268

Apel Almanachu Muszyny, wydajmy reprint Rocznika Sądeckiego 1949

APEL ALMANACHU MUSZYNY:
WYDAJMY REPRINT ROCZNIKA SĄDECKIEGO 1949
10 czerwca 2005 roku w Nowym Sączu odbyły się uroczyste obchody 50. rocznicy
powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Złożyły
się na nie między innymi konferencja w sali im. Stanisława Małachowskiego w Ratuszu
oraz okolicznościowa wystawa w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego. Almanach Muszyny z całego serca dołącza się do gratulacji, jakie są należne jubilatowi, tak bardzo zasłużonemu dla badania dziejów Sądecczyzny.
Uroczystościom towarzyszyła promocja XXXIII Rocznika Sądeckiego, co jest
ze wszech miar uzasadnione, ponieważ losy Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu oraz Rocznika Sądeckiego wiążą się ze sobą niezwykle mocno. Tom XXXIII przynosi kolejną porcję cennych tekstów poszerzających stan naszej
wiedzy o ziemi sądeckiej.
Jak wiadomo, pierwszy Rocznik Sądecki ukazał się w roku 1939. Następny został
opracowany i wydrukowany dopiero 10 lat później, w roku 1949. Niestety nie było mu
dane dotrzeć do rąk czytelników, bowiem interwencja cenzury doprowadziła do zniszczenia już przygotowanego wydania. Z pogromu ocalała znikoma - bliżej nieznana ilość egzemplarzy.
Kiedy się patrzy na pierwszy i drugi Rocznik Sądecki, uderza ich niezwykłe podobieństwo: taka sama okładka, prawie identyczna szata graficzna, podobna tematyka kolejnych tekstów. Autorzy chcieli wyraźnie przekazać czytelnikom i przyszłym pokoleniom ważną wiadomość: mimo zniewolenia w czasach niemieckiej okupacji i braku
swobód obywatelskich po jej zakończeniu - TRWAMY.
Podejmijmy wysiłek, aby ten brakujący element w piśmiennictwie, dotyczącym badań nad dziejami Sądecczyzny, trafił w końcu na biblioteczne półki. To nasz obowiązek
wobec twórcy rocznika dra Tadeusza Mączyńskiego i wszystkich zaangażowanych w to
dzieło. Wydajmy minimum 250 numerowanych egzemplarzy reprintu Rocznika Sądeckiego 1949, który trafiłby w ręce badaczy, do głównych bibliotek w Polsce i wszystkich
książnic na Sądecczyźnie. Ogłośmy subskrypcję dla chętnych do kupienia tego unikalnego wydawnictwa i okazania wydawcom pomocy, po to, by mogło ono dotrzeć do
wszystkich zainteresowanych osób. Almanach Muszyny deklaruje sfinansowanie wydania 25 egzemplarzy; prosimy wszystkich, którym bliskie są dzieje Sądecczyzny, o przyłączenie się do realizacji naszego apelu.
Redakcja AImanachu Muszyny
Redakcja Dziennika Polskiego w Nowym Sączu zadeklarowała bezinteresowną pomoc w propagowaniu naszego apelu.
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