Główne inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) zrealizowane w roku 2012
Styczeń 2012
Po kilku latach organizowania koncertów noworocznych w Krynicy, które cieszyły się zainteresowaniem
kryniczan i turystów, SPAM po raz drugi zorganizowało noworoczny koncert w Muszynie. Wystąpili stypendyści
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny (FSAM) oraz "Wesołe Harmonijki" ze Starej Lubowli.
SPAM zostało członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) z siedzibą w Krakowie. Reprezentantem
SPAM w MOT został Krzysztof Trela.
Luty 2012
Z inicjatywy SPAM odbyło się spotkanie poświęcone wystawie przygotowywanej z okazji 75. rocznicy wizyty w
Krynicy następczyni tronu niderlandzkiego Julia nny z małżonkiem. W spotkaniu wzięli udział: dr Dariusz Reśko,
burmistrz Krynicy, Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca Rady Krynicy, Ireneusz Niemiec, prezes Uzdrowiska
Krynica-Żegiestów, Karolina Grobelska, kustosz Muzeum SGGW w Warszawie, oraz członkowie zarządu SPAM.
W Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie odbyło się Walne Zebranie SPAM; uczestniczyło w nim 66%
członków Stowarzyszenia. W dyskusji zabrał głos Jan Golba, burmistrz Muszyny. Dokumenty zatwierdzone na
zebraniu udostępniono w Internecie.
W Muzeum Podkarpackim w Krośnie otwarte zostały uzupełniające się wystawy: "Nikifor Malarz, Nikifor
Artysta" oraz "Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce za zbiorów Almanachu Muszyny". W tym
eksperymencie wystawienniczym pokazano dzieła Nikifora oraz – za pomocą dawnych pocztówek – otoczenie,
które wywarło wpływ na jego twórczość. Dziękujemy Dyrekcji Muzeum za ugoszczenie naszej wystawy.
Marzec 2012
Do Ogólnopolskiego Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych w Warszawie zakwalifikowało się
Trio z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy w składzie: Ania Poręba – skrzypce, Emilka Pióro –
skrzypce oraz Gabrysia Zysek – fortepian. Ania i Emilka były w roku szkolnym 2011/2012 stypendystkami FSAM,
Gabrysia otrzymała stypendium z puli na rok 2012/2013.
Kwiecień 2012
Zarząd Fundacji Stefana Batorego przyznał promesę na dotację w wysokości 10.000 złotych dla Funduszu
Stypendialnego Almanachu Muszyny na rok szkolny 2012/2013.
Maj 2012
Nawiązaliśmy kontakt ze słowackim stowarzyszeniem "Szaryski Hrad Żyje", którego członkowie odbudowują
zamek. Zbierają datki podczas organizowanych na zamku imprezach, wiele prac wykonują własnoręcznie.
W trakcie spotkania w Muszynie Leszkowi Zegzdzie, prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
członkowie SPAM przekazali informacje o inicjatywach dotyczących turystyki i promocji regionu. Poszczególne
zagadnienia omówili: Bożena – „Almanach Muszyny” 2012, Renata – Popradzka Karta Dań, Katarzyna –
www.dolinapopradu.net, Krzysztof – Szkolenie Osób Pierwszego Kontaktu, Piotr – klaster Dolina Popradu,
Karolina – wystawa „Julianna 1937” w Krynicy i Hadze, Iza i Agata – FSAM, Ryszard – I Kameralny PolskoSłowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu”, Dorota – współpraca z Szaryszem.
W Muzeum w Muszynie odbyło się trzecie z cyklu, doroczne spotkanie na temat planowania kariery
zawodowej, przeznaczone dla aktualnych i przyszłych maturzystów, a zorganizowane przez SPAM. Spotkanie
odbyło się pod hasłem: "Droga do sukcesu, jako połączenie kompetencji i kreatywno ści". O drodze zawodowej
opowiedzieli: profesor medycyny Jan Walewski oraz lekarz Elżbieta Walewska z Warszawy, Karolina Grobelska –
kustosz Muzeum SGGW w Warszawie, Karolina Kaniewska – lokalny przedsiębiorca, Piotr Kaniewski –
pracownik PricewaterhouseCoopers, oraz – poprzez telemost – Katarzyna Puchała z Chicago, pracująca w
Biurze Gubernatora Stanu Illinois. Paneliści przedstawili swoją drogę kariery zawodowej oraz przekazali
wskazówki i rady. Spotkanie przygotowała i poprowadziła Iza Cywa.
Czerwiec 2012
W Plavnicy odbyło się spotkanie z rowerzystami ze Słowackiego Klubu Turystów ze Starej Lubowli. Rozmawiano
o organizacji I Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu w dniu 18 sierpnia 2012 r.
