W roku 2010 rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu
Muszyny (SPAM), które kontynuuje realizację inicjatyw podejmowanych
przez „Almanach Muszyny” od roku 1991. Informacje o aktywności SPAM
dostępne są na stronie: www.almanachmuszyny.pl
Nasze szeregi otwarte są dla wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami działać
na rzecz upowszechniania kultury i historii naszego regionu, edukacji młodego
pokolenia oraz rozwoju Ziemi Muszyńskiej i Sądecczyzny.
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Informacje o prasie lokalnej na Sądecczyźnie
dostępne są na stronie www.sadeczanie.net
W „Alma
n
zasób wie achu Muszyny” zg
ro
d
w Polsce zy, którym dzielim madziliśmy wielki
i na świec
y się z zain
ie
opracowa
nie „Alm . W tym celu pows teresowanymi
an
które w w
t
ersjach ję ach Muszyny dla ało
zykowych
i niemieck
Małej Ojc
:
ie
z
na stronie j, a wkrótce także polskiej, angielskie yzny”,
j
słowackie
www.alm
anachmus
j, jest dos
tępne
zyny.pl

ym
meraln Pętla
a
K
I
I
ału w
owym
do udzi ajdzie Rower bota).
y
m
a
z
s
Zapra łowackim R 013 roku (so a.pl
S
2
n
Polsko- – 17 sierpnia erowy-muszy
w
u
Poprad a www.rajd-ro
n
j
e
c
Wię

5 lipca 2013 roku (piątek)
11.00 IV Forum Prasy Sądeckiej – z udziałem redakcji pism, archiwistów, bibliotekarzy i muzealników z terenu Sądecczyzny
i okolic na temat „Ochrona dziedzictwa kulturowego Karpat na tle Konwencji Karpackiej”, pod patronatem honorowym
Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki oraz Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Patronat naukowy sprawuje
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorzy Forum: Stowarzyszenie
Przyjaciół Almanachu Muszyny, redakcja „Almanachu Muszyny”, Civitas Christiana w Nowym Sączu, redakcja „Almanachu
Sądeckiego”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu oraz
Towarzystwo Karpackie;
Ratusz w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, ulica Lwowska
14.00 Wręczenie dorocznej VI Nagrody Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, wydaną w roku 2012;
Ratusz w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu
18.00 Otwarty dla publiczności koncert kandydatów do stypendiów dla uzdolnionej artystycznie młodzieży z gmin
Muszyna i Krynica, z udziałem jury pod przewodnictwem profesora Zbigniewa Bujarskiego. Organizator koncertu
– Mieczysław Smyda, sekretarz Komitetu Stypendialnego;
Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Szopena w Krynicy, Bulwary Dietla

6 lipca 2013 roku (sobota)
10.00 Publiczna rozmowa Komitetu Stypendialnego, kierowanego przez Witolda Kalińskiego, prezesa Towarzystwa
Literackiego im. Cypriana Norwida w Wierchomli, z kandydatami do stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.
Organizator spotkania – Małgorzata Przyboś, sekretarz Komitetu Stypendialnego;
Liceum Ogólnokształcące w Muszynie
12.00 Ogłoszenie wyników XII edycji dorocznego konkursu fotograficznego i otwarcie wystawy „Fascynujące twarze Doliny
Popradu”. Komisarz wystawy – Juliusz Jarończyk, prezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego;
Sala konferencyjna MPGK w Krynicy, ul. Kraszewskiego 37
15.00 „Z nogi na nogę” popołudniowe spotkanie z Adamem Ziemianinem, które poprowadzi Sylwia Rypel, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Muszynie
Biblioteka Publiczna w Muszynie
17.00 Wernisaż wystawy malarskiej „Spotkanie z Aniołami”, autorstwa Jerzego Koleckiego z Rabki, prawnuka Józefa
Medweckiego, burmistrza Muszyny w XIX wieku. Artyście będą towarzyszyli członkowie Rodu Medweckich.
Muzeum Państwa Muszyńskiego, ulica Krzywa 1 w Muszynie

7 lipca 2013 (niedziela)
10.00 „Urodzinowy tort” – spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w trzecią rocznicę
jego ustanowienia. Debata na temat „Muszyna w niedalekiej i tej dalekiej przyszłości”
Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie
12.00 „Czar Piosenki Retro”, doroczny recital Wojciecha Dąbrowskiego, twórcy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga. Współpraca przy organizacji koncertu – Centrum Kultury w Krynicy;
Muszla Koncertowa na Deptaku w Krynicy
14.00 Finał XVII polsko-słowackiego turnieju tenisowego o Nagrodę „Muszynianki”. Sędzia główny zawodów –
Andrzej Koszucki;
Korty tenisowe na Zapopradziu w Muszynie

uprze

jmie zap
raszamy
XXIII Sp
na
otkanie
Przyjaci
ół Alman
które od
będzie si
achu Mu
ę, zgodn
szyny,
i
e z trady
w pierws
cją,
zą sobot
ę
czyli 6 li
pca 2013 lipca,
rok
w Ogrod
zie Wan u, o godzinie 18
dy w Mu
szynie
Spotkan
ie przeb
iegnie po
d hasłem
:

Ogród W
and
dla najm y zamieni się na
łodszych
te
i najstars n wieczór w rad
o
zych. Za
praszam sny plac zabaw
y z dziec
iakami!
W trakcie spotkania wręczone zostaną stypendia

dla uzdolnionej młodzieży, w ramach jubileuszowej

XV edycji programu stypendialnego fundowanego przez
Przyjaciół Almanachu Muszyny
Przyznane zostaną nagrody w konkursie dla licealistów

„Wspomnienia rodzinne”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie
zaprezentuje pokaz balonów
Koncertem uraczą nas laureaci
konkursów piosenki dziecięcej z

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie

mile widziane!
we i humory odlotowe
ro
lo
ko
iej
dz
ar
jb
na
zalkoholowy!
Stroje jak
ści – słodki i prawie be
go
ch
ały
m
h
yc
sz
na
Bufet z racji

Stowarzyszenie Przyjaciół
Almanachu Muszyny

