jerzego Harasymowicza, który 
rozsławił Muszynę jako „Krainę Łagodności”, na Rynku w Muszynie odsłonięta została 
„Ławeczka Harasymowicza”. Ławkę zdobi stylizowany księżyc oraz cytat z wiersza 
poety: „Zawsze kiedy tam wracam / siedzę na ławce z księżycem”. W odsłonięciu 
wzięła udział wdowa po twórcy, Maria Harasymowicz. Inicjatywa zrealizowana została 
staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Biblioteki Publicznej 
w Muszynie przy wsparciu Burmistrza Muszyny. Twórcami „Ławeczki Harasymowicza” 
są muszynianie: projekt – Krystyna Tomasiak, artysta plastyk; wykonanie – Rafał 
Wrona, artysta kowal, oraz Zbigniew Gruczelak, artysta stolarz. W drugim etapie, po 
rewaloryzacji muszyńskiego Rynku, planowane jest uzupełnienie „Ławeczki” o rzeźbę 
przedstawiającą postać poety.

Jerzy Harasymowicz (1933–1999) urodził się w Puławach, a zmarł w Krakowie. Był 
poetą Krakowa, Sądecczyzny i Bieszczadów. Niewątpliwie najważniejsza była dla niego 
Muszyna, którą odkrywał na praktykach jako uczeń limanowskiego Liceum Leśnego, 
a potem wielokrotnie odwiedzał i o niej pisał (np. Miasteczko w Karpatach, Księżyc 
nad Muszyną, Wzruszenie na wczasach, Dom nad Popradem, Muszyna – rezerwat li-
powy). Założyciel grupy literackiej „Muszyna” (1957– ok. 1960). Jego wiersze trwają 
w okolicznych bukach, lipach, cerkwiach i górach – sam przecież pisał: „Skazany na 
te góry z kilkoma purchawkami cerkwi / z rezerwatem lip / drzemię w ich zielonych 
lochach (…)” . 

W „Almanachu Muszyny” w roku 1996 ukazał się tekst Adama Ziemianina Region 
muszyński w literaturze i poezji z licznymi odniesieniami do twórczości Jerzego Hara-
symowicza, a w roku 2000 artykuł Muszyńskie ślady Jerzego Harasymowicza, natomiast 
w roku 2014 Barbara Bałuc opublikowała artykuł Po „państwie muszyńskim” śladami 
Jerzego Harasymowicza i jego poezji.

Wystawy

„Nosi mnie” – wystawa muszyńskich twórców w Warszawie, w Domu Polonii przy 
Krakowskim Przedmieściu.

„Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego” – wystawa fotografii 
nagrodzonych w konkursie, zorganizowana w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz 
w krakowskim Dworku Białoprądnickim. 

„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce ze zbiorów »Almanachu Mu-
szyny«” – wystawa prezentowana była w Muzeum Nikifora w Krynicy (jako impreza 
towarzysząca XX Forum Ekonomicznemu), w Krośnie w Muzeum Podkarpackim, 
w Warszawie w Muzeum SGGW oraz w Starej Lubowli w Muzeum na Zamku.
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„O wizycie, która zakołysała Krynicą” – dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Almanachu Muszyny 11 sierpnia 2012 roku, w dniu inauguracji 46. Festiwalu im. Jana 
Kiepury w Krynicy, w willi „Patria” otwarto wystawę „O wizycie, która zakołysała 
Krynicą” autorstwa Karoliny Grobelskiej, zorganizowaną z okazji 75. rocznicy podróży 
poślubnej holenderskiej następczyni tronu do Polski. Gospodarzami pobytu księżnej 
Julianny i księcia Bernarda w willi „Patria” byli Jan Kiepura i Marta Eggerth, dlatego 
wernisażowi towarzyszył koncert „Cudowne głosy w magicznej »Patrii«”, w trakcie 
którego wykonane zostały przeboje z niezapomnianego repertuaru obojga artystów. 

Za sprawą tekstów autorstwa Karoliny Grobelskiej, opublikowanych na łamach „Al-
manachu Muszyny”, przypomniana została historia wizyty, która w styczniu 1937 roku 
wywołała sensację towarzyską na skalę międzynarodową. Księżna Julianna i jej mąż 
książę Bernard wprost po zakończeniu uroczystości weselnych w Hadze przybyli do 
Krynicy, aby tu spędzić swój miesiąc miodowy i oficjalnie rozpocząć podróż poślubną 
po Europie. Na zaproszenie światowej sławy tenora, Jana Kiepury, młodzi małżonkowie 
zatrzymali się w należącym do niego luksusowym pensjonacie „Patria”. Dzięki wystawie, 
ujętej w formę kilkunastu plansz, zrekonstruowany został przebieg wizyty na tle atmo-
sfery kurortu lat 30. Dopowiedziano również interesującą pointę zdarzenia, mało znaną 
szerokiej publiczności – niemal w rok po wizycie para książęca uhonorowana została 
przez stronę polską kołyską, podarowaną z okazji narodzin ich pierwszej córki, później-
szej Królowej Niderlandów Beatrix. Ten unikatowy mebel zachował się w holenderskich 
zbiorach królewskich jako fascynująca pamiątka wizyty, która zakołysała Krynicą. 

Uroczystość zaszczycili obecnością: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, Janusz Stańczyk, Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, 
oraz władze Starej Lubowli i Krynicy-Zdroju. Organizatorzy otrzymali listy z życzeniami 
pomyślności w prowadzonej działalności pro publico bono od Jej Królewskiej Mości 
Królowej Beatrix oraz od doktora Marcela Kurpershoeka, Ambasadora Królestwa Nider-
landów w Polsce, i Marka Sowy, Marszałka Małopolski. Gościny wydarzeniu udzieliło 
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA, w którego władaniu znajduje się willa „Patria”.

W kolejnych miesiącach wystawa była prezentowana w Międzynarodowym Centrum 
Kultury w Krakowie (na zaproszenie jego prezesa prof. dr. hab. Jacka Purchli) oraz 
w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, dzięki uprzejmości  
dr hab. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Polsko-Słowacki Turniej Tenisowy na Zapopradziu
Już od dwudziestu lat w pierwszych dniach lipca na pięknych kortach tenisowych na 
Zapopradziu w Muszynie odbywa się doroczny polsko-słowacki turniej tenisowy. Udział 
w turnieju jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Sędzią głównym zawodów jest 
Andrzej Koszucki.
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Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu”
Sukcesem zakończył się pilotażowy I Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla 
Popradu”. W dniu 18 sierpnia 2012 roku pięćdziesięciu uczestników z Polski i Słowacji 
w znakomitej atmosferze pokonało ponad czterdzieści kilometrów malowniczej drogi na 
trasie: Muszyna – Leluchów – Plavnica – Malý Lipnik – Legnava – Muszyna.
Kolejne edycje Rajdu odbyły się w latach 2013, 2014 oraz 2015. 
Trasa Rajdu ma kształt pętli i przebiega po terytorium Polski i Słowacji, w zasadniczej 
części wzdłuż biegu rzeki Poprad. Start i zakończenie na Zapopradziu w Muszynie. Dłu-
gość trasy podstawowej wynosi 42 km, przy całkowitej sumie wzniesień 678 metrów. 
Punkt startu znajduje się na wysokości 445 metrów n.p.m., a najwyżej położony punkt na 
trasie to 607 metrów n.p.m. na 27,9 km. Trasa poza jednym odcinkiem o długości 2,5 km  
rozpoczynającym się na 37 km przebiega po drogach publicznych o nawierzchniach 
asfaltowych. Fragment trasy o długości circa 250 metrów rozpoczynający się na 39 km, 
ze względu na konfigurację terenu, uniemożliwia jazdę i wymaga prowadzenia roweru. 
Trasa składa się z czterech etapów, które od zasadniczego ich kierunku określane są 
jako: Południowy, Zachodni, Północny oraz Wschodni. Dodatkowo na każdym etapie 
jest jeden odcinek specjalny (OS) dla bardziej doświadczonych rowerzystów. Odcinki 
specjalne zaczynają się i kończą na trasie podstawowej. Trasa rajdu łącznie z odcinkami 
specjalnymi (Trasa Forte) wynosi 56 km z najwyżej położonym punktem na wysokości 
711 m. n.p.m., a suma wzniesień przekracza 1100 metrów. Każdy OS ma pilota wska-
zanego przez organizatorów rajdu.

Powodzenie Rajdu zachęca do włączenia go do cyklu ogólnopolskich imprez rowero-
wych. W ten sposób Muszyna zyskuje kolejną atrakcję turystyczną, przyciągającą gości. 
Organizatorzy rajdu, którymi są SPAM oraz zasłużone dla promocji sportu i turystyki 
muszyńskie firmy Hans-Sport i BT Vector, zapraszają na kolejne edycje rajdu.

Terminy, opis trasy oraz regulamin rajdu dostępne są na stronie: 
www.rajd-rowerowy-muszyna.pl.

Kalendarium Co,	gdzie,	kiedy?
Na stronie www.almanachmuszyny.pl prowadzone jest kalendarium zawierające in-
formacje o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, turystycznych i sportowych na 
Sądecczyźnie oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Alma-
nachu Muszyny.

Współpraca ze Słowacją
Naszym głównym partnerem jest Stowarzyszenie Amos ze Starej Lubowli.

W roku 2001 zapoczątkowano program współpracy Młodzieżowych Klubów Wyszehradz-
kich, obejmujący młodzież z Muszyny, Starej Lubowli, Vsetína (Czechy) i Nyíregyházy 
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(Węgry). Odbyło się kilkanaście spotkań w poszczególnych krajach, wiele wspólnych 
seminariów i koncertów. Kulminacyjnym punktem programu było nadanie nowo otwar-
temu mostowi granicznemu Muszyna – Čirč nazwy Most Wyszehradzki. Wydarzenie 
miało miejsce w roku 2004, z udziałem premierów Polski i Słowacji. Program uzyskał 
wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.   

Na łamach „Almanachu Muszyny” publikowane są liczne teksty autorów słowackich. 
Niektóre z nich prezentujemy w języku polskim, inne w słowackim, opatrując je pol-
skojęzycznym skrótem.

Unikalnym zjawiskiem jest realizowany od roku 2000 transgraniczny program stypen-
dialny. Przez kilka lat stypendia z naszego funduszu otrzymywała młodzież z trzech 
zaprzyjaźnionych miast (Stara Lubowla, Vsetín, Nyíregyhazá), później kontynuowaliśmy 
ten program we współpracy ze Stowarzyszeniem Amos ze Starej Lubowli.    

Do tradycji weszły już organizowane od wielu lat wspólne koncerty młodzieży polskiej 
i słowackiej: w Starej Lubowli w pierwszych dniach grudnia, z okazji święta patrona 
miasta (św. Mikołaja), oraz odbywające się w dniu 1 stycznia w Krynicy, a w ostatnich 
latach w Muszynie. 

Każdego roku odbywają się wspólne polsko-słowackie wystawy, zarówno po polskiej, 
jak i po słowackiej stronie.

W uznaniu zasług dla wspierania słowacko-polskiej współpracy kulturalnej Gabriela 
Malastová, sekretarz Stowarzyszenia Amos, oraz Anton Karniš, prezes Stowarzyszenia 
Amos, zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Nowosądecki „Dziennik Polski” oraz „Kurier Polonijny” w Bratysławie obszernie odno-
towały fakt odznaczenia Gabrieli Malastovej Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. 
Aktu dekoracji w dniu 4 grudnia 2013 roku dokonał w Ambasadzie RP w Bratysławie 
Andrzej Krawczyk, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny na Słowacji w obecności 
prezesów Stowarzyszenia Amos i Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. 
Gabriela jest nauczycielką w Starej Lubowli, pracowała także w Urzędzie Miasta Stara 
Lubowla i była kierowniczką Centrum Oświatowego w tym mieście. 

W dniu 11 kwietnia 2014 roku, w sali posiedzeń Rady Miasta Stara Lubowla, Ambasa-
dor Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji Tomasz Chłoń 
wręczył Antonowi Karnišovi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, przyznany przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju 
współpracy słowacko-polskiej. Anton Karniš, obywatel Słowacji i mieszkaniec Starej 
Lubowli, jest byłym nauczycielem i dyrektorem lubowelskiego Gimnazjum im. T. Van-
sovej; dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora (prednosty) Urzędu Miasta Stara Lubowla, 
przed przejściem na emeryturę był prezesem spółki komunalnej Ekos.
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Rozdział VII

Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny

Przez 25 lat w pierwszą sobotę lipca odbywało się w „Ogrodzie Wandy” w Muszynie 
spotkanie autorów i sympatyków „Almanachu Muszyny” z okazji promocji kolejnego 
rocznika tego wydawnictwa oraz wręczenia stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. 

Kiedy w 1991 roku ukazał się pierwszy rocznik „Almanachu”, jego wydaniu towarzy-
szyło skromne spotkanie niewielkiego wówczas grona autorów. Uczestniczyło w nim 
siedem osób; podobnie było przez następne lata i kolejne wydania rocznika, chociaż stale 
zwiększała się liczba uczestników.  

W roku 1995 po raz pierwszy gospodarze wprowadzili dla gości niespodziankę w postaci 
specjalnej odznaki z kotylionem, często opatrzonej dowcipnymi napisami.  I tak w roku 
1996 na kotylionie pojawił się napis: „Witaj brachu w Almanachu”, a w 1997: „Czytam 
Almanach, kocham Muszynę”. W 1997 roku po raz pierwszy wprowadzono też „hasło 
przewodnie” spotkania. Był to „Dzień hawajski”. Uczestników obowiązywały stroje 
nawiązujące do folkloru tych pięknych wysp. Gościem honorowym spotkania została 
zasłużona dla Muszyny i czytelnictwa ówczesna dyrektor Biblioteki Miejskiej w Mu-
szynie Łucja Bukowska, ściśle współpracująca z „Almanachem”. W latach następnych 
powiększało się nie tylko grono autorów, ale też przyjaciół Muszyny i jej okolic. W 2000 
roku, kiedy odbywała się promocja X rocznika, w spotkaniu uczestniczyło już ponad 
dwieście osób. Pomysłów na hasła kolejnych spotkań nie brakowało, a że i przyjaciele 
podchwycili idee strojów, zorganizowano doroczne konkursy z nagrodami za najlepsze 
przebrania.

W trakcie sobotnich lipcowych spotkań almanachowych odbywało się uroczyste ogło-
szenie list stypendystów „Almanachu” – beneficjentów zarówno stypendiów naukowych, 
jak i muzycznych. Po raz pierwszy stypendia naukowe wręczono w czasie promocji  
IX rocznika, w roku 1999, a artystyczne w czasie promocji XII rocznika, w 2002 roku. 
Od 2003 roku rozpoczęło się wręczanie stypendiów dla najlepszych uczniów gimnazjum 
w Starej Lubowli na Słowacji. 

W 1998 roku, ponieważ spotkanie wypadło w dniu 4 lipca, dedykowano je Dniu Nie-
podległości Stanów Zjednoczonych, a gościem honorowym był znakomity poeta rodem 
z Muszyny, Adam Ziemianin. Na okazjonalnym kotylionie pojawił się napis: „Naszym 
szeryfem Adaś Z.”. „Ogród Wandy” ozdobiono stosownymi dekoracjami, wśród których 
nie zabrakło siodeł i innych akcesoriów jeździeckich i kowbojskich, a goście występowali 
w strojach indiańskich, kowbojskich i jeździeckich.

W roku następnym obowiązywało hasło „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, a kotylion 
ozdobiony był odpowiednim napisem.



148 „Almanach Muszyny” dla małej ojczyzny

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

W 2000 roku gościem honorowym został zasłużony sołtys Andrzejówki Julian Semczy-
szak, przez czterdzieści lat nieprzerwanie sprawujący swój urząd, a hasłem przewod-
nim było: „Muszyna na skrzyżowaniu kultur”. Stosownie do tematyki, jako dekoracje 
„Ogrodu Wandy” pojawiły się wielojęzyczne napisy witające zebranych gości, a goście 
wystąpili w strojach od ludowych po reprezentujące inne narodowości oraz w strojach 
mieszczan muszyńskich.

W roku 2001 hasłem obowiązującym była „Zbójnicka biesiada”, dlatego „Ogród Wandy” 
zaroił się od zbójniczek i zbójców, Janosików i Ondraszków różnej maści i narodowości. 
Gościem honorowym tego spotkania był Juliusz Jarończyk, znakomity fotografik i mo-
delarz muszyński, współtwórca osiągnięć modelarzy działających w ramach klubu 
modelarskiego „Zefirek”. 

W 2002 roku goście bawili się „W rytmie rock&rolla”, a gościem honorowym był nie-
żyjący już (zmarły w 2004 r.) działacz ludowy i dziennikarz – muszynianin red. Henryk 
Wiśniewski. 

Rok 2003 przyniósł uhonorowanie wieloletnich sympatyków i współpracowników oraz 
przyjaciół „Almanachu” – Słowaków: Gabrieli Malastovej i Jána Malasta ze Starej Lu-
bowli. Stosownie do okazji hasłem przewodnim był „Dzień słowacki”. 

W 2004 roku świętowano „Dzień Olimpijski”. Zaroiło się wówczas w Muszynie od 
sportowców, greckich bogów itp. 

W roku 2005 odbył się „Bal w operze”. I tym razem goście dopisali, stroje były wytworne 
i na miarę eleganckiej premiery w operze co najmniej mediolańskiej, a czas spędzaliśmy 
słuchając Orkiestry Salonowej z Warszawy. 

Rok 2006 przeniósł nas w „Zaczarowany świat bajek”. Wówczas mieliśmy możliwość 
zapoznać się bezpośrednio z Wilkiem i Czerwonym Kapturkiem, Kopciuszkiem, Świnką 
Piggy, Pippi Langstrumpf, księżniczkami i książętami oraz wieloma innymi ciekawymi 
postaciami. 

W 2007 roku „Ogród Wandy” nawiedzili Indianie – spotkanie przebiegało pod hasłem 
„Indiańskie lato”. Zabawę umilały nam pokazy kultury Indian Crow, prezentowane przez 
członków grupy Hau z Limanowej, a do tańca przygrywali Indianie z Andów.

Do ponad 300 wzrosła ilość gości, z którymi w świat młodości przeniósł nas rok 2008, 
kiedy to z racji wydania XVIII rocznika „Almanachu Muszyny” spotkaliśmy się przebrani 
w stroje uczniowskie, pod hasłem „Osiemnastka i matura”, z obowiązkowymi tarcza-
mi szkolnymi na rękawach. Mogliśmy wówczas oglądać występy Dziecięcego Teatru 
„Łejery” z Poznania, noszącego imię związanej z Muszyną poetki Emilii Waśniowskiej.

W roku 2009 bawiliśmy się przy dźwiękach Zorby, gdyż hasło brzmiało: „Grecja kolebką 
naszej cywilizacji”. Przygrywał do tańca grecki zespół „Zorba” z Wałbrzycha, a wokół 
„Ogrodu Wandy” można było dzięki umieszczonym napisom grecko-polskim podszkolić 
się w podstawowych zwrotach współczesnej greki. 
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W 2010 roku, kiedy ukazał się jubileuszowy XX rocznik „Almanachu”, w „Ogrodzie 
Wandy” odbył się „Bal maskowy”, a do tańca przygrywała znakomita krynicka Orkiestra 
Zdrojowa pod batutą Mieczysława Smydy. 

Rok 2011 – to „Oczko” (po raz 21. pojawił się rocznik „Almanachu”), a że 21 to liczba 
szczęśliwa – ubarwiliśmy spotkanie kwiatami. Niestety tym razem nie dopisała pogoda, 
ale humory poprawiały swym występem „Wesołe Harmonijki” ze Starej Lubowli, a także 
uzdolniona młodzież muszyńska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

Rok 2012 przeniósł nas wszystkich w zaczarowany świat wierzeń ludowych pod hasłem 
„Czary i wróżby”; nie brakowało czarownic, diabłów, wiedźm, utopców, wampirów, 
rusałek, wróżbitów itp.

W roku 2013 XXIII Spotkanie Przyjaciół przebiegło pod hasłem: „Nasze wnuki, na-
sze dzieci, jakże szybko ten czas leci!” W założeniu impreza poświęcona była przede 
wszystkim maluchom, dla których przygotowano szereg atrakcji: dmuchaną zjeżdżalnię, 
trampolinę, malowanie buziek, zabawy zręcznościowe, cukrową watę na patyku i moc 
słodyczy. Najmłodszych zabawiał clown, a wszystkim gościom spodobał się pokaz ba-
lonów przygotowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Koncertowali młodzi laureaci 
konkursów piosenki dziecięcej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Hasłem przewodnim XXIV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w roku 2014 było 
„Zielono mi”. Niemal wszyscy goście zadbali o zielone akcenty w swym ubiorze i nawet 
wata cukrowa była zielona. Tradycyjnie pokaz balonów zademonstrowało Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej. Śpiewała młodzież z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a dodatkowo 
wieczór gościom umilił swoim koncertem Wojciech Dąbrowski, twórca i dyrektor arty-
styczny Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. W Spotkaniu uczestniczyła 
delegacja węgierskich winiarzy z miejscowości Tallya z regionu Tokaj w składzie: Laszlo 
i Kristof Alkonyi, Pal Homoky i Mihaly Holloko. Rozmawialiśmy o reaktywacji winnego 
szlaku Tokaj – Muszyna, czego symbolem było odbicie szpuntu beczki tokajskiego wina. 
Inicjatorem programu jest Gabriel Kurczewski, członek SPAM. Węgierscy winiarze 
spotkali się z władzami Muszyny w Muzeum „Państwa Muszyńskiego”.

