
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) 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”. Przyjaciele 

„Almanachu Muszyny” od kilkunastu lat finansują Fundusz Stypendialny Almanachu 

Muszyny. Jesteśmy organizatorami konkursów i wystaw. Wspólnie z partnerami po 

polskiej i słowackiej stronie Doliny Popradu dokumentujemy zagrożone zabytki, 

nagradzamy najlepsze książki o naszym regionie, promujemy rozwój turystyki i bogactwo 

kulturalne regionu. Więcej o nas na: www.almanachmuszyny.pl  

 

Zarząd: Ryszard Kruk - prezes, Renata Trela - wiceprezes, Agata Szymańska - skarbnik, Katarzyna 
Kucia-Garncarczyk - sekretarz, Izabela Cywa - członek  

Komisja Rewizyjna: Włodzimierz Matuzik - prezes, Piotr Rutka - wiceprezes, Maciej Śliwa, Juliusz 
Jarończyk, Bartłomiej Bujarski  

Cała nasza aktywność opiera się na pracy społecznej - pro publico bono.  

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - KRS 0000365118 

Zapraszamy do wspólnej wędrówki po naszych niektórych inicjatywach!  
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Czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien!  

Od roku 1991 ukazały się 23 roczniki (objętość od 40 stron do 400), zawierające około 600 tekstów, 
autorstwa ponad stu osób - od profesora do zawiadowcy stacji. W „Almanachu” publikowane są teksty 
dotyczące historii, tradycji i współczesnego oblicza miejscowości, wchodzących w skład historycznego 
Państwa Muszyńskiego oraz północnego Spiszu. Są to teksty popularnonaukowe, poezja oraz 
wspomnienia rodzinne.  

Redaktor naczelna: Bożena Mściwujewska-Kruk  

Rada Programowa: profesor dr hab. Kazimierz Przyboś (przewodniczący), dr hab. Tadeusz Trajdos, 
profesor Instytutu Historii PAN, dr Tadeusz Łopatkiewicz, Witt Kmietowicz, Barbara Chudzińska, Łucja 
Bukowska, Barbara Rucka, Miroslav Števik, Tadeusz Wołowiec, Bartłomiej Bujarski, Magdalena Małecka-
Myślik, Bożena Mściwujewska-Kruk i Ryszard Kruk. 

Katalogi rzeczowy i osobowy autorstwa Łucji Bukowskiej 

są dostępne na  www.almanachmuszyny.pl   

„Almanach Muszyny” wydawany jest w wersji tradycyjnej 

w nakładzie 1000/ 650 egzemplarzy oraz w wersji  

elektronicznej w nakładzie 600 płyt CD. 

Egzemplarze archiwalne dostępne są w głównych bibliotekach. 

http://www.almanachmuszyny.pl/


Zrealizowaliśmy już 15 edycji programu, przyznaliśmy ponad 250 stypendiów, zebraliśmy 
na ten cel z prywatnych źródeł ponad 250 tysięcy złotych. 
 
Stypendia: 
1. Naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów Liceum w Muszynie  
i gimnazjów z Powroźnika, Złockiego, Muszyny-Folwarku, 
2. Naukowe za najlepiej zdaną maturę, 
3. Stypendia dla artystycznie uzdolnionej młodzieży ze szkół muzycznych  
w Krynicy i Nowym Sączu. 
4. Stypendia dla uczniów Gimnazjów ze Starej Lubowli, 
5. Stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów magisterskich. 
 
Powołaliśmy komitety stypendialne i współpracujemy z dyrekcjami szkół. 
 
Pracujemy ze stypendystami, pomagamy im w planowaniu kariery zawodowej,  
stworzyliśmy klub stypendystów, wspieramy udział w ważnych wydarzeniach.  
 
Współpracujemy z Fundacją Batorego i Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.    
 
Jesteśmy transparentni – publicznie informujemy o wpłatach i wypłatach.  



  

Zainicjowaliśmy doroczną Honorową Nagrodę „Sądecczyzna”  
im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę  
dotycząca Sądecczyzny.     
 