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Profesor Bolesław Faron opublikował obszerną i wielce pochlebną ocenę „Almanachu Muszyny” w książce
"Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011", która ukazała się staraniem Wydawnictwa Edukacyjnego.
Ukazał się XXII rocznik "Almanachu Muszyny" pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk. Rocznik, podobnie jak
w roku ubiegłym, wydany został w formie tradycyjnej oraz na płycie CD. W roczniku zamieszczonych zostało 49
artykułów, a także kilkanaście wierszy – w sumie autorstwa ponad 50 osób. Dziękujemy autorom tekstów i
zdjęć za gratisowe udostępnienie swoich cennych prac do publikacji w "Almanachu Muszyny". Słowa
podziękowania kierujemy także do Burmistrza Muszyny, Starostwa Nowosądeckiego oraz Spółdzielni
"Muszynianka" za wsparcie finansowe naszego wydawnictwa.
Lipiec 2012
W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się III Forum Prasy Sądeckiej na temat "Prasa lokalna a
archiwa, partnerzy czy konkurenci?". Oprócz wystąpień plenarnych, w tym prof. Tadeusza Trajdosa i dyrektor
Archiwum PAN dr Hanny Krajewskiej , przedstawione zostały prezentacje Bożeny Mściwujewskiej -Kruk, redaktor
naczelnej „Almanachu Muszyny”, oraz Sylwestra Rękasa, kierownika Archiwum w Nowym Sączu. Nagrodę
Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę wydaną w roku 2011 otrzymał ks. Jan Kudelka za pracę "Kościół
na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945". Informacje o Forum dostępne są na www.sadeczanie.net
administrowanej przez SPAM.
Z udziałem licznych gości w „Ogrodzie Wandy” w Muszynie odbyło się XXII Spotkanie Przyjaciół Almanachu
Muszyny, które przebiegało pod hasłem „Czary i wróżby”. Zgodnie z tradycją wydarzeniu towarzyszyło szereg
dodatkowych imprez. Jury ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego",
zorganizowanego przez SPAM i Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida , ogłosiło wyniki. Pierwsze
nagrody otrzymali Arkadiusz Stosur ( w kategorii „Poezja”) i Grzegorz Żak (w kategorii „Limeryk”). Odbył się
doroczny polsko-słowacki turniej tenisowy. Wręczono stypendia w ramach XIV edycji Funduszu Stypendialnego
Almanachu Muszyny. W Muzeum Państwa Muszyńskiego otwarto polsko-słowacką wystawę malarstwa, w
Bibliotece Publicznej w Muszynie zorganizowano spotkanie z Adamem Ziemianinem. Z koncertem piosenki
retro na krynickim deptaku wystąpił Wojciech Dąbrowski.
Przy rocznicowym torcie spotkali się przyjaciele Almanachu Muszyny z okazji drugiej rocznicy ustanowienia
SPAM. Odbyto debatę na temat "Muszyna, czyli M jak miłość, co możemy dla niej zrobić?".
Sierpień 2012
11 sierpnia 2012 roku, w dniu inauguracji 46. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, w willi "Patria" otwarto
wystawę "O wizycie, która zakołysała Krynicą" a utorstwa Karoliny Grobelskiej, zorganizowaną przez SPAM 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, których j ubileusze 110. i 100.
rocznicy urodzin obchodziliśmy w roku 2012. Z tej okazji wernisażowi towarzyszył koncert "Cudowne głosy w
magicznej Patrii", w trakcie którego artyści wykonali przeboje z ich niezapomnianego repertuaru.
W Sądeckiej Bibliotece Publicznej odbył się "finisaż" wystawy fotograficznej "Detal obiektów kolejowych" z serii
konkursów mających na celu dokumentowanie detali architektonicznych zagrożonych zniszczeniem na terenie
historycznego „państwa muszyńskiego”. SPAM organizuje je wspólnie z Krynickim Towarzystwem
Fotograficznym. Serdecznie dziękujemy dyrektor Barbarze Pawlik za goszczenie wystawy.
Fundacja Batorego zaaprobowała sprawozdanie i rozliczenie grantu w wysokości 10.000 złotych, który
otrzymaliśmy na stypendia wypłacone w ramach FSAM w roku szkolnym 2011/2012.
Sukcesem zakończył się pilotażowy I Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy "Pętla Popradu". Prawie 50
uczestników z Polski i Słowacji, malownicza trasa i znakomita atmosfera wśród uczestników, którzy pokonali
ponad 41 kilometrów na trasie: Muszyna – Leluchów – Plavnica – Malý Lipník – Legnava – Muszyna, to wielkie
atuty rajdu, świadczące o potrzebie organizacji takich wydarzeń.