W roku 2015 XXV – jubileuszowe, a zarazem ostatnie – Spotkanie Przyjaciół Almana-
chu Muszyny nazwaliśmy „Ostatnim zajazdem na Wandę”. Mile widziane były stroje 
„staropolskie” i rzeczywiście wielu gości zastosowało się do naszej prośby, z fantazją 
przygotowując zabawne przebrania. Zebranych ugościliśmy pieczonymi na grillu kieł-
baskami, bigosem i wieloma ciastami, przyniesionymi przez muszyńskie mieszczki, była 
także cukrowa wata na patyku. Zespół „Mussina” z MGOK zaprezentował fragmenty 
musicalu „Mussina – biskupie miasteczko”, zaśpiewał – podobnie jak w ubiegłym roku 
– Wojciech Dąbrowski, a młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej pochwaliła się latają-
cymi balonami. Specjalnymi gośćmi byli członkowie Bractwa Rycerskiego Kasztelanii 
Sandeckiej, którzy – odziani w zbroje i wyposażeni w odpowiedni oręż – przedstawili 
swoje możliwości podczas pokazu walk. Straż Graniczna i GOPR zademonstrowały 
swój nowoczesny sprzęt. 
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Nasze spotkania miały na celu nie tylko dobrą zabawę, ale też wymianę poglądów; 
były okazją do prowadzenia ciekawych rozmów oraz zdobywania nowych wiadomości, 
brakujących informacji, które służyły do uzupełniania artykułów. Przede wszystkim 
imprezy te były zachętą do pisania o historiach rodzin muszyńskich, o wspomnieniach 
z lat dzieciństwa i młodości, przygodach wczasowiczów, o ludziach, którym Muszyna 
wiele kiedyś zawdzięczała. Sprzyjały nawiązywaniu współpracy, zawieraniu nowych 
znajomości i przyjaźni. Stanowiły także formę podziękowania tym, którzy zasilają dat-
kami Fundusz Stypendialny.

Rozdział VIII

Dzieje Muszyny w zarysie

Trudno odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstała Muszyna. Archeolodzy od kilkunastu 
lat prowadzą badania, ale – poza ruinami zamku i rejonem obiektów dawnego nadleś-
nictwa i sądu – pozostały teren jest dotąd nierozpoznany. Jednak latem 2010 roku koło 
budynków sądu odnaleziono małe fragmenty grotów krzemiennych, prawdopodobnie 
z okresu młodszego paleolitu (ok. osiem tysięcy lat p.n.e.). 

Określenie ścisłej daty powstania Muszyny od lat wprawiało badaczy historii Karpat 
w zakłopotanie. Od ponad półtora wieku w naszej historiografii pokutuje fałszywe 
przeświadczenie, że najstarsza pisana wzmianka o Muszynie pochodzi z 1209 roku. In-
formację tę czerpano z dokumentu wystawionego przez króla węgierskiego Andrzeja II 
dla Demetriusza de Rascha i dotyczącego pobierania ceł w Ujfalu (obecna Pečovska Ves 
nad Torysą koło Prešova). Znajduje się w nim zlecenie, by kupcy nie omijali tej komory 
celnej, wioząc towary do tegoż Ujfalu „usque ad fluvium Poprath versus Muschina”. 
Dokument spisano ręką typową dla XVI wieku i jest on falsyfikatem2. Uczeni węgierscy 
od lat uważali, że jest on fałszerstwem z XVII wieku. Niestety polscy historycy od 1864 
roku (za sprawą Eugeniusza Janoty)3 przyjmowali ten dokument za prawdziwy. Nieco 
później, bo w roku 1874, zasłużony historyk Franciszek Piekosiński wydał pierwszy tom 
Kodeksu dyplomatycznego katedry krakowskiej4, w którym opublikował dwa dokumenty 
z 1288 roku, w których bezspornie wzmiankowana jest Muszyna (jako „Mussina que iacet 
sub Ungaria”, czyli leżąca na granicy z Węgrami). Dodajmy, że w roku 1889 Franciszek 

2 Zob. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, wyd. Richard Marsina, t.1, Bratislaviae 1971, s. 123–
124 (dok. nr 156).

3 Eugeniusz Janota, Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Spiżu. Przyczynek do monografii 
Tatr, [w:] „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. 9 (ogólnego zbioru t. 32), Kraków 1864, 
s. 141).

4 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874, cz.1. (Mo-
numenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 1), dok. 89 (s. 123–125) i dok. 90  
(s. 125–127).
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Piekosiński precyzyjnie i bezbłędnie omówił najstarsze dokumenty dotyczące początków 
Muszyny i jej lokalizacji5. 

Pierwsza niezbita wzmianka o Muszynie jako miejscowości (ale jeszcze nie mieście) 
pochodzi z dokumentów księcia krakowskiego Leszka Czarnego z 18 i 23 maja 1288 r. 
i dotyczy ugody zawartej wówczas między komesem Mironiegiem, synem kasztelana 
połanieckiego Dzierżykraja, i żoną Mironiega Bogusławą (jako spadkobierczynią zmar-
łego przed 1279 rokiem kanonika krakowskiego Wysza z Niegowici herbu Półkozic) 
a biskupem krakowskim. Wysz z Niegowici zapisał swe dobra prywatne: wieś Świniarsko 
koło Nowego Sącza i wieś Muszyna biskupowi krakowskiemu Pawłowi z Przemanko-
wa. Zatem w 1288 roku istniał gródek na górze pomiędzy ujściem potoków Szczawnik 
i Muszynka do Popradu oraz wieś Muszyna. W latach 1973–1974 archeolog Maria 
Cabalska przebadała ów gródek, usytuowany około 200 metrów na północny wschód 
od ruin zamku, i odsłoniła pozostałości w postaci wału kamienno-drewniano-ziemnego 
z usytuowanym pośrodku drewnianym budynkiem, tzw. „słupem”. Gródek na stoku Ko-
ziejówki miał chronić polski stan posiadania na tym terenie, gdyż w tym czasie Węgrzy 
zajęli wsie na południowy wschód od Muszyny: Čirč nad Popradem, Nową Wolę (Ruska 
Voľa), Obručne, Lenartov, Malcov i Lukov nad Toplą. Mało znany w naszej literaturze 
dokument kapituły spiskiej dla króla węgierskiego Karola Roberta Andegaweńskiego  
z 22 kwietnia 1323 r., z informacją o obszarach należących do zamków w Lubowli i Pław-
cu6, podaje wiadomość o ówczesnej granicy polsko-węgierskiej, która biegła od Mniszka 
(Mniška) nad Popradem koło Piwnicznej, w górę rzeki Poprad po rzeczkę Muszynkę, 
i dalej do jej źródeł pod Przełęcz Tylicką – górę Jawor (809 m) i Wysoką Horkę (765 m),  
przy czym granica biegła wzdłuż rzeczki Muszynka (w dokumencie: „aqua Mussina 
vocata”). Fakt, że kapituła spiska uważała, iż obszar na lewym brzegu Muszynki należy 
do Węgier, sugeruje, że ówczesna wieś Muszyna zajmowałaby teren pomiędzy gródkiem 
na grzbiecie Koziejówki a rzeczką Szczawnikiem. W każdym razie nie teren obecnego 
miasta usytuowanego na lewym brzegu Muszynki. Nadmieńmy, że jeszcze w 1269 roku 
Čirč, Ruska Vola, Obručne, Lenartov, Malcov i Lukov są wzmiankowane jako wsie 
należące do Polski.

Od 1294 roku właścicielem Muszyny był biskup krakowski Jan Muskata. Ten, wyko-
rzystując swoją pozycję zwolennika czeskich Przemyślidów, w latach 1303–1305, jako 
starosta króla Wacława II (od 1297 r. króla czeskiego, od 1300 r. polskiego, a od 1301 
węgierskiego) przyłączył na stałe do dóbr muszyńskich dorzecze rzeki Białej od góry 
Chełm koło Grybowa po górę Lackową koło Przełęczy Beskid. Prawdopodobnie biskup 
Muskata lokował Miastko nad Muszynką – jako strażniczą miejscowość opodal Przełęczy 
Tylickiej. Muskata na skutek zatargu z jednoczącym ziemie polskie Władysławem utracił 
dobra muszyńskie, zabrane mu przez Łokietka w 1312 roku.

5 Zob. Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647–1765, wyd. Franciszek Piekosiński [w:] Staro-
dawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 9, Kraków 1889, s. 323. 

6 Zob. Supplementum analectorum terrae Scepusiensis, pars 2, coll. Michael Schmauk, Szepesváraljae 
1889, dok. 43.
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W następnych latach obszar przyszłego klucza muszyńskiego był przedmiotem zaintere-
sowania Węgrów, którym udało się przesunąć granice od wsi Łomnica koło Piwnicznej 
po Muszynę wzdłuż Popradu, a na południowym wschodzie (jak wyżej wspomniano) 
po rzeczkę Muszynkę. W 1337 roku Karol Robert dał przywilej dla Rykolfa Berżewicza 
z synami, dając im „las potoku Muszyna” (Mussinapätakafeu) – obszar obejmujący całe 
lewobrzeże Muszynki z tzw. Górami Czerchowskimi7. Nadanie to nie zostało zrealizowa-
ne, jako obejmujące terytorium polskie. Podobnie w 1338 roku komes Zadvaru Bartłomiej 
Pangracz otrzymał ziemie między rzekami Malczów a Toplą; ten przywilej również nie 
został zrealizowany. Wreszcie w roku 1349 Berżewiczowie ponownie otrzymali obszary 
nadane im w 1337 roku8, ale i to nadanie pozostało wyłącznie na pergaminie, a w 1366 
roku w dokumencie dla Pławca (Plavec, Palocsa) obszar na prawym brzegu Popradu 
od Leluchowa i potoku Smereczek po Muszynę określano jako „Possesio Mussina” 
i „Regnum Poloniae”9.  

Efektem węgierskich zakusów było zainteresowanie Kazimierza Wielkiego pograniczem 
z Węgrami nad Popradem i Białą. W 1348 roku lokował „na surowym korzeniu” Piw-
niczną, a później także Muszynę, i rozpoczął budowę murowanego zamku w Muszynie. 
Prawdopodobnie na teren Muszyny translokowano miejski ośrodek z Miastka (obecnie 
Tylicz). Nastąpiło to w roku 1364, gdyż w przywileju królewskim z 29 listopada tego roku 
figuruje zezwolenie dla wójta Ankona na zasiedlenie nowego miasta Muszyny osadnikami, 
zwłaszcza kupcami, oraz zwolnienie muszynian od cła czchowskiego, widocznie w celu 
ułatwienia im udziału w handlu z Bochnią i Krakowem. Niestety oryginalny dokument 
lokacji Muszyny uległ zniszczeniu w XVI wieku (podczas pożaru w 1589, 1596 lub 1600 
roku), dlatego dokumenty z 26 i 29 listopada 1364 r. są pierwszymi udokumentowanymi 
źródłowo wzmiankami o Muszynie jako mieście10. Kolejny dokument dla Muszyny odnosi 
się do lat 1368–1369 i znany jest z transumptu zawartego w dokumencie króla Włady-
sława Jagiełły z 5 sierpnia 1391 r.11 Wzmiankowany jest w nim wójt, rajcy i pospólstwo 
„nowego miasta Muszyny”; król dał także zapewnienie, że nie będzie zmieniał biegnących 
„na Muszynę dróg i odciągał od miasteczka przejeżdżających przez nie kupców, licząc 
na to, że mieszczanie będą naprawiać mosty”.

5 sierpnia 1391 r. Władysław Jagiełło zrzekł się praw do Muszyny na rzecz biskupa kra-
kowskiego Jana Radlicy, potwierdzając jednocześnie wszelkie prawa i wolności nadane 
miastu przez Kazimierza Wielkiego. Odtąd aż do roku 1782 Muszyna była własnością 

7 Zob. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (wyd. Georgius Fejér t. 8, vol. 4 /1335–
1342/, Budae 1832, s. 230–234).

8 Zob. Supplementu manalectorum terrae Scepusiensis, pars 2, coll. Michael Schmauk, Szepesváraljae 
1889, w. 59.

9 Tamże, w. 84.
10 Zob. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, wyd. Franciszek Piekosiński, t. 1, Kraków 1874 (Mo-

numenta Medii Aevi Historica, t.1), dok. 235 (s. 301–302) i dok. 236 (s. 302).
11 Tamże, cz. 2 (1367–1423), wyd. Franciszek Piekosiński, Kraków 1883 (Monumenta Medii Aevi Historica 

Res Gestas Poloniae Illustrantia), t. 8, w. 378.
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biskupów krakowskich, przy czym już w 1770 roku Muszyna została zajęta wraz z Są-
decczyzną przez cesarzową Marię Teresę. Zaborca w 1782 roku przejął dobra muszyńskie 
na własność korony cesarskiej.

Muszyna żyła w spokoju swym odwiecznym rytmem. Nie licząc pożarów, powodzi, klęsk 
głodu i zarazy, wielkie burze dziejowe omijały to miasto. W 1410 roku podczas wojny 
z Krzyżakami węgierskie oddziały Zygmunta Luksemburczyka – wówczas sojusznika 
Zakonu – wtargnęły na obszar Sądecczyzny i usiłowały zdobyć zamek w Muszynie. 
Miasteczko ocalało. Niestety w 1474 roku najazd węgierski sięgnął aż po Duklę, Krosno, 
Pilzno. Spłonęło około dwustu miejscowości, w tym Muszyna wraz z zamkiem. W XVI 
wieku nastąpił długi okres pokoju i rozwoju gospodarczego całego państwa. Biskupi 
dbali o rozkwit miasta, które jako centrum ich dóbr było głównym ośrodkiem handlo-
wym rozwijającego się klucza muszyńskiego. W wyniku intensywnej akcji osadniczej 
do klucza należały dwa miasta – Muszyna i Tylicz – oraz 34 wsie.

W XVII wieku Muszyna zaczęła podupadać – zaliczano ją do kategorii miast określa-
nych nazwą „oppidum”, tj. osad o charakterze półwiejskim, w których, obok hodowli 
bydła i produkcji zbożowej, zajmowano się również handlem i rzemiosłem. Po wielkim 
pożarze w roku 1596, kiedy to spłonął kościół, znaczna część miasta, a częściowo i za-
mek, w 1629 roku w miasteczku było dwadzieścia domów w Rynku, a czternaście przy 
uliczkach. Działalność prowadziło pięciu rzemieślników, mieszkało siedmiu komorników, 
zaś w roku 1655 – siedmiu komorników i ośmiu rzemieślników; tylu było ich również 
w 1680 roku. Po pożarze zamku w 1596 roku już go nie odbudowano – opuszczony 
popadał w ruinę. Siedzibę starosty przeniesiono do nowego dworu. Można przyjąć (na 
przykładzie zachowanej Księgi przyjęć do prawa miejskiego Muszyny od 1601 r.12), 
że dopływ przybyszów – głównie ze wsi klucza – z trudem wyrównywał degradację 
demograficzną miasta spowodowaną kryzysem gospodarczym, wojnami i klęskami 
elementarnymi połowy XVII wieku, a nade wszystko straszliwą epidemią (prawdopo-
dobnie dżumy), która w latach 1705–1713 spowodowała spadek ludności o około 1/3. 
Podobne skutki pociągnęły za sobą wywołane nieurodzajem klęski głodu, szczególnie 
w latach 1714–1715. 

Konfederacja barska szczęśliwie ominęła miasteczko. Mimo okresu stagnacji Muszyna 
otrzymała – dzięki fundacji biskupa Andrzeja Trzebickiego z 1676 roku – piękny, mu-
rowany kościół parafialny, który bez większych zmian przetrwał szczęśliwie do dnia 
dzisiejszego. Wtedy też miasto zajęło teren od obszernego rynku po kościół, zaś w jego 
południowej części powstał obszar dworski z rezydencją starostów i zespołem zabudowań 
(m.in. tartakiem, młynem, browarem). 

Dopiero włączenie Muszyny do monarchii Habsburgów w 1770 roku przyspieszyło 
rozwój miasta. W roku 1772 Muszyna liczyła 1015 mieszkańców i 162 domy, w 1800 
roku 1289 mieszkańców i 206 domów, w 1835 roku 1589 mieszkańców, a w 1846 roku 
2200 mieszkańców i 357 domów.
12 Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Dep. 95.
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Niebawem na miasto spadła największa plaga w jego dziejach: epidemia cholery i tyfusu 
w latach 1847–1849, kiedy zmarła prawie połowa mieszkańców. W rezultacie jeszcze 
w roku 1861 liczba mieszkańców nie sięgnęła stanu z 1835 roku, a w 1870 roku w Mu-
szynie mieszkały 1852 osoby. W roku 1873 kolejna epidemia cholery zebrała obfite 
żniwo – zmarła 1/6 ówczesnej populacji i dopiero w 1890 roku Muszyna liczyła 2358 
mieszkańców.

W 1876 roku ukończono budowę linii kolejowej z Tarnowa do Muszyny i dalej na Wę-
gry przez Preszów i Koszyce. Ożywiło to Muszynę, gdyż mieszkańcy znaleźli zarobek 
jako dorożkarze wożący kuracjuszy z Muszyny do Krynicy. W szybko rozwijającym 
się modnym kurorcie znajdowała też sezonowy zarobek znaczna część mieszkańców 
miasta. Budowa linii kolejowej z Muszyny do Krynicy w 1911 roku była katastrofą dla 
miejscowych dorożkarzy. 

I wojna światowa na szczęście ominęła Muszynę. Tylko od 1 do 5 grudnia 1914 r. wojska 
rosyjskie przebywały w miasteczku.

W roku 1930 Muszyna uzyskała oficjalny status uzdrowiska, co wiązało się m.in. z pra-
wem do pobierania taksy klimatycznej. Największe zasługi w dziele przekształcania 
podupadłego, wegetującego miasteczka w modne letnisko położyli ówczesny długoletni 
burmistrz Antoni Jurczak oraz miejscowy lekarz, doktor Seweryn Mściwujewski. Na ich 
cześć pierwsze źródła wody mineralnej, odwiercone na przełomie lat 20. i 30. na Zapo-
pradziu, otrzymały nazwy „Antoni” i „Wanda” (imię żony doktora Mściwujewskiego). 
W latach trzydziestych nastąpił szybki rozwój miasta. Muszyna otrzymała brukowane 
jezdnie, kanały burzowe, skwery na Rynku, gdzie nawet przez pewien okres działała 
stacja paliw; nad Popradem wybudowano muszlę koncertową i plażę wysypaną piaskiem 
z kabinami do przebierania się, wypożyczalnią leżaków i kajaków oraz pijalnię i łazienki 
lecznicze. Nad Muszynką wybudowano miejską elektrownię, a w Rynku zaczęło działać 
kino. W mieście istniały także m.in. rzeźnia, targowisko, tartak oraz zakład koronczarski.  

Muszyna stała się znana i modna. W roku 1934 odzyskała prawa miejskie.  W sezonie 
letnim w 1938 roku przebywało w niej ponad 10 tysięcy gości.