Organizatorzy: „Almanach Muszyny” – Stowarzyszenie Przyjaciół  

Almanachu Muszyny; „Almanach Sądecki” – Civitas Christiana,  
Oddział w Nowym Sączu; Polskie Towarzystwo Historyczne,  
Oddział w Nowym Sączu; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Dotychczasowi laureaci:  
I edycja - 2008 Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, „Stanisława Tomkowicza  
  inwentarz zabytków powiatu sądeckiego” 
II edycja - 2009 Jerzy Leśniak, „Szkoła Chrobrego 1908–2008” 
III edycja - 2010 Jerzy Giza, „Nowosądecka Lista Katyńska” 
IV edycja - 2011 Józef Skrabski, „Kościoły Grybowa” 
V edycja - 2012 ks. Jan Kudelka, „Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945” 
VI edycja - 2013  Grzegorz Olszewski, „Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego: księga 
  pamięci” 
W dniu 4 lipca 2014 roku o godzinie 12 w Miasteczku Galicyjskim zostanie wręczona Nagroda za 

najlepszą książkę wydaną w roku 2013 – zapraszamy !  Więcej info  na www.sadeczanie.net  

http://www.sadeczanie.net/


Od ponad 10 lat datuje się nasza współpraca ze  
Stowarzyszeniem Amos w Starej Lubowli.  
 
W latach 2003-2006 utworzyliśmy Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie  

(Muszyna, Stara Ľubovňa, Vsetín/Czechy, Nyiregyháza/Węgry).  

Współpraca ta zaowocowała nadaniem w roku 2004 granicznemu  

mostowi Leluchów/Čirč nazwy Most Wyszehradzki. 

 

Organizujemy doroczne koncerty młodzieży z okazji Święta Miasta  

Stara Lubowla oraz noworoczne w Muszynie i Krynicy. 

 

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu  

Muszyny nasi partnerzy Gabriela Malastová  

i Anton Karniš  otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu  

Zasługi RP przyznane przez Prezydentów RP za ich  

wybitne zasługi w umacnianiu słowacko-polskiej  

przyjaźni.  W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Starej Lubowli  

Antonowi Karnišovi odznaczenie wręczył  

Ambasador RP na Słowacji Tomasz Chłoń. 

 



Nasz Trójkąt Bermudzki/Nas bermudsky trojuholnik 

 
Nasze inicjatywy: 

 Popradzka Karta Dań i Regionalna Pamiątka 

 Szkolenie osób „pierwszego kontaktu” 

 Kalendarium imprez Muszyna – Stara Lubowla 

 Stworzyliśmy stronę www.dolinapopradu.net 

 Jesteśmy współzałożycielami Federacji Popradzka Spina 

 Organizujemy doroczny rajd rowerowy Dolina Popradu – zapraszamy! 

http://www.dolinapopradu.net/


Pocztówka prawdę Ci powie! 
W roku 2011 „zderzyliśmy” dawną pocztówkę z malarstwem Nikifora  

w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.  

Pokazaliśmy nasze pocztówkowe zbiory „Krynica, Muszyna, Żegiestów”   

w Warszawie, Krakowie, Starej Lubowli oraz w Krynicy i Muszynie.   
 
 

 

„O wizycie, która zakołysała Krynicą” 
W każdej z Małych Ojczyzn można znaleźć fascynujące, warte odkrycia historie. 

Przedstawiliśmy jedną z nich na wystawie autorstwa Karoliny Grobelskiej,   

prezentując interesujące fakty dotyczące podróży poślubnej do Krynicy  

księżniczki Julianny, następczyni tronu niderlandzkiego, z małżonkiem  

Bernardem w roku 1937. Wystawa zainagurowana została w roku 2012 dla  

uczczenia 75. rocznicy wizyty w Willi Patria, w której Jan Kiepura gościł  

książęcą parę, a następnie prezentowana była w Krakowie w Międzynarodowym Centrum  

Centrum Kultury oraz w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu  

w Warszawie.   
 