Już kilkuletnią tradycję mają sierpniowe koncerty wybitnego saksofonisty Leszka Żądły, organizowane w
ogrodzie willi "Wanda". W programie koncertu artysta przedstawił zarówno swoje utwory, jak i standardy
jazzowe.
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Wrzesień 2012
W trakcie inauguracji roku s zkolnego Bożena zapoznała uczniów i grono pedagogiczne Liceum w Muszynie ze
stypendiami, przyznanymi na rok 2012/2013, oraz nakreśliła ramy programowe Funduszu na rok 2013/2014.
W willi "Wanda" w Muszynie podpisane zostały umowy stypendialne ze stypendysta mi Funduszu
Stypendialnego Almanachu Muszyny, prowadzonego przez SPAM, na rok szkolny akademicki 2012/2013. W tym
roku stypendia otrzymało 21 uczniów i studentów.
"Pokolenie straconych szans czy nieograniczonych możliwości?" Nad tym i wieloma innymi sprawami
zastanawiali się uczestnicy tegorocznego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. Ponad 300
młodych ludzi reprezentowało organizacje z 42 krajów – zarówno z całej Europy, jak i z Kaukazu. W gronie
młodych ludzi rozmawiających o problemach współczesnego świata znalazły się dwie przedstawicielki SPAM :
Anna Iwanicka i Natalia Święs, byłe stypendystki Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
Katarzyna w imieniu SPAM uczestniczyła w konferencji "Europa Karpat", zorganizowanej w trakcie XXII Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Podczas konferencji upowszechniony został Apel SPAM oraz Towarzystwa
Karpackiego w sprawie Konwencji Karpackiej.
W willi "Patria" w Krynicy dobiegła końca wystawa "O wizycie, która zakołysała Krynicą", zorganizowana z okazji
75. rocznicy pobytu w Krynicy księżnej Julianny, następczyni tronu niderlandzkiego. Składamy serdeczne
podziękowania kierownictwu firmy Uzdrowisko Krynica -Żegiestów SA oraz władzom samorządowym Krynicy za
wielką życzliwość dla naszej inicjatywy.
Przyjaciele Almanachu Muszyny z Polski i Słowacji pożegnali lato, wysłuchując w Ogrodzie Wandy w Muszynie
poruszającego artystyczne dusze koncertu zespołu "Magiczne Karpaty".
Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz SPAM ogłosiły XII edycję dorocznego konkursu fotograficznego, który
w odróżnieniu od poprzednich edycji, kiedy koncentrowano się wokół detali architektonicznych, przebiegnie w
roku 2013 pod hasłem "Fascynujące twarze Doliny Popradu".
Otrzymaliśmy grant z programu "Mecenat Małopolski" na program "Aby się porozumieć – musimy się
rozumieć. Rozmawiajmy o dorobku kulturalnym via Internet – także w innych językach".
Październik 2012
W związku z wyjazdem Izy jako wolontariuszki do Republiki Środkowoafrykańskiej , opiekę nad stypendystami
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny objęły nasze byłe stypendystki: Anna Iwanicka i Natialia Święs,
obecnie studentki na Wydziale Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Trójka zgłoszonych przez nas kandydatów otrzymała stypendia na pierwszy rok s tudiów, w ramach programu
Stypendia Pomostowe administrowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Zarząd SPAM przyznał
stypendium uczennicy gimnazjum w Muszynie, której rodzina straciła cały dobytek podczas pożaru domu.
SPAM ogłosił Apel o uczczenie w nadchodzącym roku 725. rocznicy pierwszej wzmianki nazwy Muszyna.
Omawiana wzmianka pochodzi z dokumentów z 8 i 23 maja 1288 roku i dotyczy ugody między Mironiegiem i
jego żoną Bogusławą, spadkobierczynią scholastyka 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. Apel został opublikowany na stronie SPAM oraz wysłany
do władz samorządowych Muszyny.
Listopad 2012
W sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie odbył się recital fortepianowy Agnieszki
Zahaczewskiej, byłej stypendystki „Almanachu Muszyny”, studentki Akademii Muzycznej w Krakowie. Agnieszka
została włączona do programu "Młode Talenty" Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Anna i Natalia, zajmujące się współpracą ze stypendystami , wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez
Fundację Batorego w Warszawie, natomiast Agata, troszcząca się o naszą dokumentację finansową,
uczestniczyła w szkoleniu w Rabce na temat ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
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Podczas ponad dwudziestu lat wydawania "Almanachu Muszyny" zgromadziliśmy na jego łamach wielki zasób
wiedzy o historii i kulturze, a także współczesnym obliczu Muszyny, Krynicy i Żegiestowa. Dla naszych licznych
czytelników zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, przygotowa ny został dokument zatytułowany
"Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny", opracowany przez zespół w składzie: Bożena Mściwujewska-Kruk,
Łucja Bukowska, Izabela Cywa, Zuzanna Długosz, Renata Kopacz, profesor Kazimierz Przyboś, Małgorzata
Przyboś, Sylwia Rypel, Agata Szymańska. Tłumaczenie na języki angielski i niemiecki sfinansowane zostało z
grantu, który otrzymaliśmy w ramach programu „Mecenat Małopolski” 2012.