W okresie II wojny światowej Muszynę zajęło przejściowo wojsko słowackie, szybko 
zastąpione przez Wehrmacht. Tragiczny los spotkał miejscowych Żydów (stanowiących 
blisko 1/4 mieszkańców). Zimą 1940/41 r. wywieziono ich do getta w Grybowie; podczas 
jego likwidacji zostali wymordowani. W czasie wojny przez Muszynę prowadziła jedna 
z tras kurierskich łączących Warszawę i Kraków z Budapesztem. W Muszynie przerzutami 
kierowała placówka ZWZ-AK na czele z miejscowym nadleśniczym Stefanem Ajdukie-
wiczem, którego zastępcą był Bolesław Witowski. Kurierzy działali aż do sierpniowego 
(w 1944 r.) powstania na Słowacji. W Muszynie, w dawnym domu wypoczynkowym 
„Helin”, znajdowała się katownia gestapo, przez którą przeszło wielu polskich patriotów. 
21 stycznia 1945 r. oddziały radzieckie wkroczyły do miasta od strony Krynicy. Tym 
samym zakończyła się niemiecka niewola, jednak Niemcy zdołali wywieźć lub zniszczyć 
wyposażenie łazienek zdrojowych.
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W okresie Polski Ludowej Muszynę ominęły wielkie przeobrażenia. Z okolicznych 
wiosek zniknęli wysiedleni w czasie Akcji „Wisła” Łemkowie, nieodłączny element kul-
tury miejscowej istniejący tu od czasów kolonizacji w XV i XVI wieku. Na ich miejsce 
przyszli mieszkańcy przeludnionych wiosek spod Nowego Sącza. Wielkie inwestycje 
przemysłowe na szczęście nie dotknęły doliny Popradu. Dominującą formą wypoczyn-
ku w Muszynie stały się kolonie dziecięce i młodzieżowe. Funkcje uzdrowiska zaczęło 
przejmować pobliskie Złockie, gdzie w latach 70. wybudowano szereg sanatoriów i wy-
konano kilkanaście odwiertów wód mineralnych. Dzięki temu w Muszynie zachował 
się zabytkowy układ przestrzenny miasteczka z ulicami Kościelną, Kity, Piłsudskiego, 
kościołem św. Józefa i Rynkiem, który po uporządkowaniu może stać się największą 
atrakcją miasteczka. Powstały sanatoria „Żerań” (obecnie „Korona”), „Ursus” (obecnie 
„Muszyna”) i „Budowlani” (obecnie „Rewita”), a także osiedle bloków mieszkalnych 
przy ulicy Piłsudskiego. 

Rozdział IX

O dzisiejszej Muszynie słów kilka

Na południu województwa małopolskiego, na pograniczu polsko-słowackim, w dolinie 
Popradu i jego prawobrzeżnych dopływów: Muszynki i Szczawnika, leży miasteczko 
Muszyna, liczące sześć tysięcy mieszkańców. Do gminy Muszyna należą pobliskie wioski: 
Andrzejówka, Dubne, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawnik, Wojkowa, 
Złockie, Żegiestów. Walory uzdrowiskowe Muszyna zawdzięcza malowniczemu położe-
niu i naturalnym bogactwom; na jej urok mają wpływ pasma gór i dolina rzeki Poprad, 
która dzieli Beskid Sądecki na część zachodnią – Pasmo Radziejowej (1262 m n.p.m.) 
i wschodnią – Pasmo Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). Muszyna leży w dolinie 
otoczonej od zachodu grzbietem Góry Mikowej (638 m n.p.m.), od północy – Kozie-
jówki (636 m n.p.m.), od wschodu – Malnika (726 m n.p.m.), a od południa granicznej 
Wielkiej Polany (796 m n.p.m.).

Gmina Muszyna położona jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który 
został utworzony w 1987 roku.  Bogactwem Parku są leśne krajobrazy i utworzone w jego 
obrębie rezerwaty. W okolicy Muszyny znajdują się rezerwaty: „Las lipowy Obrożyska” 
„Żebracze”, „Wierchomla” oraz „Hajnik”. Tereny, na których leży Muszyna, obfitują 
w złoża wód mineralnych. Są to szczawy bogate w jony magnezu, wapnia, jodu, potasu 
i żelaza. Do popularnych źródeł należą: w Muszynie – zdroje „Antoni”, „Milusia” „Anna”, 
„Grunwald”, „Na Wapiennem”; w Żegiestowie – zdrój „Anna”; w Jastrzębiku – zdrój 
„Iwona”; w Miliku – źródło „Kazimierz”; w Szczawniku – zdrój „Za Cerkwią”. Cieka-
wym pomnikiem przyrody są mofety, czyli powierzchniowe ekshalacje dwutlenku węgla. 
Mofeta im. profesora Świdzińskiego, położona pomiędzy wioskami Złockie i Jastrzębik, 
jest największą mofetą w Polsce. 
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Już w drugiej połowie XVIII wieku wspominano o wodach mineralnych na tych tere-
nach, jednak prawdziwy rozwój balneologii przypada na lata 1920–1930. W tym czasie 
dokonano odwiertów wód „Antoni” i „Wanda”, a – dzięki zaangażowaniu ówczesnego 
lekarza uzdrowiska, dra Seweryna Mściwujewskiego, oraz burmistrza Antoniego Jurczaka 
– Muszyna wykorzystała swoje bogactwo wód mineralnych. Obecnie wody mineralne 
służą do zabiegów leczniczych, do picia w pijalniach ogólnodostępnych, a także do ko-
mercyjnego rozlewu. Sanatoria oferują zabiegi balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, 
leczą schorzenia układu oddechowego, moczowego, przewodu pokarmowego i narządów 
ruchu. Obiekty noclegowe proponują dodatkowe atrakcje, jak: baseny, sauny, indywidu-
alne diety, place zabaw, korty tenisowe, tory saneczkowe i wiele innych.

Nową atrakcją Muszyny jest kompleks basenów na Zapopradziu i usytuowany obok 
amfiteatr, gdzie latem podczas „Święta Wód Mineralnych”, „Majówki” czy „Jesieni 
Popradzkiej” można posłuchać gwiazd estrady. W dolinie Szczawnika, która połączona 
jest ze stacją narciarską Wierchomla, stworzono miejsce dla miłośników snowboardu 
i nart. Wyciąg krzesełkowy w Wierchomli działa również w lecie, co ułatwia uprawianie 
turystyki i kolarstwa górskiego, dla którego w Muszynie są znakomite warunki. Co prawda 
Forum Ekonomiczne odbywa się u krynickich sąsiadów, ale przez Muszynę biegną trasy 
festiwalu biegowego, organizowanego w jego ramach.

Głównym zabytkiem Muszyny są ruiny położonego na Baszcie zamku obronnego. 
W drodze od Baszty do centrum mijamy siedzibę Muzeum „Państwa Muszyńskiego”, 
mieszczącego się w odtworzonym osiemnastowiecznym zajeździe. Na Rynku stoją sta-
re kapliczki św. Floriana i św. Jana Nepomucena. Pod powierzchnią Rynku zachowały 
się piwnice nieistniejącego już ratusza, w których przechowywano wino sprowadzane 
z Węgier, do czego nawiązuje fraszka Jana Kochanowskiego.

Wzdłuż wiodącej z Rynku do kościoła ulicy Kościelnej zachowały się domy utrzymane 
w stylu XIX-wiecznej zabudowy małomiasteczkowej. Muszyńska świątynia pw. św. 
Józefa Oblubieńca wybudowana została na przełomie XVII i XVIII w. Lokalizacja 
i otwory strzelnicze świadczą o jej obronnym charakterze. W niszach na zewnątrz 
umieszczone są rzeźby świętych. We wnętrzu uwagę zwraca ołtarz główny z rzeźbą 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1470 roku, która trafiła tutaj z Wawelu. Na uwagę 
zasługują również kurdybany umieszczone w antependiach ołtarzy (głównego i dwóch 
bocznych), wspaniałe zabytki z odpowiednio wyprawionej skóry, o dekorowanej barwnej 
powierzchni. Datowane są na drugą ćwierć XVIII wieku, a wykonano je najprawdopo-
dobniej we Flandrii lub w Holandii. W kaplicy bocznej znajdują się gotyckie figurki  
św. Jadwigi Śląskiej i św. Otylii. Warto także odwiedzić stary muszyński cmentarz z licz-
nymi pięknymi nagrobkami oraz zobaczyć znajdujący się w jego pobliżu pomnik Kardy-
nała Karola Wojtyły, który upamiętnia wizytę późniejszego Ojca Świętego w Muszynie 
w roku 1970. Obok kościoła w roku 2015 powstały interesujące, starannie przygotowane 
i pielęgnowane Ogrody Biblijne.
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Rozdział X 

O nas 

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, założone w roku 2010, grupuje osoby 
z różnych zakątków Polski, które zainteresowane są historią, kulturą i rozwojem Ziemi 
Muszyńskiej. Główną naszą inicjatywą jest wydawany od roku 1991 rocznik „Almanach 
Muszyny”, w którym ponad trzystu autorów opublikowało blisko osiemset artykułów. 
Przyjaciele „Almanachu Muszyny” od kilkunastu lat finansują Fundusz Stypendialny 
Almanachu Muszyny, w ramach którego blisko trzystu zdolnych uczniów i studentów 
otrzymało stypendia. Jesteśmy organizatorami konkursów i wystaw. Wspólnie z part-
nerami dokumentujemy zagrożone zabytki, nagradzamy najlepsze książki o naszym 
regionie, promujemy rozwój turystyki i bogactwo kulturalne regionu. Organizujemy 
doroczne wspólne koncerty młodzieży polskiej i słowackiej. Więcej o nas na stronie 
www.almanachmuszyny.pl.

Celami Stowarzyszenia są: 
a) wydawanie „Almanachu Muszyny”; 
b) upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi Muszyń-
skiej, Sądecczyzny oraz Karpat; 
c) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, zabytków kultury 
materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody; 
d) inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej; 
e) realizowanie i wspieranie działalności oświatowej i wydawniczej służącej populary-
zacji Ziemi Muszyńskiej; 
f) nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, zainteresowanych 
Ziemią Muszyńską; 
g) współpraca z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zain-
teresowanymi problematyką podejmowaną przez Stowarzyszenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją, a także innymi krajami Grupy 
Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej; 
h) opiniowanie na życzenie władz samorządowych oraz innych instytucji planów rozwoju 
regionalnego i lokalnego; 
i) podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi oferty turystycznej; 
j) promocja Ziemi Muszyńskiej za pośrednictwem nowoczesnych technologii; 
k) gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów 
i absolwentów szkół; 
l) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.



158 „Almanach Muszyny” dla małej ojczyzny

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Zarząd Stowarzyszenia: 
Ryszard Kruk – prezes, Renata Trela – wiceprezes, Katarzyna Kucia-Garncarczyk – se-
kretarz, Agata Szymańska – skarbnik, Izabela Cywa (2010–2015), Gabriel Kurczewski 
(od 2015) – członkowie. 

Komisja Rewizyjna: 
Włodzimierz Matuzik – prezes, Piotr Rutka – wiceprezes, Maciej Śliwa (2010–2015), 
Juliusz Jarończyk, Bartłomiej Bujarski (2010–2015), Katarzyna Kowacz-Przybylska (od 
2015), Andrzej Gancarz (od 2015).

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego i wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  0000365118. 
Stowarzyszenie jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

„Almanach Muszyny”: 
Bożena Mściwujewska-Kruk (redaktor naczelna), Rada Programowa: Kazimierz Przyboś 
(przewodniczący do roku 2015),  Bartłomiej Bujarski , Łucja Bukowska, Barbara Chu-
dzińska,  Witt Kmietowicz , Ryszard Kruk, Tadeusz Łopatkiewicz, Magdalena Małecka, 
Bożena Mściwujewska-Kruk, Barbara Rucka, Miroslav Števík, Tadeusz Mikołaj Trajdos, 
Tadeusz Wołowiec. 

Wydawca „Almanachu Muszyny”: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. 

„Almanach Muszyny” jest wpisany pod numerem A 116 w Rejestrze Prasowym w Sądzie 
Okręgowym w Nowym Sączu. Numer ISSN 1234-6276, adres redakcji: Willa „Wanda”, 
ul. Józefa Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna.

Redakcja oraz autorzy tekstów i zdjęć nie pobierają honorariów, a wszelkie wpływy 
z rozprowadzania „Almanachu Muszyny” przeznaczone są na Fundusz Stypendialny 
Almanachu Muszyny.

Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny:
Komitet stypendiów naukowych i naukowo-socjalnych: Witold Kaliński (Warszawa/
Wierchomla) – przewodniczący, Małgorzata Przyboś (Kraków; do 2014 r.), Mirosława 
Hadała (Muszyna; od 2015 r.) – sekretarz, oraz członkowie: Janina Kumorek (Muszyna; 
do 2012), Andrzej Tokarczyk (Muszyna), Beata Zacny (Kraków), Anna Rodak (Warsza-
wa), Ewa Januszewicz (Warszawa), Wojciech Dąbrowski (Warszawa), Elżbieta Walewska 
(Warszawa), Barbara Kuca (Muszyna).

Komitet stypendiów artystycznych: Zbigniew Bujarski (Kraków) – przewodniczący, 
Mariola Cieniawa (Kraków), Mieczysław Smyda (Krynica) – sekretarz, Józef Witold 
Buszek (Nowy Sącz) oraz Wojciech Dąbrowski (Warszawa). 
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Finansowanie działalności SPAM
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z darowizn jego członków. Ponadto w mi-
nionych latach otrzymaliśmy granty ze strony Spółdzielni „Muszynianka”, Międzynaro-
dowego Funduszu Wyszehradzkiego, Starostwa Nowosądeckiego, Fundacji Batorego oraz 
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Informacja o wszelkich wpłatach i wypłatach 
z kont Stowarzyszenia publikowana jest na stronie www.almanachmuszyny.pl.
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Widok z zamku muszyńskiego na dolinę Popradu. Pocztówka z roku 1908 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)

Ulica Kościelna i kościół pw. św. Józefa w Muszynie. Pocztówka z lat 20. XX wieku 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)
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Bolesław	Faron

ROLA 
REGIONALNYCH WYDAWNICTW SĄDECCZYZNY 

W PROMOWANIU 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(„ALMANACH MUSZYNY”, „ALMANACH SĄDECKI”, 
„ALMANACH ŁĄCKI”)

1.
Przyznać muszę, że prośbę Bożeny i Ryszarda Kruków, 

bym napisał tekst do „Almanachu Muszyny” na temat 
znaczenia lokalnych wydawnictw dla promowania dzie-
dzictwa narodowego, przyjąłem chętnie z kilku powodów: 
po pierwsze – w 2011 roku zorganizowałem sesję naukową 
w Nowym Sączu na temat prasy sądeckiej, w wyniku której 
rok później ukazał się tom, zawierający teksty wygłoszonych 
tam referatów; po wtóre – w tomie Prasa sądecka od zarania 
do dziś. 1891–2011 opublikowałem dwa artykuły: o „Alma-
nachu Muszyny” i „Almanachu Sądeckim”; po trzecie – od 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wchodzę w skład 
Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, a od 2004 
roku – do Kolegium Redakcyjnego „Almanachu Łąckiego”. 
A zatem z problematyką zasugerowaną w liście twórców 
muszyńskiego periodyku spotykałem się w praktyce od dłuższego czasu. Nadto podczas 
pobytu w Austrii w latach osiemdziesiątych ubiegłego  wieku miałem okazję się przeko-
nać, jak tam, jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, troszczono się o zacho-
wanie tradycji regionalnych w muzyce, stroju, obyczajach, jak dbano o kultywowanie 
tożsamości narodowej. W samym tylko landzie Dolna Austria funkcjonuje sto muzeów 
regionalnych. Prawie każde miasto, także małe, posiada je, troszczy się o nie, wzbogaca 
jego zasoby i szczyci się nim. Pielęgnowane są wydawnictwa lokalne i regionalne w imię 
przekonania, że patriotyzm w skali makro należy budować na patriotyzmie w skali mikro. 
Leszek Żuliński w kontekście książki Janiny Kwiek-Osiowskiej Ziemio moja sądecka… 
Antologia poezji i prozy (Kraków 1991) napisał:
Podsycanie miłości do jakiegokolwiek regionu jest w gruncie rzeczy działaniem antymitotwór-
czym; uczy ludzi patrzeć na własną skibę ziemi, przywiązuje do „małej ojczyzny”, która przecież 
jest najbardziej konkretną i naturalną wartością, bo ojczyzna to przede wszystkim region (…).
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2.
W mojej wypowiedzi pragnę się zająć nie tyle wydawnictwami lokalnymi, co regional-

nymi. Aczkolwiek świadom jestem faktu, że są to pojęcia ciągle nieostre, niezdefiniowane 
ostatecznie, z którymi prasoznawcy mają wiele kłopotu. By – choć w części – rozwiać 
wątpliwości, sięgnąłem do wydawnictwa Słownik wiedzy o mediach pod redakcją Edwarda 
Chudzińskiego (Warszawa – Bielsko-Biała 2007), a w nim do artykułów Mariana Gieruli 
(Prasa lokalna) i Edwarda Chudzińskiego (Prasa regionalna i regionalistyczna). Obaj 
autorzy zwracają uwagę na wielość terminów, jakimi określa się wydawnictwa lokalne, 
a więc „prasa regionalna”, „prasa lokalna”, „prasa sublokalna”, „prasa terenowa”, „prasa 
prowincjonalna”, itp. Marian Gierula tak rzecz definiuje:
Przez pojęcie prasy lokalnej rozumie się tę część systemu prasy, którą można wydzielić 
z jego całości na podstawie przeważającej zawartości związanej z życiem i funkcjonowaniem 
społeczności lokalnych (s. 134–135).

Edward Chudziński natomiast podkreśla, że granica między prasą lokalną a regionalną 
jest nieostra, że nie wystarcza do ich definicji kryterium przestrzenne (zasięg, oddziały-
wania) i formalne (status instytucjonalny, materialny, prawny itp.):
Prasa regionalna, a w szczególności regionalistyczna na to miano w pełni zasługuje 
wówczas, kiedy identyfikuje się z regionem poprzez podejmowanie związanej z nim tematyki, 
podkreślanie jego odmienności (odrębności), pielęgnowanie tradycji (historycznej, kulturowej, 
językowej) oraz inicjowanie rozmaitych akcji i działań wzmacniających więź i tożsamość 
z regionem jego mieszkańców (s. 126–127). 

W świetle tych dwóch definicji pojęcie „prasa lokalna” odnoszę raczej do wydaw-
nictw poszczególnych gmin, powiatów, czy innych jednostek organizacyjnych, których 
zadaniem jest reagowanie na współczesne problemy mieszkańców, a termin „prasa regio-
nalna” do wydawnictw o większych ambicjach, które zagłębiają się w historię regionu, 
sięgają do korzeni, pełnią nieraz ważną rolę kulturotwórczą w swoim środowisku, mają 
też szersze znaczenie dla badaczy przeszłości dzięki drążeniu nieraz bardzo drobnych, ale 
istotnych dla historii danej ziemi szczegółów. W tym sensie pragnę udzielić odpowiedzi 
na zawarte w skierowanym do mnie piśmie pytanie o „znaczenie lokalnych wydawnictw 
dla promowania dziedzictwa narodowego” na wybranych przykładach trzech periodyków 
związanych z Sądecczyzną, a mianowicie „Almanachu Muszyny”, „Almanachu Sąde-
ckiego” i „Almanachu Łąckiego”. Nie są to wszystkie ważne w tym regionie wydaw-
nictwa. Nie uwzględniłem np. „Rocznika Sądeckiego” czy miesięcznika „Sądeczanin”. 
Ograniczam się bowiem do trzech periodyków, które mają w tytule słowo „almanach”.

3.
„Almanach Muszyny”
Pierwszy zeszyt periodyku ukazał się w roku 1991. Pomysł wydawania pisma narodził 

się tuż po przemianach ustrojowych z roku 1989, na fali licznych wówczas lokalnych 
inicjatyw społecznych. Inicjatorką i – jak dotąd – jedyną redaktorką przez dwadzieścia 
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pięć lat funkcjonowania rocznika jest Bożena Mściwujewska-Kruk, wnuczka zasłużonego 
dla Muszyny dra Seweryna Mściwujewskiego. Po lekturze kolejnych roczników „Alma-
nachu” mogę stwierdzić, że duch dra Mściwujewskiego czuwa nad tym zamierzeniem 
i jest ono jakby realizacją nienapisanego przez niego testamentu. Redakcja „Almanachu 
Muszyny” nie opublikowała specjalnego manifestu programowego ani jakiejś wyraźnej 
deklaracji ideowej. Niemniej z wypowiedzi redaktorki, poprzedzających każdy zeszyt, 
z zawartości treściowej wydanych dotąd dwudziestu pięciu roczników, z podtytułu „Al-
manachu”, który brzmi: „Co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny 
wiedzieć powinien”, można taki program zrekonstruować. Na początku był to program 
raczej skromny; „Almanach” miał być informatorem i przewodnikiem dla przyjezdnych. 
Takie były dwa pierwsze roczniki. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po czternastu latach 
Bożena Mściwujewska-Kruk napisze w „Almanachu Sądeckim” (R XIV, nr 1/2 (50/51),  
s. 117), w artykule Problematyka pogranicza gór i kultur na łamach „Almanachu Muszyny”:
Program pisma, czyli przybliżanie historii miasta i okolic, prezentowanie zabytków architektury 
świeckiej i sakralnej, walorów krajobrazowych i balneologicznych oraz losów ludzi, prezen-
towanych na podstawie ich unikalnych wspomnień, rozszerzył się znacznie przez 14 lat. 
Zdarza nam się wykraczać poza granice tzw. „państwa muszyńskiego”, ponadto pojawia się 
wiele nowych wyzwań, które wypada podjąć, jak choćby odnalezienie starych dokumentów. 
Zajmujemy się sprawami ważnymi dla miasta, poprzez inicjatywy programowe lokując się 
w centrum życia naszej małej ojczyzny, jednocześnie trzymamy się z dala od lokalnych swarów.