Razem z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym organizujemy od ponad 10 
lat doroczne konkursy, mające na celu utrwalenie na kliszy fotograficznej 
ginących detali architektonicznych, charakterystycznych dla budowli 
historycznego „państwa muszyńskiego”. 

 
Zgromadziliśmy ponad 600 cennych prac,  

utrwalonych także w formie elektronicznej. 

Kolekcja ma wielką wartość kulturową  

i dydaktyczną.  

 

Odbyło się szereg wystaw nagrodzonych  

fotografii, w tym w lutym 2010 w Warszawie,  

w Muzeum Ziemi PAN, oraz w czerwcu 2011 

w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.  



Zorganizowaliśmy wspólnie z partnerami IV edycje Forum Prasy Sądeckiej. 
 
Partnerzy: „Almanach Sądecki”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
Patronat naukowy: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Miejsce: Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu 
Termin: pierwszy weekend lipca    
 

I Forum Prasy Sądeckiej – 2010: „Inauguracyjny kontakt” 

II Forum Prasy Sądeckiej – 2011: „Rola prasy lokalnej, biblioteki i muzeów w umacnianiu 
małych ojczyzn na Sądecczyźnie – jak usprawnić to partnerstwo?"   

III Forum Prasy Sądeckiej – 2012: „Prasa lokalna a archiwa - partnerzy czy konkurenci?"   
IV Forum Prasy Sądeckiej – 2013: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Karpat na tle 
Konwencji Karpackiej” 
 

W lipcu 2015 roku planujemy organizację „I Forum Prasy Karpackiej” z udziałem przedstawicieli prasy 
lokalnej z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Zapraszamy do współpracy !  
 
Stworzyliśmy stronę dedykowaną prasie lokalnej na Sądecczyźnie www.sadeczanie.net  
Zawiera ona także „Bibliografię prasy sądeckiej” autorstwa Renaty Kopacz z Muszyny. 

http://www.sadeczanie.net/


Aby się porozumieć trzeba się zrozumieć ! 

 

W tym celu na naszej stronie www.almanachmuszyny.pl zamieściliśmy obszerne 
opracowanie zatytułowane „Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny”. Opowiadamy o naszej 
działalności, głównych inicjatywach programowych oraz atrakcjach Muszyny w czterech 
wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i słowackiej. 

 

  

 

 

Na naszej stronie zamieszczone jest stale aktualizowane kalendarium: „Co, gdzie, kiedy?”  

z informacjami o wydarzeniach kulturalnych, turystycznych i sportowych w naszym 
regionie. Kalendarium prowadzone jest przez Renatę Kopacz, członkinię SPAM.    

 

W roku 2013 odnotowaliśmy 150 tysięcy unikalnych wizyt na naszych stronach 
internetowych. 

http://www.almanachmuszyny.pl/


Mussina que iacet sub Ungaria - Anno Domini 1288 
 
Zagadnienie zostało opisane w „Almanachu Muszyny” 2013  
przez profesora Kazimierza Przybosia.  
 
Zorganizowaliśmy z tej okazji w maju 2013 roku obywatelskie  
spotkanie muszynian w Muzeum Państwa Muszyńskiego. 
 
Przeprowadziliśmy konkurs dla młodzieży licealnej na wykonanie  
prezentacji w ppt na temat „Wspomnienia rodzinne”.  
Laureatem został Filip Lelonek z Tylicza za opracowanie historii  
rodu Bałuców. 
 
W listopadzie 2013 roku omówiliśmy rocznicę na spotkaniu  
Towarzystwa Karpackiego w Warszawie. 
 

 



Zawsze w pierwszą sobotę lipca spotykamy się w Ogrodzie Wandy. Spotkanie połączone 
jest z prezentacją najnowszego rocznika „Almanachu Muszyny” i wręczeniem stypendiów. 

Zapraszamy na XXIV Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny - 5 lipca 2014, godzina 18.  