Grudzień 2012
Już dziewiąty raz stypendyści FSAM uczestniczyli w koncercie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Amos z
okazji święta miasta Stara Lubowla. Wspaniale zaprezentowali się: trio gitarowe (Dominika Wilk, Krzysztof
Maślanka i Paweł Klinkowski ), akordeonista Wojciech Ziel iński oraz skrzypaczka Karolina Polańska.
SPAM oraz redakcja "Almanachu Muszyny", w porozumieniu z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego w
Muszynie, w związku z obchodami 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna ogłosiły
konkurs "Opowieści rodzinne" dla uczniów Liceum.
Ryszard podczas międzynarodowej konferencji Europa – Chiny na temat „Rola organizacji pozarządowych"
zorganizowanej w Warszawie przedstawił doświadczenia SPAM w zakresie współpracy transgranicznej.
W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się świąteczno-noworoczne polsko-słowackie spotkanie SPAM.
Spotkanie uświetnił występ zespołu "Wesołe Harmonijki" ze Starej Lubowli.
Strony www.almanachmuszyny.pl oraz www.sadeczanie.net przez cały rok aktualizowane były przez Pawła
Majewskiego. Renata Kopacz systematycznie uzupełniała internetowe kalendarium Co, gdzie kiedy?

Serdecznie dziękujemy wielu Przyjaciołom Almanachu Muszyny, w tym członkom Stowarzyszenia Przyjaciół
Almanachu Muszyny, za pomoc w realizacji powyższych zadań; szczególne podziękowania kierujemy do
(kolejność alfabetyczna): Piotr Augustyniak (Warszawa), Izabela Bajorek (Muszyna), Mariá Budzáková (Stara
Lubowla), Łucja Bukowska (Muszyna), Wojciech Dąbrowski (Warszawa), Anna Długosz (Żegiestów), Monika
Fabisiak (Muszyna), Dorota Gancarz (Muszyna), Karolina Grobelska (Warszawa), Mirosława Hadała
(Muszyna), Jarosław Hans (Muszyna), Dorota Hołownia (Warszawa), Anna Iwanicka (Krynica), Juliusz
Jarończyk (Krynica), Piotr Jarosz (Muszyna), Marian Kaliński (Warszawa), Witold Kaliński (Wierchomla), Anton
Karniš (Stara Lubowla), Andrzej Klinkowski (Krynica), Renata Kopacz (Muszyna), Andrzej Koszucki (Muszyna),
Barbara Kuca (Muszyna), Aleksander Ładysz (Krynica), Paweł Majewski (Nowy Sącz), Gabriela Malastová
(Stara Lubowla), Bożena Mściwujewska-Kruk (Warszawa), Leszek Migrała (Nowy Sącz), Anna Michalik
(Krynica), Wiesław Mochnacki (Nowy Sącz), Ireneusz Niemiec (Krynica), Kazimierz Przyboś (Kraków),
Małgorzata Przyboś (Kraków), Barbara Rucka (Krynica), Sylwia Rypel (Andrzejówka), Andrzej Sawicki
(Dąbrowa Górnicza), Mieczysław Smyda (Krynica), Miroslav Števík (Stara Lubowla), Robert Ślusarek (Nowy
Sącz), Natalia Święs (Żegiestów), Tomasz Szymański (Muszyna), Marta Treit (Nowy Sącz), Krzysztof Trela
(Muszyna), Małgorzata Wołek (Krosno), Dorota Wrona (Muszyna), Leszek Zegzda (Nowy Sącz), Leszek
Zakrzewski (Nowy Sącz), Leszek Żądło (Monachium).
Stowarzyszenie liczy 53 członków. W 2012 roku odbyło się 14 posiedzeń zarządu SPAM, który pracował w
składzie: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska, Izabela Cywa (styczeń–
wrzesień z racji wyjazdu). Protokoły są dostępne na www.almanachmuszyny.pl. Sprawozdanie zatwierdził
Zarząd SPAM w dniu 19.01.2013 i będzie przedmiotem debaty na Walnym Zebraniu SPAM w dniu 02.03.2013.
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