Wyznanie ważne, gdyż tym razem precyzyjnie określa program „Almanachu”. To nie 
tylko przewodnik po urokliwych trasach turystycznych, informator o mieście i okolicy, 
a pismo o znacznie poważniejszych zadaniach, wśród których znajduje się miejsce na 
historię i miasta, i regionu, na prezentowanie zabytków architektury i walorów uzdrowi-
skowych. Nowym istotnym akcentem w kolejnych rocznikach było podjęcie problematyki 
Słowacji i Spiszu.

We wspomnianym artykule o „Almanachu Muszyny” w części II Analiza zawartości 
wyróżniłem następujące kręgi tematyczne, które tutaj warto przypomnieć, by uświadomić 
sobie, jak szeroki jest zakres spraw, które to wydawnictwo podejmuje, a więc: historia 
Muszyny i regionu, historia i współczesność uzdrowisk, architektura cerkiewna, Słowa-
cja, Spisz, folklor, sylwetki, zasłużeni dla Muszyny, turystyka, przyroda, ekologia, sport, 
twórczość i krytyka literacka, sztuka (muzyka, plastyka, teatr), onomastyka, kwestie 
językoznawcze, aktualności.

„Almanach Muszyny” nie jest pismem naukowym jak np. „Rocznik Sądecki”, po-
siadający wieloletnią tradycję, choć tekstów par excellence naukowych zawiera sporo. 
Drukują w nim bowiem oprócz zainteresowanych przeszłością hobbystów również pra-
cownicy naukowi. Na łamy dopuszczany jest – jak wspomniałem – każdy tekst, który 
dotyczy Muszyny i regionu. Obejmują one wiele dziedzin życia z obszaru dawnego 
„państwa muszyńskiego”, także współczesnych. Nie dokonuje się w poszczególnych 
zeszytach podziału na działy, jak np. sprawy gospodarcze, kultura, literatura, sztuka czy 
sport. Teksty układają się jakby spontanicznie, czasem ogniskują się wokół określonych 
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tematów, a więc wiersz Adama Ziemianina znajdziemy np. koło artykułu na temat Niki-
fora czy kwestii Żydów muszyńskich, wiersze czy opowiadania rozsypane są po całych 
rocznikach. Nie jest to pismo lokalne w rozumieniu Mariana Gieruli. Może tylko dwa 
pierwsze zeszyty mieszczą się w tej klasyfikacji, pozostałe natomiast noszą wyraźne 
znamiona wydawnictwa regionalnego z ambicjami obejmowania problematyki przy-
granicznej, pobliskiego Spiszu, budowania mostów, przyjaznych kontaktów, zwłaszcza 
wśród młodzieży obu naszych krajów. 

„Almanach Muszyny” nie jest związany z żadną opcją polityczną, żadną partią ani 
orientacją ideologiczną. W tym sensie jest pismem całkowicie niezależnym, nieulega-
jącym żadnym wpływom czy sugestiom. Kieruje się zdrowym rozsądkiem, poszanowa-
niem cudzych poglądów i preferowanych przez redakcję wartości. Stara się podejmować 
wszystkie zagadnienia, jakie proponują autorzy, a które dotyczą tzw. małej ojczyzny. Na 
podkreślenie zasługują liczne inicjatywy społeczno-kulturalne, które spowodowały, że  
ze skromnego lokalnego rocznika pismo przerodziło się w poważny periodyk regionalny, 
a poprzez działania wychodzące bezpośrednio poza jego redagowanie (np. stypendia dla 
młodzieży) – wręcz w instytucję animującą życie społeczne i kulturalne. Szczególnie 
widoczne stało się to po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Redakcja nie angażuje 
się bezpośrednio w działania lokalnych władz, nie daje się wciągać w spory polityczne 
czy ideologiczne. Troszcząc się o sprawy regionu zachowuje postawę proeuropejską.

W małym, urokliwym miasteczku nad Popradem wyrósł w ciągu dwudziestu pięciu 
lat periodyk, który wyraźnie określił swoje miejsce na mapie czasopiśmiennictwa re-
gionalnego, który, mimo skromnego podtytułu: „Co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość 
i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien”, poprzez swoją zawartość trafić powinien nie 
tylko do sugerowanego tutaj odbiorcy, ale także do tych wszystkich, którzy interesują się 
naukowo Sądecczyzną, różnymi aspektami doliny Popradu, do młodzieży szkolnej, dla 
której jest nieocenionym źródłem wiedzy o przeszłości, historii i kulturze, do wszystkich 
mieszkańców regionu, by przypominać im przeszłość i tradycję.

„Almanach Sądecki”
Inicjatywa opublikowania pisma, którego celem będzie „budowanie tożsamości re-

gionalnej w oparciu o bogate doświadczenia historyczne Sądecczyzny”, powstała w roku 
1991, kiedy władze Nowego Sącza podjęły szereg działań w związku z przygotowywanym 
jubileuszem 700-lecia miasta. Zrodziła się ona w tutejszym środowisku Stowarzyszenia 
PAX, przekształconego w maju 1993 r. w Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a cztery 
lata później w Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Według relacji Leszka 
Migrały, jednego z głównych pomysłodawców „Almanachu” i do dzisiaj redaktora na-
czelnego, pierwsze, nieformalne jeszcze zebranie redakcji odbyło się na wiosnę 1992 
roku. Nie miano jeszcze sprecyzowanej koncepcji pisma, sugerowano raczej wydawanie 
kalendarza sądeckiego, który miał zawierać teksty historyczne, krajoznawcze, folklo-
rystyczne, etnograficzne, przyrodnicze i literackie. Nie udało się jednak uzyskać zgody 
władz centralnych Stowarzyszenia na ten pomysł, w zamian za to przewodniczący Za-
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rządu Głównego, Ziemowit Gawski, zgodził się na wydawanie kwartalnika o tematyce 
regionalnej.

W słowie wstępnym do pierwszego zeszytu Leszek Migrała napisał:
Stowarzyszenie PAX będące wydawcą niniejszego almanachu, nawiązując do idei regio-
nalizmu, zgodnie z jego definicją wspiera zainteresowania śledzące odrębności kulturowe 
poszczególnych regionów kraju. (...) W zamierzeniu wydawcy almanach jest skromną próbą 
podjęcia różnorakiej tematyki sądeckiej. Almanach dzięki otwartej formule daje możliwości 
publikowania wszystkim, którzy zechcą z wydawcą współpracować w redakcji jego kolejnych 
numerów.

Deklaracja redakcji jest – jak widać – stosunkowo skromna. Ogranicza się bowiem 
do trzech podstawowych stwierdzeń: że pismo rozpoczyna swój żywot w roku jubileuszu 
700-lecia Nowego Sącza, że wydawcy bliskie są idee regionalizmu i małych ojczyzn, 
oraz podkreśla otwarty charakter wydawnictwa, umożliwiający publikowanie tekstów 
autorom o różnych orientacjach światopoglądowych i politycznych. Z analizy pierwszych 
numerów wynika, że powstało pismo o wyraźnym profilu popularno-historycznym, że 
jest ono wyrazem niezwykle ambitnych aspiracji kulturalnych sądeckiej inteligencji. Do-
minuje tu (zresztą do dzisiaj) problematyka historyczna, wzbogacona przez biografistykę 
szeroko rozumianej Sądecczyzny, portrety zbiorowe ludzi czynu niepodległościowego, 
rozprawy o charakterze heraldycznym i etnograficznym. Michał Śliwa tak podsumował 
pierwsze sześć numerów w „Roczniku Sądeckim” (Tom XXIII):
Jest więc „Almanach Sądecki” pismem ambitnym, tworzonym w znacznej części przez miej-
scową, sądecką inteligencję. Spełnia ono wielce pożyteczną rolę w popularyzacji wiedzy 
o przeszłości sądeckiej „małej ojczyzny”. Rozwija i umacnia poczucie „lokalnego patriotyzmu” 
i tożsamości regionalnej. Rozbudza aspiracje kulturalne i utrwala więzi społeczne.

W wyniku przeprowadzonej przeze mnie analizy zawartości kwartalnika we wspo-
mnianym wcześniej artykule wyróżniłem następujące działy tematyczne: historia Kościoła 
i architektury sakralnej wraz z biogramami osób duchownych i świętych, historia szeroko 
rozumianej Sądecczyzny, a także biogramy ludzi związanych z regionem, archeologia 
i muzealnictwo, twórczość literacka, krytyka, omówienia poezji, sztuka, sport i turystyka 
oraz materiały inne, które nie pomieściły się w wyodrębnionych tutaj zakresach tema-
tycznych. Dominuje regionalna tematyka historyczna.

Jakie wnioski można wysnuć na podstawie analizy dwudziestu czterech roczników 
„Almanachu Sądeckiego” (93 numery)? Na charakter pisma wywiera wpływ brak stałego 
budżetu, który umożliwiałby prowadzenie określonej, zdecydowanej polityki redakcyjnej. 
Zespół od początku zdany jest na dobrą wolę autorów, na wyniki ich osobistych zainte-
resowań problematyką regionu, na własne pasje poznawcze i reprezentowane postawy. 
Mimo szczupłych środków finansowych z numeru na numer wzrastał poziom edytorski 
pisma. Ujawniło się to w wyższej klasie papieru, starannej korekcie, dbałości o poziom 
naukowy artykułów (przypisy lub bibliografia), a także w większej ilości materiałów 
ilustracyjnych (poprawiła się także ich jakość).
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Ponieważ wśród współpracowników wydawnictwa najwięcej jest osób zainteresowa-
nych przeszłością małej ojczyzny, stąd ukształtowało się ono jako popularnonaukowy 
magazyn historyczny. Pismo wypełnia obszary niedostrzeżone wcześniej przez historyków 
lub fałszowane przez historiografię, zapełnia białe plamy. Zgodnie z koncepcją wydawcy 
– jak wspomniałem – wiele miejsca poświęca się historii Kościoła, co oczywiście nie 
oznacza, że tzw. problematyka świecka jest dyskryminowana.

Coraz częściej natomiast w ostatnim okresie sięga redakcja do zdarzeń współczes-
nych, odnotowuje sukcesy sportu sądeckiego, rolę turystyczną Sądecczyzny, przypomina 
funkcjonujące tutaj zespoły artystyczne, placówki kultury. Podobna konstatacja dotyczy 
twórczości literackiej, i to tutaj widzimy znaczny postęp w stosunku do okresów po-
przednich. Dotyczy to zwłaszcza poezji. Nowy Sącz jest ciekawym środowiskiem inte-
lektualnym i artystycznym, które de facto nie ma organu prasowego, który mógłby mu 
w tej sprawie służyć. Nie spełniają tej roli „Rocznik Sądecki” oraz „Sądeczanin”, gdyż 
ich zadania są inne, nie spełni jej również wychodząca tu prasa krakowska z sądeckimi 
mutacjami. Nie powstało regionalne pismo kulturalno-społeczne. „Almanach” mógłby, 
choć w części, tę lukę wypełnić. Takich ambicji nie ma jednak wydawca ani zespół redak-
cyjny, zadowalając się formułą kwartalnika regionalnego o profilu popularnonaukowym.  
I w tej dziedzinie wydawnictwo ma niewątpliwie zasługi dla miasta i regionu, i jest – obok 
„Rocznika Sądeckiego” – ważnym pismem regionalnym, konsekwentnie realizującym 
zaprogramowaną przed laty linię redakcyjną.

„Almanach Łącki”
Najmłodsze wydawnictwo pośród omawianych tutaj periodyków. Pierwszy numer 

półrocznika wydawanego pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej ukazał 
się w roku 2004. Julian Dybiec, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, we Wstępie 
do pierwszego numeru napisał m.in.:
Najbardziej jednak zależy nam na wytworzeniu poczucia silnego związku z zakątkiem, 
w którym żyjemy. Będziemy się starali wpływać na wyrobienie poczucia odpowiedzialności 
za przekazane nam dziedzictwo ziemi łąckiej.

Pismo ma charakter popularyzatorski, przypomina przeszłość oraz mówi o współ-
czesności. Korzysta ze wszystkich możliwych form publicystycznych, drukuje m.in. 
wspomnienia, pamiętniki, eseje, artykuły. Mocną jego stroną jest bogata dokumentacja 
fotograficzna. Inicjatorem i redaktorem półrocznika jest Jadwiga Jastrzębska, prezes 
TMZŁ. W podtytule „Almanachu Łąckiego” czytamy, że mamy do czynienia z „wy-
dawnictwem historyczno-kulturalno-społecznym”.

Jerzy Jarowiecki pisze w artykule na dziesięciolecie czasopisma:
Ta szeroka i zarazem pojemna formuła realizowana jest w bardzo zróżnicowanej tematycznie 
zawartości treściowej, autorstwa blisko 165 społecznych autorów i wydawców. Większość 
publikowanych artykułów, materiałów dokumentuje wydarzenia, ukazują historie poszcze-
gólnych wsi (np. Łącko, Czarny Potok, Brzyna, Zarzecze, Zabrzeż, Czerniec, Maszkowice, 
Wola), rodzin i pojedynczych osób, ich karier i zasług dla Ziemi Łąckiej. (…)
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W „Almanachu” publikowane są teksty o charakterze historycznym i historyczno-literackim 
pisane przez specjalistów, w tym członków Kolegium Redakcyjnego. Dzieje Łącka, problemy 
i wydarzenia pierwszej i drugiej wojny światowej, okres okupacji i ruchu oporu, dzieje ruchu 
ludowego, życie mniejszości narodowych (losy Żydów łąckich), biografie, a obok tego studia 
językoznawcze pozwalające pogłębić wiedzę na temat języka lokalnej społeczności (…). 
(„Almanach Łącki”, 2014, nr 20).

Jak z tej konstatacji wynika, ambicje wydawnictwa są wszechstronne. Idzie o przy-
pomnienie przeszłości regionu, historii dalszej i bliższej, zasłużonych dla nauki i kul-
tury ludzi wywodzących się z tutejszych miejscowości, a także współczesnych zdarzeń 
kulturalnych. „Almanach” publikuje też teksty źródłowe, wydobywane z domowych 
archiwów pamiątki po przodkach, stare dokumenty i fotografie. Tych materiałów znaj-
dziemy na kartach pisma sporo. To mocna jego strona. Półrocznik doczekał się już opisu 
naukowego, którego dokonała Agnieszka Ogonowska w przywoływanej tu parokrotnie 
książce Prasa sądecka od zarania do dziś. 1891–2011. Tytuł artykułu: Kultura. Historia. 
Tekst. Analiza zawartości „Almanachu Łąckiego”.

4.
Wnioski. Podsumowanie 
Przedstawiłem tutaj w maksymalnym skrócie trzy wydawnictwa regionalne, jakie 

po roku 1990 ukazują się na Sądecczyźnie. Każde z nich posiada swoją specyfikę wy-
nikającą m.in. z miejsca wydawania, inicjatorów i wydawców, z odrębności środowisk, 
jakie je tworzą. Mimo to można wskazać parę cech wspólnych, które je łączą w świetle 
postawionego na wstępie pytania o ich znaczenie w promowaniu dziedzictwa narodowe-
go. Otóż wszystkie przypomniane tu „Almanachy” odwołują się do przeszłości swoich 
małych ojczyzn, gromadzą dokumenty historyczne, do których dotarcie z perspektywy 
dużych ośrodków naukowych byłoby wielokrotnie niemożliwe, docierają do nieraz bar-
dzo drobnych szczegółów z minionych lat. Dzięki temu budują tożsamość społeczności 
lokalnych, a w konsekwencji tożsamość narodową. Niezwykle cenna jest aktywizacja 
środowisk regionalnych, wzbudzanie szacunku dla dokumentów, zachęta do ich groma-
dzenia i udostępniania. Budzi to w członkach społeczności poczucie, że są cząstką historii, 
niejednokrotnie jej podmiotem. Do niedawna przeszłość np. rodziny chłopskiej zamknięta 
była wyłącznie w starej skrzyni, dziedziczonej przez kobiety z pokolenia na pokolenie, 
w której obok dawnych strojów znajdowały się stare dokumenty, listy, pocztówki czy 
zdjęcia. Dzisiaj dzięki wydawnictwom regionalnym (lokalnym) mogą one ujrzeć światło 
dzienne, a z tych drobnych elementów możemy budować tożsamość narodową, ciągłość 
historyczną, przypominać dziedzictwo kulturowe, co w dobie przynależności do Unii 
Europejskiej, która ma ogromne zasługi dla postępu cywilizacyjnego, ale również przy 
jej tendencjach unifikacyjnych w wielu dziedzinach, wydaje się szczególnie ważne.

Istotną funkcję edukacyjną pełnią te wydawnictwa, przypominając sylwetki postaci 
zasłużonych dla regionu, dla nauki i kultury polskiej. Pozwala to na budowanie pa-
triotyzmu lokalnego (w dobrym tego wyrażenia znaczeniu), który nie musi prowadzić 



168 Bolesław Faron

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

do jakichś tendencji separatystycznych, wręcz przeciwnie, może wywoływać dumę 
z przynależności do szerszej wspólnoty. Nie do przecenienia jest też kultywowanie 
twórczości artystycznej, muzycznej, plastycznej czy literackiej lokalnych artystów. Dla 
wielu z nich jest to jedyny sposób funkcjonowania w szerszym obiegu czytelniczym, 
aczkolwiek dzisiaj dzięki Internetowi możliwości są znacznie większe. 

Można wskazać jeszcze wiele funkcji, jakie wypełniają współczesne wydawnictwa 
regionalne (lokalne) wobec polskiej kultury, nauki i historii. Na podstawie lektury trzech 
„Almanachów”, ukazujących się na Sądecczyźnie po przemianach ustrojowych, starałem 
się zaakcentować niektóre, jak sądzę, ważne role, jakie pełnią one wobec kultywowania 
i promowania dziedzictwa narodowego.



169„Płaj”, czyli strome ścieżki ...

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Andrzej	Wielocha

„PŁAJ”
CZYLI STROME ŚCIEŻKI KARPACKIEGO 

KRAJOZNAWCY

Czy zaczynając wydawanie czasopisma, dla którego 
wymyśliliśmy piękną nazwę „Płaj”, wiedzieliśmy, czym tak 
naprawdę ma ono być? Oczywiście nie. Owszem, mieliśmy 
szczere chęci, nadzieje i trochę niezbędnej bezczelności, ale 
nie wiedzieliśmy, czym ono ma być, a już na pewno, czym 
będzie. Wiedzieliśmy tyle, że chcemy wydawać czasopismo 
takie, któremu „nic, co karpackie nie byłoby obce”. I to 
była właściwie jedyna jasno zarysowana linia programowa. 
Dziś byśmy powiedzieli – patrząc z perspektywy 25 lat – że 
chcieliśmy uprawiać karpackie krajoznawstwo, zaś czaso-
pismo było nam potrzebne jako jedno z niezbędnych do tego 
narzędzi, a zarazem swoiste zwieńczenie starań i dodatkowa 
motywacja. „Płaj”, z czasem opatrzony podtytułem „Alma-
nach Karpacki”, miał być wydawnictwem popularnym, jednak z ambicjami wysokiego 
poziomu merytorycznego, realizującym szeroko i tradycyjnie pojętą ideę otwartego 
krajoznawstwa. Chcieliśmy w nim publikować zarówno wyniki badań naukowych, jak 
i teksty popularyzatorskie, eseistykę podejmującą np. problem miejsca Karpat w kulturze 
poszczególnych narodów, reportaże i opisy krajoznawcze, wspomnienia, wreszcie teksty 
literackie.

Perspektywa publikowania zdobywanej w turystycznych wyprawach karpackich 
wiedzy i dzielenia się nią z czytelnikami wprowadzała nowy reżim w tym, co robiliśmy 
od dawna. Wymagała rzetelności, wymuszała weryfikację zdobywanych informacji, po-
głębianie odnajdywania historycznych kontekstów lekturą i kwerendą archiwalną. W ten 
sposób krajoznawstwo karpackie miało wypełniać łamy „Płaju”, „Płaj” zaś – pogłębiać 
i porządkować wiedzę krajoznawczą. Ale jak widać kluczem (czy może ramą) naszych 
działań tak czy inaczej było owo karpackie krajoznawstwo.

***

Karpaty – jeżeli tylko zechcemy otworzyć się na ich naukę – mogą nas nauczyć wielu 
prawd, jednak w szczególny sposób uczą nas tego, że nie da się wyznaczyć granic ludz-
kiego poznania, ludzkiej ciekawości. Wcześniej czy później bowiem każdy, kto zaintere-
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suje się choć skrawkiem Karpat, jeżeli tylko ma w sobie żyłkę krajoznawcy, dojdzie do 
wniosku, że stanowią one pewną integralną całość i to nie tylko w sensie geograficznym, 
ale także, a może przede wszystkim, w sensie kulturowym. Owa jedność karpackiego 
krajobrazu kulturowego manifestuje się na wiele sposobów i w wielu aspektach, a fun-
damentem jej jest niewątpliwie pasterstwo (rozumiane nie tylko jako rodzaj gospodarki, 
ale raczej jako pewien styl czy sposób życia) i związana z nim nierozłącznie kultura. 
Kluczem do tej wspólnoty są trzy słowa: „płaj” – „połonina” – „hala”, oznaczające 
w gruncie rzeczy to samo: niezmierzone przestrzenie górskich łąk, na których karpaccy 
pasterze wypasali swoje stada.

Termin „płaj” występuje na terenie całych Karpat Południowych i Wschodnich, w tych 
ostatnich zaś na terenach zamieszkiwanych przez górali ukraińskich (ruskich) zastępuje 
go termin „połonina”, a „płaj” staje się ścieżką górską; z kolei w Karpatach Zachodnich, 
w tym w Tatrach i Beskidach, odpowiednikiem tamtych dwóch jest termin „hala” (hola). 
W Karpatach były to – i w dużej mierze są nadal – słowa bardzo ważne, jeżeli nie najważ-
niejsze dla wielu pokoleń karpackich pasterzy. Słowa, którymi nazywali swój świat, swój 
kosmos, a dokładniej mówiąc, jego lepszą, górską połowę. Świat życiodajnych górskich 
pastwisk, nieograniczonych przestrzeni, nieokiełznanej wolności. Góry udostępniały go 
człowiekowi tylko na określonych zasadach, których ludzie uczyli się przez wieki i któ-
rych pilnie przestrzegali, ponieważ jakiekolwiek odstępstwa od nich zawsze kończyły 
się tragicznie. Owa niepisana umowa między ludźmi a górami była w całych Karpatach 
taka sama. W zamian za niezwykle ciężką pracę i poszanowanie praw dzikiej przyrody 
pasterz dostawał prawo do życia we wnętrzu gór. Stąd też wzięła początek wspólnota 
karpackich górali, która była, a w wielu miejscach nadal jest silniejsza od wszystkich 
innych związków kulturowych, gospodarczych, a nawet narodowych. Niezależnie od 
wszystkiego – góral to góral, a człowiek „dólski” to przedstawiciel innego świata.

Antoni Kroh pisał:
Tatry wraz z najbliższą okolicą stanowiły gospodarczą i kulturalną całość, należącą do wielkiej 
kultury karpackiej, w której uczestniczyły najrozmaitsze ludy. Każdy się dokładał, każdy brał, 
a księgowości nie prowadzono1.

Nie można zatem, poznając i studiując kulturę polskich górali, zamykać oczu na 
spotykane co chwila znaki wspólnoty kultur karpackich. Co więcej, nie da się zrozumieć 
kultury lokalnego odłamu górali karpackich bez odniesień do innych grup i do zjawisk 
wspólnych dla całych Karpat.

***

Hic sunt leones, tu przebywają lwy – tak pisali na mapach dawni kartografowie, żeby 
wypełnić białe plamy, czyli miejsca, o których nie posiadali żadnych informacji. Był to 
pewien zawoalowany sposób przyznania się do niewiedzy, ale jednocześnie uruchamiał on 
wyobraźnię i stymulował drzemiącą w ludziach potrzebę przekraczania granic poznania. 
Taki napis stawał się dla innych wyzwaniem. 

1 Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999, s. 161.
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O ileż bardziej przygnębiające i będące całkowitym przeciwieństwem map służących 
poznawaniu świata były wydawane w latach 50. i 60. w Polsce mapy, które wypełnione 
były treścią jedynie do granic państwa. Poza nimi był czysty, biały papier, pustka – po 
prostu „nic”. To też był pewien rodzaj niewiedzy, niewiary czy po prostu ignorancji, jed-
nak do niej nikt nie chciał się przyznać. W swej bucie zakładała ona, że da się jednolitą, 
spójną przestrzeń kulturową przeciąć granicą polityczną i wmówić obywatelom, że poza 
nią nic nie ma, a w każdym razie nic, co mogłoby ich interesować. 

Te dwie jakże różne perspektywy zdają się wyznaczać granice całego spektrum po-
staw, które były i są udziałem także naszego krajoznawstwa. Od tej, która ciekawa jest 
następnego zakrętu drogi, jak w popularnej piosence turystycznej autorstwa Mirosława 
Hrynkiewicza: 

Cóż jest piękniejsze niż droga w lesie
Gdy słońce świeci i wóz się toczy
Co nam następny zakręt przyniesie?
Czym się napełnią zdumione oczy?,

po tę, która uważa, że to patriotyzm wyznacza granice krajoznawstwa, zamykając 
krajoznawcę w sferze tego, co swoje, co nasze. Wszak Ustawa Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego z 1906 roku w swoim paragrafie 1 określała cele założonego Towarzy-
stwa: gromadzenie danych naukowych, geograficznych, fizjograficznych, antropologicz-
nych, etnograficznych, statystyczno-ekonomicznych, archeologicznych oraz związanych 
z historią sztuki, dotyczących ziem polskich i krajów przyległych historycznie lub 
geograficznie z nimi związanych.

Krajoznawstwo to wiedza o kraju, możliwie pełny zbiór opisujących go informacji. 
Tak mówi najpopularniejsza, lapidarna, sucha definicja. Ale krajoznawstwo to coś znacz-
nie więcej. To klucz do czytania krajobrazu. To zamek otwierający drzwi do nowych, 
nieoczekiwanych wymiarów zapoznanej przestrzeni. Żeby „otworzyć” krajobraz, trzeba 
umieć przeczytać go i zinterpretować. W tym wypadku krajoznawca uprawia swoistą 
hermeneutykę krajobrazu. Do tego potrzebna jest jednak wiedza i im jest ona większa, 
tym oglądany krajobraz jest gotów nam więcej opowiedzieć.

Krajoznawstwo to także pewien specyficzny stan ducha, to otwartość i ciekawość 
otaczającego nas świata, to potrzeba jego poznania i zrozumienia, ale również jego 
afirmacja. To zarazem wynikająca z owej afirmacji potrzeba chronienia wszystkiego, co 
konstytuuje wyjątkowość naszego świata. I tu mamy do czynienia z krajoznawstwem 
twórczym, czyli takim, które nie ogranicza się jedynie do gromadzenia wiedzy o kraju, ale 
stara się chronić przed unicestwieniem najcenniejsze, a zagrożone jego elementy, cechy 
czy zjawiska. Możemy zatem dokonać podziału na krajoznawstwo bierne, rejestrujące, 
gromadzące wiedzę i aktywne, twórcze, które chroni to, co poznało, a także przekazuje 
zdobytą wiedzę innym.

Jednak krajoznawstwo w Polsce praktycznie od początku swego powstania trakto-
wane było nie tylko jako wiedza, lecz raczej (a w pewnym okresie przede wszystkim) 
jako patriotyczny obowiązek, jako element walki o przetrwanie polskości. Służyło do 
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budowania dumy narodowej. W tym obszarze zasługi polskiego krajoznawstwa są nie do 
przecenienia, ale coś za coś. Ruch zaangażowany na froncie walki o utrzymanie polsko-
ści nie mógł sobie pozwolić na niuanse i wątpliwości charakterystyczne dla pograniczy 
kulturowych. A Karpaty to wszak jedno wielkie pogranicze.

Uwikłanie krajoznawstwa w patriotyzm – naturalne w czasach zaborów – zaowoco-
wało z konieczności amputacją funkcji krytycznych, wyjałowieniem i spetryfikowaniem 
tego spontanicznego przecież ruchu. Wszystko, co nasze, musiało być piękne i wzniosłe, 
o Ojczyźnie wszak jak o zmarłych, można tylko dobrze, albo wcale. Nastąpił uwiąd 
wrażliwości i otwartości na innych, na inne kultury. Opłakane skutki tego krajoznawstwo 
odczuwa do dziś.

Aleksander Janowski pisał:
Ziemia to karty księgi, czytaj ją, oglądaj jej obrazy. Poznaj swój kraj, abyś mógł go gorąco 
ukochać. Poznaj swój kraj, abyś umiał w nim gospodarzyć. Kochaj każdy skrawek tej ziemi, 
każdego Polaka, bo ziemia to twoja matka, a Polak to twój brat.

Dziś, kiedy nad naszymi głowami nie wisi już groźba wynarodowienia, mamy 
obowiązek zapytać: A ci inni, którzy tu razem z nami mieszkają? Czy oni są gorsi? 
Czy Ukrainiec, Cygan, Żyd albo Łemko nie są u siebie? Nie współtworzyli i nadal nie 
współtworzą naszej historii i kultury, z której słusznie jesteśmy tacy dumni? Jakąś część 
tej dumy budowali także oni, powinni mieć zatem w niej swój udział.

***

Powołując się na Norwida, czy też jak wolą inni, sięgając do marszałka Ferdynanda 
Focha, powtarzamy często, że „ojczyzna to ziemia i groby”, lecz rzadziej, znacznie 
rzadziej zastanawiamy się, co to tak naprawdę znaczy. Na przykład, które groby mają 
wyznaczać ojczyznę? Czy tylko „nasze”, czy może jednak wszystkie? Czy można powie-
dzieć, że groby obce, np. tych, którzy byli na tej ziemi przed nami, nie należą do naszej 
ojczyzny? Nie są jej częścią? A jeżeli jednak są jej częścią, to czy nie zasługują na taki 
sam szacunek i pamięć jak „nasze”? To jest w gruncie rzeczy fundamentalne pytanie 
o zawartość pojęcia „ojczyzna”, o to, czy z dziejów i kultury ziemi, na której żyjemy, 
można wybrać według subiektywnego klucza pewne elementy, odrzucając inne. W ślad 
za tak postawionym pytaniem, rodzi się inne, szczególnie aktualne w naszej części Eu-
ropy: Co z naszymi grobami w ziemi, która przestała być naszą; czy nadal są one częścią 
naszej ojczyzny? Teraz przecież ziemię, w której zostały, inni uważają za swoją ojczyznę.

A jak z problemem „swoje – nie swoje”, „nasze – nie nasze”, radziło sobie karpackie 
krajoznawstwo u swego zarania? Inaczej wyglądało to w Tatrach i na Podhalu, inaczej zaś 
w Karpatach Wschodnich. Góral z Podhala mówił wprawdzie gwarą, ale nikt właściwie 
nie miał wątpliwości, że jest to gwara języka polskiego, a on sam jest Polakiem – choć ta 
ostatnia konstatacja w świadomości Podhalan dojrzewała długo i na stałe usadowiła się 
dość późno. Tak naprawdę dopiero bowiem w drugiej połowie XIX wieku elity artystycz-
ne i naukowe, w tym także rodzące się krajoznawstwo, związały górali podhalańskich 
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z kulturą polską i uczyniły ich świadomymi Polakami. Jednym z wielu reliktów epoki 
wcześniejszej, tej sprzed podziału na górali polskich i słowackich, jest choćby Janosik, 
z którego słowackim pochodzeniem jeszcze dziś nie wszyscy są gotowi się pogodzić.

W przypadku Hucułów, Bojków i Łemków także nie było właściwie żadnych wąt-
pliwości – przynajmniej wśród poważnych badaczy – że są oni częścią ruskiego etnosu, 
a ich gwary są gwarami języka ruskiego. Tu więc zaangażowane patriotycznie polskie 
krajoznawstwo napotykało problem, z którym nie zawsze potrafiło sobie poradzić. 
Spróbujmy prześledzić to na konkretnym przykładzie Huculszczyzny, która, okrakiem 
usytuowana na grzbiecie Karpat, za nic miała granice historyczne i polityczne.

Dzieje tego zakątka Europy, gdzie od zamierzchłych czasów zbiegały się granice 
trzech krain historycznych, są w dużej mierze wypadkową ich dziejów, a zarazem ka-
nonicznym wręcz przykładem losów terenów pogranicznych. Krainy te miały w swojej 
historii różne nazwy i w różnych strukturach państwowych się znajdowały. Było to więc 
Pokucie, będące najpierw częścią Rusi, później województwa ruskiego Rzeczypospolitej, 
jeszcze później austriackiej Galicji, a obecnie Ukrainy. Była to Bukowina, stanowiąca 
północną część Mołdawii, od 1775 roku funkcjonująca jako kraj w ramach monarchii 
austro-węgierskiej, obecnie podzielona pomiędzy Rumunię i Ukrainę. Był to wreszcie 
Maramuresz, historyczna kraina Węgier, później Siedmiogrodu, następnie podzielona 
między Rumunię i Czechosłowację, a obecnie także podzielona, tyle że między Ukrainę 
i Rumunię. 

W literaturze funkcjonuje wiele różnych historii tego terenu. Inaczej dzieje tych ziem 
przedstawiają Polacy, a inaczej Ukraińcy, inaczej Rumuni, a zupełnie inaczej Węgrzy. 
Historie te różnią się między sobą tak dalece, że mogłyby spokojnie dotyczyć odległych 
od siebie krain. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przez wiele lat historia była 
podporządkowana ideologii i służyła udowadnianiu z góry założonych tez. Nadając 
tym samym faktom skrajnie przeciwne interpretacje, przemilczając fakty niewygodne, 
starając się wzajemnie przelicytować, wszyscy zatracili poczucie rzeczywistości, czę-
sto ocierając się wręcz o śmieszność. Zaiste, próby udowodnienia za wszelką cenę, że 
nieliczna ludność zamieszkująca te ziemie w XI czy XII wieku była jakiejś określonej 
„narodowości”, zakrawają na aberrację. Narodowe, jedynie słuszne interpretacje dziejów 
doprowadziły do sytuacji, w której bardzo trudna lub wręcz niemożliwa jest jakakol-
wiek dyskusja. W świadomości narodowej Polaków, Ukraińców, Rumunów i Węgrów 
funkcjonuje bowiem wiele stereotypów i mitów wzajemnie się wykluczających. Cała 
nadzieja w tym, że dzisiejsze czasy pozwolą młodym badaczom na odrzucenie narosłych 
uprzedzeń i podjęcie otwartej dyskusji, a w efekcie – na opracowanie na nowo historii 
tej ziemi, pozbawionej ideologicznych zakłamań.

Wszystkie te krainy były także obiektem zainteresowania krajoznawców. Jednak 
ówczesne krajoznawstwo, tak polskie jak i węgierskie, a wkrótce także rodzące się 
ukraińskie i rumuńskie, obciążone było balastem patriotycznego obowiązku aktywnego 
zaangażowania w wybijanie się własnego narodu na niepodległość. Nie dostrzegało 
więc racji innych nacji, także roszczących sobie prawa do tego skrawka gór, prawa do 
nazywania go „swoim” – niestety nie „naszym”.
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Już w 1875 roku, a więc w rok po powstaniu Towarzystwa Tatrzańskiego, powołano do 
życia jego Komisję Wykonawczą w Żabiem, w samym sercu Huculszczyzny, w składzie: 
Jan Gregorowicz – zarządca dóbr fundacji skarbkowskiej, Stanisław Przybyłowski – 
właściciel ziemski z Krzyworówni i ksiądz Sofron Witwicki – proboszcz greckokatolicki 
parafii w Żabiem-Ilci, Rusin, czyli jak byśmy dzisiaj powiedzieli – Ukrainiec. W lipcu 
1876 roku powstał pierwszy terenowy oddział TT w Stanisławowie, zaś z początkiem 
roku 1878 jako drugi we wschodnich Karpatach rozpoczął działalność Oddział Czar-
nohorski w Kołomyi, który w chwili powołania liczył 101 członków. Wśród nich byli 
między innymi Huculi Atanazy Ursedzuk (znany jako Tanasij Urszega) i Hryhor Hud-
czak Iluk (znany jako Hryć Blinder), obydwaj szanowani i bardzo zamożni gospodarze 
z Żabiego-Ilci. Tym, który wprowadził ich do Towarzystwa Tatrzańskiego, był zapewne 
wspomniany wyżej ksiądz Sofron Witwicki, postać niezwykle zasłużona dla poznania 
Huculszczyzny, autor pierwszych naukowych publikacji na jej temat, zamieszczonych 
m.in. w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego”.

W swojej książce napisanej po polsku, a noszącej dość rozbudowany tytuł Rys histo-
ryczny o Hucułach napisał na korzyść zakładu głuchoniemych we Lwowie Sofron Witwicki, 
duszpasterz obrządku greckokatolickiego w Żabiu w październiku 1862, oprócz niezwykle 
cennych, bo opartych na własnych obserwacjach opisów charakteru, mieszkania, zajęć, 
strojów i zwyczajów Hucułów, odnosił się on do stosunków narodowościowych, pisząc 
w ten sposób: 
 (...) mimo różnorodnych i dość przykrych styczności Rusinów z Polakami ani ci, ani owi nie 
są Tatarami ani Teutonami; i gdyby dziś kto chciał u nas chemicznie rozebrać najgorliwszego 
Polaka, albo najżywszego prawdziwego Rusina, niezdołałby bezstronnie wypowiedzieć, ile 
w którym z obydwóch jest krwi czysto polskiej, a wiele czysto ruskiej. (...)

Wracam do Hucułów; jako Rusin ukochałem swoje, a że nie słyszałem między Hucułami, by 
oni jako Rusini złorzeczyli Polakom, dlategoż gdy to plemię nieoświecone nie sarka złośliwie, 
i ja otwarcie wyznam, że Polakami jako narodem nie gardzę, owszem poważam, będąc tego 
przekonania, że wspólna jedność i szczera miłość w naszym kraju, przy nadanej nam teraz 
od Najjaśniejszego pana, króla i cesarza naszego, Konstytucyi – byłaby dziś dla obojga 
chwalebnem i korzystnem2.

Jak widzimy, ksiądz Sofron Witwicki, jak byśmy dziś powiedzieli – prominentny 
działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, sam świadomy Rusin, nie ma wątpliwości co do 
tego, że Huculi są Rusinami, i że dzięki c.k. konstytucji współpraca pomiędzy Polakami 
i Rusinami będzie możliwa i korzystna. Niestety ze swoimi idealistycznymi (i jak się 
miało okazać, dość naiwnymi) przekonaniami politycznymi należał raczej do odchodzącej 
w przeszłość mniejszości.

Oddział Czarnohorski TT za pierwszorzędne swoje zadania uznał, oprócz budowy 
schronisk i skierowania ruchu turystycznego w Czarnohorę, także dostarczenie „bied-
nej ludności huculskiej większego zarobku rozbudowaniem drobnego przemysłu” oraz 
przekazanie „światu uczonemu” wyników badań „prawie nieznanego zakątka kraju 
pod względem przyrodniczym, jak i etnograficznym”. Realizując te cele krajoznawcze, 
2 Sofron Witwicki, Rys historyczny o Hucułach…, str. 26.
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działacze Towarzystwa nie tracili z oczu złożonej sytuacji narodowościowej terenu, na 
którym przyszło im działać, i próbowali przekraczać istniejące bariery. W roku 1884 Le-
opold Wajgel umieścił w Czarnohorze 56 drogowskazów z tablicami w językach polskim 
i ukraińskim na szlaku od Krasnego Łuhu, Zełenego i Szybenego, poprzez Popa Iwana 
aż po Howerlę, tworząc pierwszy szlak znakowany na tym terenie. Gdy 28 lipca 1892 
roku uroczyście otwierano schronisko „Dworek Czarnohorski” w Żabiem, ceremonię 
poprzedziła msza św. odprawiona w cerkwi przez księdza Martiniego z Kołomyi oraz 
proboszcza greckokatolickiego, księdza Korzyńskiego. Przemówienia do zgromadzonych 
gości wygłoszone były po polsku i ukraińsku, a budynek schroniska udekorowany był 
flagami polskimi i ukraińskimi. Celem pozyskania większej ilości członków zamieszczono 
także (kilkakrotnie, w gazetach wydawanych w języku ukraińskim) apel o wstępowanie 
do Towarzystwa, nie przyniósł on jednak większego efektu, bo i przynieść nie mógł, 
w tym czasie bowiem wśród ukraińskich elit intelektualnych kwitła już idea własnego 
państwa, a w jej realizację i budowanie ducha narodowego zaangażowane było bardzo 
mocno… ukraińskie krajoznawstwo.

Wśród działaczy Oddziału Czarnohorskiego TT zrodził się w 1879 roku pomysł 
zorganizowania w Kołomyi wielkiej wystawy etnograficznej, mającej odkryć dla świa-
ta Pokucie i Huculszczyznę. Do współpracy przy ułożeniu jej scenariusza zaproszono 
samego Oskara Kolberga, który w 1878 roku doprowadził ze znacznym sukcesem do 
wystawienia rękodzieła huculskiego na wystawie paryskiej. Oskar Kolberg na Pokuciu 
i Huculszczyźnie w latach 1867–1880 przebywał wielokrotnie. Wyjazdy te zaowocowały 
wydaniem w 1882 roku dzieła Pokucie. Obraz etnograficzny. W roku następnym opub-
likował kolejny tom, zawierający pieśni Pokucia, zaś w 1888 roku tom trzeci, w którym 
omówił tańce i wierzenia. Znaczna część rękopisów Kolberga przeleżała jednak wiele 
lat w archiwach i opublikowana została dopiero w 54 i 55 tomie jego Dzieł Wszystkich 
pod wspólnym tytułem Ruś Karpacka. Kolberg współpracował z wieloma uczonymi, 
zasięgał rad etnografów i korzystał z informacji miejscowych księży oraz nauczycieli, 
szczególnie sobie ceniąc współpracę z księdzem Sofronem Witwickim, który dostarczał 
mu wielu danych dotyczących języka i zwyczajów Hucułów.

Zorganizowana w 1880 roku „Wystawa etnograficzna Pokucia” stała się wielkim 
wydarzeniem krajoznawczym nie tylko w dziejach Huculszczyzny, ale całej Galicji, a to 
przede wszystkim za sprawą samego cesarza Franciszka Józefa, który łaskawie raczył 
ją odwiedzić (w sumie spędził w Kołomyi około dwóch godzin!), a z nim cała dworska 
kamaryla, liczni dygnitarze i – co niezwykle ważne – stołeczni dziennikarze. Relacje 
i artykuły tych ostatnich sprawiły, że Huculszczyzna z dnia na dzień znalazła się na ustach 
całego Wiednia i stała się modna. 

Wjazdowi cesarskiego pociągu do Kołomyi towarzyszyła liczna banderia konna wy-
strojonych paradnie Hucułów, a po wystawie cesarza oprowadzał osobiście sam Oskar 
Kolberg, w towarzystwie prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego hrabiego Mieczysława 
Reja, Jana Gregorowicza i malarza Tadeusza Rybkowskiego – twórcy oprawy plastycz-
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nej. Trzon ekspozycji stanowiły eksponaty etnograficzne, od ozdób, strojów, narzędzi 
i instrumentów muzycznych po modele chat z obejściami. Znaczną część eksponatów 
z tej wystawy zakupił później dla muzeum we Lwowie jej znakomity protektor hrabia 
Włodzimierz Dzieduszycki. Tu warto wspomnieć, że ze zbiorów tego muzeum korzy-
stał nieco później przy tworzeniu swojej czterotomowej monografii zatytułowanej Hu-
culszczyzna ukraiński etnograf Wołodymyr Szuchewycz. Ukazała się ona na początku 
XX wieku najpierw po polsku, a następnie po ukraińsku (wydana staraniem Muzeum 
Dzieduszyckich) i na długie lata stała się encyklopedią krajoznawczą Huculszczyzny. 

Wróćmy jednak do wystawy. Kiedy było już wiadomo, że odwiedzi ją sam Najjaś-
niejszy Pan, stała się ona poniekąd sprawą „narodową”. Znalazły się na nią dodatkowe 
fundusze, a w program wpleciono szereg elementów, mających podkreślić dominującą 
rolę Polaków w Galicji oraz nasze historyczne prawa i zasługi. Dość powiedzieć, że 
obok pawilonu wystawowego rozbity został namiot, w którym cesarz miał odpoczywać 
po zwiedzaniu. Był to – jakoś tak przypadkiem – namiot zdobyty przez Sobieskiego na 
Turkach pod Wiedniem, na co oczywiście cesarzowi nie omieszkano zwrócić uwagi. Nie 
trzeba chyba dodawać, że w takiej atmosferze na wystawie zabrakło miejsca dla Rusinów-
-Ukraińców i dla problemów narodowościowych Galicji Wschodniej. Ale problemy te 
były. W tejże Kołomyi odbywała się w tym czasie też druga wystawa prezentująca Pokucie 
i Huculszczyznę, z nazwy „rolnicza”, ale eksponująca również zbiory etnograficzne. Jej 
organizatorem było Towarzystwo im. Kaczkowskiego, ukraińska organizacja społeczno-
-kulturalna, mająca w swoim programie także krajoznawstwo. Ta „ruska” wystawa była 
o wiele skromniejsza od „polskiej”, ale ją cesarz odwiedził także. Paradoksalnie wysta-
wa opatrzona etykietką „polska” prezentowała w sposób szczególny bogactwo kultury 
materialnej i duchowej szczepu górali ruskich – Hucułów – i była przygotowywana 
wysiłkiem m.in. księdza Sofrona Witwickiego, zdeklarowanego Ukraińca (który samej 
wystawy nie zobaczył, bowiem zmarł w 1879 roku), oraz Bohdana Bohosiewicza, pol-
skiego Ormianina, członków Oddziału Czarnohorskiego TT. 

I tak się to już dalej potoczyło. Huculszczyzna była obiektem zainteresowania krajo-
znawstwa polskiego i krajoznawstwa ukraińskiego jednocześnie, ale całkowicie osobno. 
Obydwa te „krajoznawstwa” traktowały Huculszczyznę jako „swoją”, działały w tej 
samej przestrzeni, ale jakby się wzajemnie nie dostrzegały. Nie tylko nie było żadnych 
wspólnych działań, żadnych prób porozumienia, ale nie było też praktycznie żadnego 
przepływu informacji. Jednostki, które próbowały przekraczać te niewidzialne mury, 
przez obydwie strony traktowane były podejrzliwie.

Sytuacja ta nie uległa zmianie po I wojnie światowej i upadku c.k. monarchii. Wręcz 
przeciwnie, wojna polsko-ukraińska dodatkowo spolaryzowała lokalne społeczności, 
wymuszając deklaracje narodowej przynależności i eliminując obszary „tutejszości”. Hu-
culszczyzna w II Rzeczypospolitej – mimo złudzeń kół rządowych – była już w ogromnej 
większości świadoma swojej ukraińskości i to w dużej mierze dzięki staraniom lokalnych 
działaczy krajoznawczych.
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Ponad ten dychotomiczny podział wyrastali tylko najwięksi. Kimś takim był Sta-
nisław Vincenz, wnuk Stanisława Przybyłowskiego – jednego ze współorganizatorów 
wspomnianej wyżej wystawy. Huculszczyźnie poświęcił większość swego życia. Znał 
ją i rozumiał jak nikt inny. W swojej tetralogii Na wysokiej połoninie potrafił pokazać 
ją niejako od środka, jako unikatowy wytwór splotu różnych kultur. Spotkały go za to 
zarzuty – ze strony rodaków, bo za mało podkreślał jej polskość, ze strony Ukraińców, 
bo ani razu nie wspomniał o Ukrainie. A przecież dla niego wszyscy byli swoi i nasi. On 
poszerzał granice wspólnoty: 
Przeto każdy z nas nad Czarną Rzeką, liść czy ptak, gad czy człowiek, owca lub orzeł, da-
lekosiężnymi oczyma przenikany i grzany, siedzi tymczasem w zieleni i ufa. Bądź takim, jaki 
jesteś, jakim cię Bóg stworzył, a nie zrób Mu wstydu3.

Dziś i Polacy, i Ukraińcy uznają jego wielkość i wyjątkowość jego dzieła. 
Bardzo pięknie i prawdziwie pisał o nim Czesław Miłosz:

Vincenz, zukraińszczały i zżydziały dokładnie w tym stopniu, jaki jest niezbędny, by w jego 
osobie dokonał się stop trzech pierwiastków jego ojczyzny (...), kiedy chce ująć coś dobitnym, 
ludowym zwrotem, używa ukraińskiego. W swoich medytacjach nad Samaelem, czyli Złym, 
zapuszcza się w przerażające głębie dialektyki żydowskich bałagułów spod Kosowa (...). 
I nagle z polskiego szlachcica wyziera ktoś inny: cadyk w huculskim kożuchu4.

Sam Vincenz zanotował w 1938 roku:
Narody nie muszą mieć i nie mają granic twardych. Wchodzą jedne w drugie. Przesiąkają, 
przechodzą stopniowo jedne w drugie5.

Granic tak naprawdę nie da się więc wyznaczyć. Zawsze będą one sztuczne, niepraw-
dziwe, będą niszczyły naturalne więzi, krzywdziły.

Tu znowu przywołam Antoniego Kroha:
Za dziecięcych czasów podczas spacerów granicą lubiłem od czasu do czasu dokonywać 
czynów patriotycznych: porywałem sąsiadom kamień albo zeschłą gałąź i przerzucałem na 
polską stronę, aby zwiększyć nasz stan posiadania. Ciekawe, że moje dzieci (...) bawiły się 
w ten sam sposób; same to wymyśliły. Istnienie granicy w bezpośredniej bliskości pobudza 
w człowieku agresję6.

***

Nowy rozdział polskiego krajoznawstwa w Karpatach Wschodnich zaczął się w poło-
wie lat pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to, po tragedii walk partyzanckich i wysiedleń 
miejscowej ludności, władze zezwoliły na poruszanie się po terenie Bieszczadów i Be-
skidu Niskiego. Jednymi z pierwszych, którzy zaczęli penetrować te góry pod kątem 

3  Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku, Warszawa 1980, s. 42.
4  Czesław Miłosz, La Combe, „Kultura”, Paryż 1958, nr 10, s. 26–38.
5  Stanisław Vincenz, Outopos. Zapiski z lat 1938–1944, Wrocław 1993, str. 19.
6  Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999, str. 159.
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możliwości uprawiania turystyki, byli studenci z warszawskich uczelni. Pokolenie, które 
Czarnohorę i Gorgany mogło znać tylko z opowiadań lub lektur. Początkowo kierowała 
nimi jedynie niewątpliwa egzotyka tych wtórnie zdziczałych gór, potrzeba przeżycia 
przygody, wędrówki po pustych, dających swoistą namiastkę wolności, przestrzeniach. 
Potrzeba krajoznawstwa zrodziła się dopiero później, tym bardziej, że w tym terenie 
wymagało ono znacznego wysiłku – w pustych, opuszczonych i spalonych wsiach na 
pytania odpowiadało jedynie echo, a władze państwowe nie kochały specjalnie tematyki 
łemkowsko-bojkowskiej, nie pojawiała się więc ona w przestrzeni publicznej. 

Jak się okazało, granice tego, co „swoje” i co „nasze” można też było przekraczać 
w Karpatach, nie przekraczając granic państwowych. Nie tylko przekraczać, ale także 
poszerzać obszar „naszego” o nowe terytoria, do niedawna zapomniane lub wymazane 
z pamięci. 

Wśród studenckiej braci zainteresowanie turystycznymi wędrówkami po Bieszcza-
dach i Beskidzie Niskim było na tyle duże, że już w 1957 roku powstało w Warszawie 
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich. Idea Koła była zaczerpnięta z tradycji 
Akademickiego Klubu Turystycznego założonego we Lwowie w 1906 roku przez Mie-
czysława Orłowicza i sprowadzała się do tego, że najlepsi spośród studentów uczestni-
czących w pierwszych wyprawach i obozach, kiedy nabędą niezbędne umiejętności oraz 
praktyczną i teoretyczną wiedzę, staną się przewodnikami swoich młodszych kolegów, 
prowadząc kolejne wyprawy i obozy. 

Idei tej towarzyszyło od samego początku twórcze krajoznawstwo, mające także 
korzenie w lwowskim AKT, którego przykładami są, oprócz imponującego dorobku 
wydawniczego, liczne akcje inwentaryzacji krajoznawczej i konkretne prace przy rato-
waniu zabytków.

Doskonaleniu wiedzy i umiejętności służył własny system szkolenia przewodników, 
który ulepszany przez kolejne roczniki, szybko stał się świetnie działającym mechani-
zmem. Jego immanentną cechą było kumulowanie wiedzy – mimo dużej rotacji (wszak 
studentem jest się 4–5 lat) przewodnicy z kolejnych roczników wiedzieli coraz więcej 
o terenach, po których prowadzili swoich młodszych kolegów.

Z czasem wytworzył się swoisty związek emocjonalny pomiędzy środowiskiem 
warszawskich studentów-turystów i krajoznawców, a Bieszczadami i Beskidem Niskim, 
przejmowany przez kolejne pokolenia, czy może lepiej powiedzieć roczniki studentów. 
Zachodni skrawek Bieszczadów i Beskid Niski, należący już wprawdzie do Beskidów 
Zachodnich, ale z racji zamieszkiwania go przez górali ruskich – Łemków, związany 
kulturowo z Karpatami Wschodnimi, stały się namiastką tych ostatnich. 

Krajoznawstwo wymagało na tych terenach swoistej archeologii, budowania obrazów 
przeszłości ze strzępków jej materialnych śladów. Tę archeologię stymulowały pozo-
stające w górach ślady, niemi świadkowie, swoiste kotwice przeszłości, które każdego 
wędrującego tędy turystę z otwartą głową, każdego potencjalnego krajoznawcę zmuszały 
do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Tymi kotwicami były tkwiące w zawładnię-
tym wtórnie przez przyrodę krajobrazie cudem ocalałe drewniane cerkwie, przydrożne 
kapliczki i krzyże, wreszcie opuszczone cmentarze.

Z chęci poznania i chronienia zrodziło się działanie polegające na dokumentowaniu 
ginącej kultury materialnej i duchowej, a także na konkretnych akcjach konserwatorskich, 
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w efekcie których uratowano od zagłady m. in. dziesiątki figur przydrożnych i cmentarzy, 
a nawet całe cerkwie na Łemkowszczyźnie.

Od 1978 roku przez wiele kolejnych lat Beskid Niski i Bieszczady przemierzyły 
dziesiątki obozów prowadzonych przez kolejne pokolenia przewodników, dla których 
Łemkowszczyzna była terenem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Wiodła ich ciekawość 
i chęć poznania tego, jak było tu wtedy, gdy puste dziś doliny wypełniał gwar odgłosów 
codziennego wiejskiego życia. Ową dramatyczną ciekawość minionego świata łem-
kowskiej kultury najlepiej oddał refren piosenki napisanej w 1979 roku przez Andrzeja 
Wierzbickiego, a zatytułowanej „Ballada o św. Mikołaju”. 

Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było,
Jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie...

Piosenka ta stała się niepisanym hymnem wszystkich działań, które miały na celu 
z jednej strony odnalezienie prawdy o Łemkowszczyźnie, z drugiej zaś ratowanie przed 
unicestwieniem tego wszystkiego, co jeszcze z niej w górach zostało. Zebrane materiały 
publikowane były w „Magurach” i „Połoninach”, a także w czasopismach takich jak 
„Gościniec” czy tygodnik studencki „Politechnik”. Ich pokłosiem było także nawiązanie 
ściślejszych kontaktów z Łemkami. Początkowo nie było to łatwe. Narosłą, uzasadnioną 
nieufność do Polaków przezwyciężyć było bardzo trudno. W końcu jednak się to udało 
i zaowocowało współpracą.

Ilu warszawskich studentów przewinęło się przez Łemkowszczyznę przez ostatnie 
pół wieku, tego tak naprawdę nie da się policzyć. Nie liczby zresztą są tu istotne. Naj-
ważniejsze jest to, że wędrując przez Bieszczady i Beskid Niski na rajdowych trasach 
i obozach studenci nie tylko poznawali ten region, ale także dowiadywali się o dziejach 
i kulturze zamieszkujących go ludzi, a słowo „Łemko” przestawało być dla nich pustym 
dźwiękiem. Dla wielu stało się częścią ich ojczyzny, a dla niektórych pomysłem na całe 
życie. Tak właśnie powstał „Płaj”, czasopismo krajoznawcze popularyzujące wiedzę 
o Karpatach. Jak dotąd jedyny interdyscyplinarny, swoiście lokalny periodyk, zamiesz-
czający wyłącznie teksty dotyczące Karpat, całych Karpat i tylko Karpat.

„Płaj” od początku gromadził wokół siebie ludzi. Jedni z nich stawali się członkami 
Towarzystwa Karpackiego, inni nie, ale wszyscy tworzyli nieformalny Krąg Karpa-
ckiego Płaju. Bez tego Kręgu wydawanie czasopisma po prostu nie byłoby możliwe. 
Krąg wyznaczał tematy i obszary zainteresowań – wszak czasopismo jest takie, jacy są 
tworzący je ludzie, ciąży tam, gdzie kumulują się zainteresowania autorów. To naturalny 
i w sumie dobry proces, a w wypadku czasopisma wydawanego społeczną pracą autorów 
i redaktorów, praktycznie jedyny możliwy.

Pięćdziesiąt tomów „Płaju” to w sumie 10460 stron i blisko 650 dużych artykułów, 
nie licząc miscellaneów, recenzji i notatek. To grubo ponad dwustu autorów z różnych 
stron Polski, a także z innych krajów karpackich. To tysiące ilustracji oraz dziesiątki 
map, w tym map na wklejkach i w postaci luźnych załączników. To wreszcie wspólny 
wysiłek wielu, wielu ludzi, ale też świadectwo ich pasji – i, co nie jest bez znaczenia, 
dobrych wspomnień, a także pewnej uzasadnionej satysfakcji.
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Widok na ruiny zamku i most kolejowy na Muszynce. 
Pocztówka z początku XX wieku (ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)

Stacja kolejowa w Żegiestowie-Zdroju. 
Pocztówka z ok. 1930 roku (ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)

Nadpopradzkie pocztówki
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Tadeusz	Mikołaj	Trajdos

POŻEGNANIE Z „ALMANACHEM”

W najnowszych czasach przy rozmaitych okazjach 
dominująca na tzw. Zachodzie ideologia okazuje jawną po-
gardę wobec samoistnego bytu historycznych narodów, ich 
odrębnych kultur i zróżnicowanych urządzeń społecznych. 
Panuje moda na „glajszacht”, czyli na uniformizację „tu 
i teraz”. Nazwano ją globalną liberalną demokracją, ale ta 
nazwa bynajmniej nie wyczerpuje jej najistotniejszych i naj-
groźniejszych cech. Jej wyznawcy i propagatorzy z lękiem 
lub nieufnością spoglądają w przeszłość (gdyż mogłaby 
ona sugerować alternatywne rozwiązania ustrojowe), mało 
też dbają o przyszłość. Każdy „glajszacht” jest autokreacją 
„jedynego słusznego rozwiązania”. Inne są do odrzucenia 
i potępienia. Tę smutną lekcję przerabialiśmy już niedawno: „jedynie słuszny” system 
z czasów mojej młodości minął, zostawiając zgliszcza, ale sposób rozumowania trwa. 
Przeminie więc i aktualny, ale nie jest to pocieszenie. Obserwujemy za to mistrzowską 
dbałość o interesy bieżące i reklamę.

Z takim zjawiskiem mamy stale do czynienia także u nas. Okaleczona edukacja histo-
ryczna, przeciętnie rozpaczliwy poziom dziennikarstwa, drętwe szablony poprawności 
(a zatem jałowego zakłamania) na każdym kroku. Rzetelnej historii ojczystej uczyć wręcz 
nie wypada; a nuż wyniknie z niej coś niedobrego dla oceny teraźniejszości. Ba, zdarza 
się coraz częściej, że rozmaite korzyści przynosi nieoczekiwana gloryfikacja zaborów 
i zaborców. Niepodległej Polsce zostawia się wtedy garść kpin albo uśmieszek pobłażania. 
Coś tak odrażającego było nie do pomyślenia w okresie międzywojennym. Nie tylko 
dlatego, że pokolenie ludzi wtedy dorosłych pragnęło niepodległości jak tlenu, a młodzież 
skutecznie wychowano w głębokiej czci dla niepodległego państwa (właśnie dlatego to 
pokolenie zostało wymordowane przez kolejnych okupantów od 1939 roku). Otóż do 
1939 roku nie mogło się zdarzyć publiczne wysławianie lub forsowne usprawiedliwianie 
niewoli przede wszystkim ze względu na pojęcia już wygasłe: honor osobisty i narodowy.

Na tym przygnębiającym tle jaśnieją wszakże liczne inicjatywy prywatne, społeczne, 
a nawet państwowe (np. IPN 2005–2010), które podejmują dzieło odnowy pamięci histo-
rycznej, a zatem proponują alternatywny model wychowania, nietolerowany w orwellow-
skim systemie „wiecznej teraźniejszości”. Do takich inicjatyw należą m.in. wydawnictwa 
i organizacje regionalne, które prezentują historię własnego „wycinka” Polski: uczą, 
przypominają, wyjaśniają. Taką – i to wybitną! – inicjatywą Bożeny i Ryszarda Kruków 
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było wydawanie przez tyle lat (1991–2015) „Almanachu Muszyny”, własnym sumptem 
i trudem, nie bez przeszkód zewnętrznych. Na łamach wspomnianego periodyku znalazł 
miejsce niemal każdy aspekt dziejów urokliwego zakątka południowej Sądecczyzny. 
Od historii politycznej i kościelnej, zagadnień społecznych i gospodarczych aż po życie 
codzienne i wspomnienia rodzinne… Nie pomijano żadnej barwy, żadnego półcienia… 
Wszystko, co udało się zebrać i utrwalić, ma znaczenie nie tylko lokalne, ale prawdziwie 
wszechpolskie – jak szkatułka klejnotów rodzinnych w skarbie narodowym. A przy tym 
wiemy, że najlepsze pióro nie zdoła wyrazić subtelności i bogactwa złych i dobrych 
doświadczeń ludzkiego życia.

Trzeba przypomnieć, że Bożena i Ryszard konsekwentnie przybliżali czytelnikom „Al-
manachu” dzieje przyległego regionu północno-wschodniego Spiszu; dzięki XIII-wiecznej 
egzystencji kasztelanii podolinieckiej w granicach księstwa krakowskiego i dzięki 
przynależności do polskiego starostwa spiskiego w latach 1412–1769 ten obszar wiązał 
się integralnie z historią osadniczą, kościelną, kulturalną i gospodarczą południowych 
rubieży państwa polskiego. Wielka to zasługa redakcji, a przy tym osiągnięta w przy-
jaznej współpracy nie tylko z autorami polskimi, ale też ze słowackimi regionalistami.

Już w zeszłym roku, w ostatnim „regularnym” roczniku wyraziłem myśl, którą tutaj 
przypomnę w nieco odmiennym ujęciu: Bożenie i Ryszardowi Krukom za pogłębienie 
i rozszerzenie studiów nad przepięknym regionem Polski należą się słowa wdzięczności, 
szacunku i podziwu.
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„ALMANACH MUSZYNY” WŚRÓD 
ZNACZĄCYCH WYDAWNICTW REGIONALNYCH 

W KARPATACH POLSKICH

Przemiany społeczno-polityczne, jakie przyniósł Polsce 
rok 1989 i (formalnie dokonana rok później) likwidacja 
Urzędu Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk, czyli mówiąc 
wprost – cenzury, oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
w którym wszelkie inicjatywy społeczne – także te rodzące się 
w niewielkich wspólnotach lokalnych – mogły być swobod-
nie realizowane, spowodowały, że w krótkim okresie czasu 
powstało w kraju bardzo wiele lokalnych wydawnictw, od 
druków ulotnych i gazet codziennych po regionalne, profe-
sjonalnie redagowane periodyki o charakterze naukowym. 

Warto w tym miejscu przypomnieć tytuły kilku zasłużo-
nych polskich wydawnictw o charakterze regionalnym, które 
swoją genezą sięgają początków wieku XX, a nawet lat nieco 
wcześniejszych, gdy rodziło się polskie krajoznawstwo i do-
piero dojrzewała idea regionalizmu. Wśród wydawnictw związanych z naszym regionem 
kraju, Karpatami, wskazać należy przede wszystkim na „Wierchy”, poświęcony tematyce 
górskiej, wydawany od 1923 roku rocznik Towarzystwa Tatrzańskiego (od 1951 roku 
pismo PTTK), będący kontynuacją XIX-wiecznego „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzań-
skiego” (wydawanie „Pamiętnika” wznowiono w 1992 roku jako „Pamiętnik PTT”). 
Należy wspomnieć o wydawanym przez blisko sto lat (z przerwami) czasopiśmie „Zie-
mia”, wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a później PTTK, czy też 
o innym periodyku PTK, wydawanym w Krakowie w latach 1920–1950 miesięczniku 
krajoznawczo-etnograficznym „Orli Lot”.

Spośród ukazujących się aktualnie karpackich periodyków o charakterze naukowym 
czy też humanistycznym, w pierwszej kolejności na uwagę zasługują periodyki muze-
alne. Są one wydawane dzięki środkom publicznym lub pozyskiwanym z grantów. Do 
szczególnie wartościowych należeć będą: „Rocznik Podhalański”, wydawnictwo Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem, „Rocznik Bocheński”, wydawany przez Muzeum  
im. Stanisława Fischera w Bochni, „Roczniki Orawskie” – wydawnictwo Orawskiego 
Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. W tej grupie wydawnictw szczególnie war-
tościowe (z uwagi na bogatą zawartość zarówno opracowań naukowych, jak i źródłowego 
materiału etnograficznego) są „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, 
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ukazujący się od 1964 roku rocznik poświęcony przede wszystkim kulturze ludowej 
regionu Karpat i Podkarpacia.

Warto też wspomnieć o muzealnych publikacjach transgranicznych; do takich należą 
„Zeszyty sądecko-spiskie”, wydawane wspólnie przez Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu i Ľubovnianske múzeum – hrad w Starej Ľubovni (zawierają teksty autorów 
z obydwóch krajów; do 2015 roku ukazało się dziewięć tomów czasopisma).

Tematyka czasopism wydawanych przez lokalne stowarzyszenia i inne organizacje 
regionalne obejmuje obszary nauki, kultury, turystyki, sportu. Z wydawnictw dotyczących 
polskich Karpat (przemieszczając się z zachodu na wschód) należy wymienić czasopisma 
takie, jak: „Karata Groni” – bardzo wartościowe wydawnictwo, poświęcone zagadnieniom 
społeczno-kulturalnym regionu Żywiecczyzny, wydawane nakładem Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Żywieckiej, „Roczniki Babiogórskie”, wydawane przez Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich, oraz „Prace Babiogórskie”, wydawane przez Ośrodek Turystyki 
Górskiej PTTK na Babiej Górze, a także „Prace Pienińskie”, redagowane przez Ryszarda 
Remiszewskiego, a wydawane przez PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy. 

Skupiając się na Sądecczyźnie należy powiedzieć, że jednym ze stojących na najwyż-
szym w kraju poziomie regionalnych czasopism naukowych jest z pewnością „Rocz-
nik Sądecki”, czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział 
w Nowym Sączu, swoimi korzeniami sięgające jeszcze czasów przedwojennych, gdyż 
pierwszy tom tego zasłużonego pisma ukazał się w 1939 roku; ostatni – wydany w 2015 
roku – tom nosi numer 43. 

Mocną pozycję wśród czytelników wyrobił sobie także „Almanach Sądecki”, wy-
dawnictwo Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu. 
Ukazuje się od 1992 roku, a ostatnie numery to 92–93 (wydawane są podwójne numery). 
Jest wydawnictwem o charakterze bardziej popularnym niż „Rocznik Sądecki”, niewy-
magającym od autorów zachowania rygorów warsztatu ściśle naukowego, a przez to 
łatwiejszym w odbiorze i cieszącym się dużym uznaniem i poczytnością wśród wszyst-
kich zainteresowanych dziejami Sądecczyzny. Pismo jest bardzo starannie redagowane 
(w zasadzie jednoosobowo, od początku przez tego samego redaktora, historyka Leszka 
Migrałę), zawiera przy tym dużą ilość informacji i materiałów źródłowych przydatnych 
do pracy naukowej.

Z najmłodszych wydawanych na Sądecczyźnie wartościowych czasopism, w których 
znajdziemy ciekawy materiał z życia regionu, warto też wspomnieć o „Almanachu Łąc-
kim”, wydawanym od niedawna przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, oraz 
o „Almanachu Ziemi Limanowskiej”, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Limanowskiej.

Przemieszczając się dalej na wschód, trzeba przypomnieć o bardzo wartościowym 
periodyku, jakim jest czasopismo „Bieszczad”, wydawane przez Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami, Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych. Jednym z najlepszych 
pod względem merytorycznym i cenionych przez ludzi zainteresowanych kulturą Kar-
pat regionalnych wydawnictw jest z pewnością Almanach Karpacki „Płaj”, wydawany 
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od 1987 roku (a od 1990 roku przez Towarzystwo Karpackie) półrocznik poświęcony 
historii, etnografii, przyrodzie i kulturze całych, nie tylko polskich, Karpat. Do dziś 
ukazało się pięćdziesiąt tomów „Płaju”. Wśród autorów znajdziemy nazwiska wielu 
znanych naukowców, muzealników, znawców zagadnień karpackich.

Na znaczące miejsce pośród wydawnictw regionalnych zapracował również „Alma-
nach Muszyny”. W 25 rocznikach, wydanych w latach 1991–2015, zgromadzony został 
ogromny zbiór wiedzy nie tylko o regionie historycznego „państwa muszyńskiego”.  
W „Almanachu” znajdziemy materiały i relacje z różnych krajów, a nawet kontynentów, 
z miejsc, do których rozjechali się po świecie muszynianie, zabierając z sobą pamięć 
o tym niezwykłym zakątku górskiej ziemi, o swojej „małej ojczyźnie” nad Popradem. 
„Almanach” dał wielu ludziom szansę, ale i motywację do przywołania tej pamięci, za-
pisania indywidualnych losów pojedynczych ludzi, rodzin czy grup etnicznych, których 
suma stanowi o doświadczeniu i dziedzictwie lokalnej społeczności. 

Działania podjęte przez twórców „Almanachu Muszyny”, Bożenę Mściwujewską-
-Kruk i Ryszarda Kruka (choć trudne do powtórzenia przez innych, z uwagi na wyda-
wanie czasopisma głównie własnymi środkami jego twórców i redaktorów w jednych 
osobach), i osiągnięte w ich wyniku efekty, można by uznać za wzorcowe pod względem 
wytyczenia ścieżki rozwoju lokalnego czasopisma, zarówno w zakresie jego poziomu 
merytorycznego i edytorskiego, jak i wypracowania mocnej marki na rynku wydawnictw 
regionalnych w Polsce. Wydawane początkowo całkowicie własnym sumptem, liczące 
kilkadziesiąt stron czasopismo właściwie „prywatne” rozrosło się do liczącego blisko 
400 stron bogatego regionalnego periodyku, wydawanego przez powołane specjalnie 
w tym celu Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Utworzenie Stowarzyszenia sprawiło, że nieformalnymi redaktorami „Almanachu” 
stała się niemała część lokalnej społeczności, gdyż pismo skupiło wokół siebie dużą grupę 
osób, autentycznych przyjaciół, którzy dostrzegłszy głęboki sens pracy zainicjowanej 
przez Bożenę i Ryszarda Kruków, w różny sposób starali się wzbogacić zawartość cza-
sopisma o ciekawe materiały. Należą do nich nie tylko rodowici muszynianie, ale i inni 
ludzie pochodzący z różnych regionów Polski, a rozmiłowani w urokach „miasteczka 
w Karpatach”, jak Muszynę nazwał jej wieszcz, Jerzy Harasymowicz. „Miasteczko 
w Karpatach”, opiewane przez poetów, doczekało się swojego prawdziwego archiwum – 
skarbnicy wiedzy o regionie, bo tak trzeba określić zawartość 25 numerów „Almanachu 
Muszyny”.

W każdym regionie, szczególnie w miejscowościach o przeszłości bogatej pod wzglę-
dem historycznym i etnograficznym, mieszkają ludzie, którzy dostrzegają w najbliższym 
otoczeniu ciekawe zjawiska i świadectwa przeszłości – unikalne zabytki architektury, 
których czas dobiega końca, lokalne tradycje, a przede wszystkim świadków historii, 
zanikające umiejętności i wiedzę, która odejdzie wraz z pokoleniem urodzonym przed  
II wojną światową. Rozumieją ich wartość i potrzebę zapisania relacji lub wykonania 
innej dokumentacji tych źródeł, na miarę posiadanych możliwości. Nie wszędzie przecież 
zdążą dotrzeć profesjonalni badacze przeszłości, historycy czy etnografowie. Wydaw-
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nictwa lokalne są podstawowym nośnikiem, w którym może być przechowana wiedza 
o regionie. Są źródłem pisanym, do którego zawsze będzie można powrócić, szukając 
wiedzy o przeszłości regionu, nie zawsze możliwej do odnalezienia w archiwach, a przy 
tym są łatwo dostępne, co ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o możliwość ich wy-
korzystania w procesie edukacji regionalnej, zwłaszcza na poziomie szkolnym.

Dokumentowanie przeszłości to dziś toczący się w coraz szybszym tempie wyścig 
z czasem (w dosłownym rozumieniu tego wyrażenia!), a przecież na tym polu w Kar-
patach ciągle jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nadal jest jeszcze szansa, aby to 
czynić, bo z reliktami kultury tradycyjnej, szczególnie w górach, spotykamy się niemal 
codziennie. Czasopisma regionalne, a przede wszystkim ich redakcje i skupione wokół 
nich grupy ludzi, najczęściej krajoznawców i regionalistów amatorów, uczestniczą 
w tym wyścigu, zastępując na tyle, na ile to jest możliwe (ale zawsze choć w części 
skutecznie), instytucje publiczne powołane do prowadzenia m.in. dokumentacyjnych 
badań terenowych – niestety, nieraz mało wydajne, bo działające w sposób urzędowy, 
a przez to znacznie wolniej. 

Chcąc wskazać na ogólne, przede wszystkim społeczne znaczenie wydawnictw re-
gionalnych, warto zacytować słowa Andrzeja Wielochy: 
Przez sto lat na kartach „Ziemi” zamieszczali swoje teksty najlepsi przedstawiciele kilku 
pokoleń krajoznawców polskich, dzięki czemu jej roczniki stały się kopalnią krajoznawczej 
wiedzy o naszym kraju, prawdziwą skarbnicą, której nie sposób przecenić (…). Czy potrafimy 
to docenić?

Te słowa znanego współczesnego regionalisty odnoszące się do tak zasłużonego 
czasopisma, jakim była „Ziemia”, z całą pewnością mają szerszy sens i z powodzeniem 
można je odnieść także do dorobku „Almanachu Muszyny” – włącznie z postawionym na 
końcu cytatu pytaniem, gdyż trudno jest mi wyobrazić sobie, że tak wartościowy z wielu 
względów lokalny periodyk, jakim jest „Almanach Muszyny”, miałby nie ukazywać się 
dłużej w wersji drukowanej.
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„KROSNO. STUDIA Z DZIEJÓW  
MIASTA I REGIONU”

OD MONOGRAFII REGIONALNEJ
DO NAUKOWEGO WYDAWNICTWA CIĄGŁEGO

Uroczyste obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, zaplanowane na lata 1960–1966, 
zostały proklamowane przez Sejm PRL już w roku 1958. „Polskie Tysiąclecie” – Uchwała 
Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia1, zaakceptowana na posiedzeniu 
Rady Państwa 12 lutego 1960 roku, zawierała kilka ważkich, a dziś już zapomnianych 
wskazań, które istotnie oddziałały na rozwój badań regionalistycznych w Polsce. W punk-
cie II Uchwały stwierdzano bowiem, że:
Obchody Tysiąclecia powinny przynieść rozszerzenie wiedzy o przeszłości narodu od czasów 
najdawniejszych do naszych dni, wzbudzać zainteresowanie dziejami ojczystymi, 

dalej natomiast deklarowano, iż 
nauka polska dostarczy dla tych celów materiału wyjściowego przez kontynuację, przyspie-
szenie lub zainicjowanie prac syntetycznych i monograficznych w zakresie historii Polski. (…) 
W oparciu o nie ukazać się powinny opracowania popularne i monografie, dostępne szerszemu 
ogółowi odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem historii gospodarczej Polski, rozwoju 
techniki, przemian ustrojowych, dziejów kościoła w Polsce, analizy źródeł siły i przyczyn 
słabości państwa polskiego w poszczególnych okresach jego dziejów2.

Badania nad przeszłością lokalną mają w historiografii polskiej odległe, bo dziewięt-
nastowieczne tradycje. Na ich tle jednak lata przygotowań do efektownego uczczenia 
Milenium stały się okresem szczególnego rozwoju regionalistyki polskiej, co więcej 
– pojawienia się oraz utrwalenia w regionach chwalebnego imperatywu opracowania 
i publikacji monografii historycznej własnej „małej ojczyzny”. Dążenie to, zwykle silnie 
artykułowane przez lokalną władzę, szybko przyswojone zostawało przez środowisko 
miejscowych inteligentów i społeczników, a posiadanie własnej monografii regionalnej 
stawało się dla środowisk lokalnych nie tylko powodem do dumy, ale też wymaganiem 
swoistej mody.

W Polsce południowo-wschodniej jedną z najwcześniejszych publikacji z powyższego 
nurtu stanowią Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego3, wydane w roku 1964. Już 
w trzy lata później, z inicjatywy władz Krosna oraz regionalistów skupionych w Stowarzy-

1 „Kwartalnik Historyczny”, R. 67, 1960, nr 1, s. 3–9.
2 Tamże, s. 4–5.
3 Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, pod red. Józefa Garbacika, Kraków 1964.
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szeniu Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej, rozpoczął pracę Komitet Organizacyjny, którego 
celem było „opracowanie i wydanie drukiem naukowej monografii Krosna i regionu”4. 
Zdawano sobie sprawę, iż ambitne zadanie przekracza możliwości środowiska lokalnego, 
zatem po wstępnym przedyskutowaniu zakresu rzeczowego monografii zwrócono się 
do grona krakowskich historyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności –  
prof. Józefa Garbacika, jako redaktora naukowego opracowywanej publikacji.
Zgodnie z projektem publikacja miała uwzględnić przeszłość regionu w świetle badań archeo- 
logicznych, osadnictwo w okolicach Krosna, historię miasta od lat najdawniejszych, stosunki 
handlowe, rzemiosło, życie kulturalne, czasy zaborów, okres międzywojenny, lata okupacji 
i rozwój miasta po wyzwoleniu. Opracowania wymagał również problem przemysłu naftowego 
w regionie krośnieńskim, rozwój ruchu robotniczego, dzieje oświaty, kultura ludowa. Należy 
szkicowo wspomnieć o przeszłości większych miejscowości powiatu krośnieńskiego: Dukli, 
Iwonicza, Jedlicza, Kobylan, Miejsca Piastowego5.

W toku prac nad monografią Krosna i regionu szesnastu autorów poszczególnych 
tematów, wyłonionych spośród pracowników naukowych Instytutu Historii UJ, odbyło 
wraz z piętnastoma studentami Koła Naukowego kilkudniowy objazd terenu (12–15 ma- 
ja 1969), połączony z wstępnymi rozpoznaniami. Badania terenowe kontynuowano 
również na jesieni 1969 roku, a niektóre kwestie przebadano drogą ankiety zawierającej  
56 pytań szczegółowych, rozesłanej do mieszkańców powiatu krośnieńskiego. 

Zwieńczenie prac terenowych i gabinetowych stanowił tom I monografii Krosno. 
Studia z dziejów miasta i regionu6, który ukazał się w 1972 roku. Obejmował on proble-
matykę historyczną miasta i powiatu krośnieńskiego do roku 1918, a w dwunastu arty-
kułach dwunastu autorów dawał przegląd dziejów regionu od prahistorii do lat I wojny 
światowej. Przynosił też syntezę ustaleń z zakresu geografii, historii sztuki czy opieki nad 
zabytkami. Tom, wydany w nakładzie pięciotysięcznym, spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem czytelników, a także pochlebnymi opiniami recenzentów polskich i obcych.

Rozległa problematyka historyczna Krosna i jego okolicy przyniosła w badawczym 
rozpoznaniu materiały tak obfite, iż redaktor naukowy monografii zdecydował się nadać 
jej charakter dwuczęściowy. Tom II Studiów krośnieńskich ukazał się już w rok później 
(1973), a złożyło się nań szesnaście artykułów pióra dwunastu autorów7. Ramy chro-
nologiczne tej części monografii obejmowały wprawdzie jedynie półwiecze od 1918 
do 1970 roku, ale bogactwo regionalnych tematów szczegółowych – dzieje przemysłu 
naftowego, ruch robotniczy i ludowy, okupacja hitlerowska i ruch oporu, gospodarka 
rolna, problemy demograficzne, zagadnienia przemysłu, transportu i szkolnictwa – czy-

4 F. Kraus, 22 lata działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, rkps w archiwum SMZK 
w Krośnie.

5 Tamże.
6 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Józefa Garbacika, t. 1 (do roku 1918), Krosno 1972, 

s. 352, il.
7 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Józefa Garbacika, t. 2 (1918–1970), Krosno 1973,  

s. 488, il., indeksy, mapa.
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niły z monografii Krosna prawdziwe kompendium wiedzy8. Również ten tom Studiów 
spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zainteresowanych przeszłością czytelników, 
zaś posiadanie w domowej biblioteczce monografii Krosna stało się w mieście niemalże 
inteligencką powinnością. 

Wielu krośnian, a z pewnością przedstawicieli władz miasta i powiatu, rozpierała 
duma, iż przedsięwzięcie tak trudne w realizacji, skomplikowane i kosztowne, udało 
się przywieść do ostatecznego finału, stanowiącego obiekt zazdrości bliższej i dalszej 
okolicy. Wielu też zapewne uważało wówczas, iż świeżo wydane dwa tomy monografii 
na wiele lat zaspokoją głód wiedzy o historii regionalnej. Ale znaleźli się też tacy, których 
apetyty znacznie wzrosły, którzy tę naukową monografię Krosna i regionu traktować 
poczęli w kategoriach dwóch ledwie kroków u początku drogi, którą nie tylko można, ale 
i koniecznie trzeba kontynuować. Wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej zrodził się bowiem zamysł kontynuacji prac badawczych i publikowania 
ich wyników – jednak nie na zasadzie intelektualnego zlecenia, którego adresatami byliby 
naukowcy krakowscy. Do pracy postanowiono bowiem zachęcić regionalistów miejsco-
wych, podejmujących już wcześniej skromne prace badawcze w odniesieniu do wielu 
tematów szczegółowych. W tym niezwykle istotnym dla naszych rozważań momencie 
idea monografii regionalnej, jako charakterystycznego dla lat sześćdziesiątych, siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku kompendium wiedzy o „małej ojczyźnie”, 
a zwykle – przedmiotu szczególnej troski lokalnej władzy, w Krośnie przekształciła się 
szczęśliwie w pomysł naukowej publikacji o charakterze periodycznym, przygotowywanej 
przez społeczników-regionalistów. Użyty w odniesieniu do I i II tomu monografii tytuł 
– Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu – miał nadzwyczaj szczęśliwą formę i treść 
– nie zamykał bowiem drogi do kontynuacji, ale co więcej – kontynuację tę dopuszczał 
i niejako anonsował. Choć w odbiorze powszechnym oba wydane tomy określano tu 
potocznie mianem monografii – słowo takie nie pojawiło się jednak na okładkach ksią-
żek. Użyte tam natomiast tytułowe „studia” tworzyły na przyszłość zupełnie inny (niż 
byłoby to w przypadku „monografii”) kontekst.

Już w latach siedemdziesiątych w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 
zadecydowano, iż kolejny, trzeci tom Studiów przygotowany zostanie siłami miejscowy-
mi, pod naukową redakcją uczonego uniwersyteckiego. Wobec śmierci dotychczasowego 
redaktora (zm. 1976) rolę tę powierzono prof. Stanisławowi Cynarskiemu, historykowi 
UJ związanemu z Krosnem. Publikację tomu III Studiów planowano pierwotnie w roku 
1982, ale długoletni kryzys, a następnie przekształcenia ustrojowe i trudności finansowe 
spowodowały, iż książka ukazała się dopiero trzynaście lat później9, w likwidowanym 
właśnie rzeszowskim Oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. 

8 Komitet redakcyjny I i II tomu monografii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu tworzyli: Stanisław 
Cynarski, Józef Garbacik, Tadeusz Kielar, Franciszek Kraus, Józef Liniewski (trzej ostatni byli przedsta-
wicielami władzy lokalnej i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, bo taką nazwę od chwili 
wydania monografii poczęło nosić Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej).

9 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Stanisława Cynarskiego, t. 3, Rzeszów 1995, s. 436, 
il., indeksy.
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Tom III Studiów nie tylko otwierał nową erę w regionalistycznych badaniach nad 
Krosnem, ale też przygotowany został przez zupełnie nowy komitet redakcyjny10. Poza 
osobą przewodniczącego – prof. S. Cynarskiego – tworzyli to gremium wyłącznie człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Z kręgu członków tej korporacji 
wywodziła się też większość autorów, których siedemnaście artykułów złożyło się na 
zawartość publikacji. Tematyka zamieszczonych prac była przy tym zdecydowanie bar-
dziej szczegółowa niż poprzednio, pozostając w związku z indywidualnymi zaintereso-
waniami poszczególnych autorów. Tym samym, Studia nasze utraciły ostatnie znamiona 
pracy monograficznej, stając się zbiorem tekstów naukowych, pokrewnych sobie jedynie 
poprzez związki wykazywane z macierzystym miastem i regionem. Już wtedy dała się 
też zauważyć zdecydowana dominacja prac z zakresu historii i historii sztuki, co zresztą 
pozostaje cechą Studiów krośnieńskich do dziś.

Powodzenie wydawnicze tej publikacji ośmieliło wydawców do podjęcia żmudnych 
prac redakcyjnych nad tomem kolejnym. Wobec śmierci prof. S. Cynarskiego (1996), 
redakcję naukową powierzono zasłużonemu w badaniach nad Krosnem historykowi 
krakowskiemu – prof. Franciszkowi Leśniakowi z Uniwersytetu Pedagogicznego. Do-
świadczenie zgromadzone w toku dotychczasowych prac pozwoliło też skrócić cykl 
wydawniczy Studiów. Tom IV ukazał się zatem w roku 2002 i zawierał trzynaście arty-
kułów przygotowanych przez dwunastu autorów11. Charakter zawartości rzeczowej nie 
odbiegał od poprzednio nakreślonej; wśród autorów tekstów (w większości związanych 
z Krosnem) pojawili się natomiast po raz pierwszy ludzie młodzi – magistrowie i dok-
torzy krakowskich uczelni, podejmujący w swych badaniach problematykę krośnieńską.

W roku 2010 ukazał się V tom Studiów12, zredagowany naukowo przez prof. F. Leśnia-
ka. Imponujący objętością, zawierający siedemnaście artykułów przygotowanych przez 
piętnastu autorów, przybliżał czytelnikom szereg szczegółowych kwestii z przeszłości 
miasta i powiatu, a także wyniki żmudnych badań nad biografiami kilku zasłużonych dla 
regionu ludzi. Znalazło się też miejsce dla – zamieszczanych także wcześniej – obszernych 
sprawozdań z działalności statutowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Już w dwa lata później opuścił drukarnię tom VI Studiów krośnieńskich13. Rutynowe 
już – poniekąd – prace wydawnicze zintensyfikowano znacznie poprzez dokooptowanie 
do składu komitetu redakcyjnego sekretarza redakcji14. Usprawniło to bardzo kontakty 

10 W jego skład wchodzili: Stanisław Cynarski – przewodniczący, Andrzej Kosiek, Adolf Marczak, Zdzi-
sław Łopatkiewicz, Marian H. Terlecki.

11 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 4, Krosno 2002, s. 496,  
il., indeksy, ISBN 83-910572-0-8.

12 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 5, Krosno 2010, s. 608,  
il., mapy, indeksy, ISBN 978-83-910572-1-6.

13 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 6, Krosno 2012, s. 480,  
il., mapy, indeksy, ISBN 978-83-910572-3-0.

14 Komitet redakcyjny po zmianach w 2010 roku tworzą: Franciszek Leśniak – przewodniczący, Wanda 
Belcik, Andrzej Kosiek, Tadeusz Łopatkiewicz – sekretarz redakcji, Zdzisław Łopatkiewicz, Marian H. 
Terlecki. 
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z autorami, a także prowadzenie redakcji technicznej i językowej tekstów, gromadzenie 
materiałów ilustracyjnych i czuwanie nad składem typograficznym książki. Tom VI 
przyniósł czytelnikom czternaście artykułów naukowych pióra trzynastu autorów. Trzech 
z nich zamieściło w tomie przedstawione już wcześniej referaty z sesji popularnonauko-
wej poświęconej Wincentemu Polowi. Pozostałe – odnosiły się do mało znanych kwestii 
z przeszłości, w tym artystycznej, Krosna i okolic.

Obwoluty dotychczas wydanych tomów serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu
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Kontynuacja prac wydawniczych w Stowarzyszeniu zaowocowała tomem VII Studiów, 
obecnie już od roku gotowym do druku. Wiele wskazuje na to, iż publikacja ta ukaże 
się w roku 2016. Nad pracami redakcyjnymi czuwał ten sam, co poprzednio, komitet, 
a na zawartość tomu złoży się dziewięć artykułów i cztery recenzje. Te ostatnie stano-
wią nowość wśród treści dotychczasowych publikacji, jednak mnogość ukazujących 
się ostatnio prac naukowych, odnoszących się do regionu krośnieńskiego, każe chociaż 
niektóre z nich przybliżyć zainteresowanym czytelnikom.

Kończąc prezentację serii wydawniczej Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, 
warto pokusić się o skromne résumé. Dotychczas wydane sześć tomów Studiów to łącznie 
89 artykułów naukowych przygotowanych przez 60 autorów. We wszystkich tekstach 
znajdziemy łącznie 686 ilustracji, a łączna objętość w druku to 2860 stronic. Każdy 
z tomów zaopatrzony jest w indeksy – geograficzny oraz osobowy, wykaz ilustracji, 
zestawienia bibliograficzne. Skromny zamysł władz miejskich i powiatowych, wspie-
ranych przez nieliczne grono społeczników, nie tylko kontynuowany jest owocnie, ale 
też – nieoczekiwanie – osiągnął zupełnie nowy kształt, z pewnością nieprzewidywany 
przez pomysłodawców sprzed półwiecza. Naukowa monografia miasta i powiatu stała 
się bowiem zaczynem serii wydawniczej, w której nie tylko publikowane są wyniki 
badań nad przeszłością regionu w jej różnorodnych aspektach, ale też badania takie są 
inicjowane oraz istotnie wspomagane. Studia krośnieńskie dają od lat pole do działania 
dla grona miłośników historii lokalnej, pobudzając przy tym zainteresowania historią 
Polski i powszechną, umożliwiając aktywizację intelektualną środowiska. Nie ma bo-
wiem w Krośnie drugiego takiego tytułu, w którym publikowane mogłyby być najnowsze 
ustalenia miejscowych historyków, archeologów, historyków sztuki i przedstawicieli 
innych nauk humanistycznych. 

Wydana przed półwieczem dwutomowa monografia Krosna po raz pierwszy ukazywała 
historię regionu na tle ogólnopolskim. Kolejne tomy Studiów krośnieńskich, wyrosłe na 
tym pionierskim dokonaniu naukowym i edytorskim, wnosić poczęły do nauki polskiej 
przede wszystkim szczegółową wiedzę o bardzo powierzchownie znanym regionie na-
szego kraju. Nie jest to wysiłek na co dzień doceniany przez ogół, ale z perspektywy lat 
trudno go będzie przecenić. 
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CO ROBIĆ Z LITERATURĄ?

Naturalnie, pisać i publikować. Najłatwiej w Internecie. 
Ale tradycja czy – inaczej to nazwę – przyzwyczajenie 
sprawiają, że lubimy (my, to znaczy te czytające dziesięć 
procent, które w czasopiśmie, powiedzmy, „Zwierciadło” 
czyta najpierw felieton wybitnego pisarza) wziąć do ręki 
słowa na papierze.

W lokalnej prasie łatwo drukować poezję i inne wiersze 
(rymowanki). Oczywiście, nie dłuższy poemat (kto miałby 
go zresztą napisać?), nie opowiadanie czy dramat sceniczny. 
Wiersz ładnie wygląda w druku, dostarcza światła na stronie, 
przerywa zaczernioną od marginesu do marginesu ścieżkę. 
Wiersz, jaki by nie był, przenosi nas w sferę innej, cenionej 
części wyobraźni. 

Czy to się udaje i jak często, nie będziemy tu rozstrzygać.
Podobny jak wiersz status ma fotografia, czasem artystyczna, zazwyczaj reporterska 

lub w węższym sensie dokumentacyjna. 
Pozostałe kwestie sztuki rozstrzyga się w gminnych pismach (o nich tu piszę) przy 

pomocy zazwyczaj nieco pompatycznych doniesień o „zdarzeniach kulturalnych”. 
W tych zdarzeniach biorą często udział „nasi zasłużeni”, „nasi milusińscy”, no i prawie 
zawsze przedstawiciele władzy, od czasów Hierona I doceniający sztukę jako tło dla 
swych portretów. Warto zauważyć, że jeśli pojawia się fotografia z wręczania dyplomu, 
zazwyczaj widzimy twarz wręczającego i tył głowy artysty.

Bodaj nigdy (mogę się mylić, bo nie specjalizuję się badawczo w piśmiennictwie 
sądeckim) nie zdarza się analiza dokonań artysty – literata, muzyka czy plastyka. Nawet 
z okazji honorowania setnych urodzin Danuty Szaflarskiej nie trafiła w moje ręce próba 
„rozumiejącego” opisu jej aktorstwa, mającego przecież jakąś naturę (czy raczej technikę) 
i dającą się zdefiniować galerię wykreowanych postaci. 

Tu należy wspomnieć nawiasowo, że próby omówienia wierszy (a czasem i poezji) 
pojawiają się nierzadko jako wstępy czy posłowia do wydawanych różnym sumptem 
tomików; zazwyczaj są to komentarze profesorów lub poetów krakowskich, i chwała im 
za to. Mniej szczęśliwe są zazwyczaj lokalne antologie, w których na próżno byś szukał 
tekstu, na którym warto zawiesić wzrok. Niemądrze i nieustannie próbujesz, lecz bez 
efektu.
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Nie zamierzam czynić ocen, ale – zda się – spośród periodyków wydawanych w dolinie 
Popradu sporo miejsca poświęcają literaturze „Krynickie Zdroje”, szczęśliwie ulokowane 
w tamtejszej bibliotece. Może dlatego pismo to nie sprawia wrażenia „anonsu z jednego 
podwórka”. Z kolei Muszyna, zapewne dla spokoju ducha władzy, pisma lokalnego nie 
ma. Dotychczas wydawany „Almanach Muszyny” wykraczał bowiem znacznie ponad 
gminę i powiat, jawiąc się jako znamienite dokonanie Polski południowej (z tym razem 
zaliczoną tu Warszawą). 

Solidniejszy niż pisemka gminne profil ma, oczywiście, centralnie w powiecie ulo-
kowany „Sądeczanin”, miesięcznik (dziesięć numerów w roku) o lekkim nachyleniu 
kościelno-generalskim, ale zabiegający o to, by dokumentować życie społeczności sub-
regionu, które – niestety – ograniczane jest niemal zawsze do powiatu nowosądeckiego. 
Czy próba afiliowania tu dodatku literackiego „Południca” będzie owocna, czas pokaże. 
Z tytułu swych założeń i statutu podobne jak „Południca” (lub lepsze) pismo mogłoby 
formalnie znajdować się przy MCK „Sokół”, a marzy mi się, by było finansowane (małe 
to byłyby kwoty) przez kilku największych przedsiębiorców Sądecczyzny, co nadałoby 
mu charakter niezależny. Ale dziś „wszystko” ma się „opłacić”. I to już jutro, nie za rok 
lub dekadę.

Jednak nie narzekajmy. Nie ma formalnej cenzury, nikt poetów nie prześladuje, mają 
ciche pozwolenie na kolportaż tomików. Co najwyżej w jakimś krakowskim dzienniku 
autor X jest niedostrzegany, bo nie podoba się „ciotce literackiej” czy mniejsza o to, komu.

Wracam do czasopism gminnych i roli, jaką mogłyby spełniać wobec kultury. Bodaj 
zasadniczym postulatem jest poszukiwanie i, jeśli będzie to możliwe, wychowywanie 
autorów. Gmina to organizm niewielki, są w nim średnio trzy gimnazja i tyle samo bi-
bliotek lub ich filii, a także gminny ośrodek kultury. Jest więc pewien teren poszukiwań.

Z drugiej strony uprawianie różnych gatunków publicystyki czy fotografii prasowej 
nie jest tak oczywiste, jak to się niejednemu redaktorowi wydaje. Kolejnym problemem, 
wyjątkowo – jeśli spojrzeć na prasę nadpopradzką – istotnym, jest oprawa graficzna. 
Czasem prasa jest wydawana marnie pod względem graficznym, z przypadkowym do-
borem tematów, łatana przedziwnymi wstawkami, a przy tym bez korekty. Jeśli czegoś 
uczy, to bylejakości. Kogo uczy? Ano, każdego.

Są zarazem zacne gminy, które nie mają własnego pisma, a na ich tle te ośrodki, gdzie 
periodyk istnieje, wydają się być bogatsze. Stary Sącz może pochwalić się dwoma, na 
miarę swego znaczenia i urody. Przez pewien czas w Piwnicznej-Zdroju wychodziły dwa 
pisemka lokalne. Na tak skromną gminę było to zbyt trudne, ale w Chełmcu naprawdę 
powinny istnieć co najmniej dwa periodyki, a nie ma żadnego. Możliwe, że tę niewąt-
pliwą lukę wypełniają dobrze redagowane pisma parafialne, strony internetowe domu 
kultury czy chełmieckich bibliotek, biuletyny Urzędu Gminy. Możliwe… jednakże ja 
to między bajki włożę1.

Użyłbym metafory drogowej, jako że intensywnie (i słusznie) rozbudowujemy in-
frastrukturę. Pismo lokalne jest jak rondo na skrzyżowaniu szos. Można się tu spotkać, 

1  Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek [w:] Bajki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa 
– Kraków, 1976.
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a kiedy masz auto i umiesz jeździć, wtedy i zażyjesz przyjemności, i (mam nadzieję) 
dotrzesz do celu.

Na początku postawiłem pytanie o literaturę, choć w gruncie rzeczy było to pytanie 
o kategorię szerszą, a mianowicie o życie literackie. Jak w każdym rodzaju sztuki czy 
rzemiosła, przewagę liczebną mają tu (i mieć muszą) dokonania słabe, ale pretensji do 
terminatorów mieć nie należy, bo co dziesiąty z nich zostanie czeladnikiem, a co dziesiąty 
z czeladników – mistrzem. Konkludując: rzecz w tym, by nasze pisemka, gdy już istnieją, 
drukowały czeladników, a pozostającym w terminie dawały inną szansę.



196 Krynica na starych pocztówkach

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Marian Trzebiński, Krynica, „Leśniczówka”. Pocztówka z lat 30. XX wieku 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)

Pijalnia wód mineralnych w Krynicy. Kolorowana pocztówka z pierwszych lat XX wieku 
(ze zbiorów „Almanachu Muszyny”)
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L. Dąbrowska, Muszyna, dawna zabudowa w rynku (ok. połowy XIX wieku)

Jan Matejko, Fragment pierzei rynkowej (1867 r.) [za:] „Tygodnik Ilustrowany” 1868, 8
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D. Rehman
Jacek Rodak
Aleksander Rojna
Barbara Rucka
Marian Rucki
Wojciech Rząsa
Pavol Sás
Marian Satała
Szymon Seweryn
Mieczysław Smyda
Aleksander Sowa
Andrzej Staniszewski
Józef Stanisław Stec
Viliam Štefančík
Miroslav Števík
Wiesława Stojek
Jarosław Stolarski
Karol Strelec
Maciej Strzemski
Szczepan Sulikowski
Agnieszka Susuł
Agata Szymańska 
Tomasz Szymański
Maciej Śliwa
Mariusz Śliwa
Roman Ślusarz
Janusz Śmiałek

Elżbieta Śnieżek
Henryk Śnieżek
Andrzej Świderski
Arkadiusz Tarasiński 
Michaela Timková
Bartłomiej Tokarczyk
Anna Totoń
Tadeusz Mikołaj Trajdos
Rafał Trela
Mirosław Trzupek
Michał Wasilewski
Wiesław Wcześny
Irena Wielocha
Josef Wilhelm Weniger
Regina Wiśniowska-Węglarz
Michał Wojenka
Zbigniew Wolanin
Piotr Zacny
Jarosław Zając
Leszek Zakrzewski
Agnieszka Ziobrowska
Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
Stanisław Zygadło
Jerzy Żak
Rafał Żebrowski
Roman Żyła

Bronisław Babel
Bolesław Barbacki
Zbigniew Bujarski
Barbara Cichy
Józef Citak

Wiele materiałów ikonograficznych pozyskaliśmy dzięki pomocy i życzliwości pra-
cowników oddziałów Archiwum Narodowego, Archiwum PAN, archiwów kościelnych  
(w tym Archiwum Kapitulnego na Wawelu i Archiwum oo. Franciszkanów w Niepokala-
nowie), parafii, bibliotek, muzeów (w tym Muzeum na Zamku w Starej Lubowli, Muzeum 
Teatralnego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum „Państwa 
Muszyńskiego”), Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, a także osób prywatnych.
W 25 rocznikach „Almanachu Muszyny” wykorzystano także skany lub fotografie dzieł 
wielu osób. Między innymi byli to:

Edmund Cieczkiewicz
Juliusz Cieszkowski
Czesław Czmiel
Wojciech Gerson
Ferdynand Gisman



206 Autorzy fotografii, rysunków, planów i innych ilustracji...

STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI

Stefania Jacyszynówna
Tadeusz Korotkiewicz
Stanisław Koszeliński
J. Krzemiński
Gabriel Leńczyk
Józef Łepkowski
Ludwik Łepkowski
Jan Matejko
Wiktor Medwecki
Szczęsny Morawski
Stanisław Mucha
Viktor Myskovszky
Jan Niewola
Stanisław Niewola
Nikifor (Epifaniusz Drowniak)
Tomasz Nowalnicki
Grażyna Petryszak
Ewa Polak-Trajdos

Karol Rojna 
Henryk Sarna
Mieczysław Sierosławski
Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Stanisław Szafran
Władysław Szajnocha
Józef Szperber
Awit Szubert
Władysław Szulc
Adolf Szyszko-Bohusz
Stanisław Tomkowicz
Marian Trzebiński
Jerzy Udziela
Henryk Uziembło
Antoni Wasilewski
Jan Winnicki
Leszek Zygmunt

Podając wyniki konkursów zamieściliśmy także prace artystów ze Starej Lubowli 
(Słowacja), fotografików z Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz innych 
uczestników konkursów fotograficznych, członków Krynickiego Stowarzyszenia Twór-
ców Galeria „Pod Kasztanem” i członków Muszyńskiego Towarzystwa Twórczego 
Harnicy Kultury.
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