SPAM POSŁANIEC zima 2015
Posłaniec pilnych, dobrych i ważnych wiadomości dla członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
Projekt

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ALMANACHU MUSZYNY ZA ROK 2014
Nasze główne inicjatywy zrealizowane w roku 2014 – w układzie chronologicznym.
Styczeń 2014
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny rozpoczęło rok 2014 mocnym
polsko-słowackim akcentem. W gościnnych progach Muzeum Państwa Muszyńskiego w pierwszym dniu 2014 roku
spotkali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Amos ze Starej
Lubowli. Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu młodych słowackich artystów z zespołu "Wesołe
Harmonijki" ze Starej Lubowli.
W ramach VII edycji zainicjowanego przez redakcję "Almanachu Muszyny" konkursu o Nagrodę Szczęsnego
Morawskiego "Sądecczyzna", przyznawaną za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, wydaną w roku 2013,
przedstawiliśmy opracowany przez Martę Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej wykaz prac wydanych w
minionym roku.
Zarząd SPAM przedstawił pod dyskusję projekt Sprawozdania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
(SPAM) za rok 2013, który będzie przedmiotem obrad Walnego Zebrania w dniu 1 marca 2014 roku.
Stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny oraz zaprzyjaźnione z nami "Wesołe Harmonijki" ze
Starej Lubowli wystąpili w ramach Koncertu Noworocznego w Muszynie, który uświetniła Reprezentacyjna
Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza. O programie stypendialnym opowiedziała Renata Trela. Dziękujemy
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie za zaproszenie naszych stypendystów i gości ze Słowacji do
udziału w tym pięknym wydarzeniu.
Na naszej stronie opublikowane zostało podsumowanie zrealizowanych w roku 2013 przez SPAM obchodów 725.
rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna.
Dolina Popradu to jeden z najpiękniejszych regionów w naszej części Europy, ale nadal słabo wypromowany
produkt turystyczny. Potrzebna jest także wzajemna promocja imprez adresowanych do turystów, a organizowanych
w Dolinie Popradu po polskiej i słowackiej stronie. Warto także podjąć pilne starania o stworzenie wspólnego
kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych organizowanych na tym terenie w roku 2014 i latach
następnych. To jeden z priorytetów powstającej Federacji "Popradzka Spina". W celu opracowania planu działań w
Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji
świata kultury z Muszyny, Żegiestowa, Wierchomli, Piwnicznej, Głębokiego, Rytra i Starego Sącza oraz Starej
Lubowli na Słowacji. Władze samorządowe reprezentowali: Andrzej Gancarz, radny powiatowy, oraz Władysław
Wnętrzak, wójt Rytra.
Luty 2014
Opublikowano proponowany porządek obrad walnego zebrania SPAM, Sprawozdanie SPAM 2013, Bilans SPAM
2013, Rachunek wyników SPAM 2013, Plan pracy SPAM 2014, Budżet SPAM 2014.
W drugiej edycji Konkursu im. ks. prof. Bolesława Kumora, organizowanego przez Fundację Sądecką, redakcja
"Almanachu Muszyny" zgłosiła w kategorii "Sądecki autor" Adama Ziemianina. Witek Kaliński, członek SPAM,
był kandydatem do tytułu "Sądeczanin 2013 roku" w plebiscycie zorganizowanym przez portal
www.sadeczanin.info.
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W "Kwartalniku Historii Kultury Materialnej" Polskiej Akademii Nauk ukazał się tekst profesora dra hab. Ryszarda
Żelichowskiego, zatytułowany "Polska kołyska na holenderskim dworze. Przyczynek do roli daru w stosunkach
międzynarodowych w dwudziestoleciu międzywojennym". Autor podkreśla zasługi SPAM oraz Karoliny
Grobelskiej, członkini SPAM, w opisaniu i przypomnieniu tej fascynującej historii. Profesor Żelichowski jest
prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej.
Marzec 2014
Skromnie świętowaliśmy mały jubileusz, a mianowicie 50. posiedzenie zarządu SPAM. Wszystkie spotkania
zarządu są otwarte dla zainteresowanych, a protokoły są dostępne na naszej stronie.
W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się walne zebranie SPAM. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i
finansowe za rok 2013 oraz przyjęto plan pracy i budżet na rok 2014. W zebraniu uczestniczyło 61% członków
SPAM, zaś naszymi gośćmi byli: Jerzy Majka, przewodniczący Rady Muszyny, oraz Włodzimierz Tokarczyk,
zastępca burmistrza Muszyny. Na naszej stronie zamieściliśmy prezentację (pdf) o tym, co było w roku 2013 i co
planujemy na rok 2014.
Kwiecień 2014
W Piwnicznej odbyło się spotkanie członków Federacji Popradzka Spina, której SPAM jest współzałożycielem. Na
spotkaniu, na którym reprezentował nas Piotrek Kaniewski, przyjęto kalendarium Top Ten, czyli 10 wydarzeń, które
będą promowane przez wszystkich członków Federacji. Z naszych imprez w kalendarium ujęto II Kameralny
Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu.
W dniu 11 kwietnia, w sali posiedzeń Rady Miasta Stara Lubowla, Ambasador 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, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Anton Karniš,
obywatel Słowacji i mieszkaniec Starej Lubowli, jest byłym nauczycielem i dyrektorem lubowelskiego Gimnazjum
im. T. Vansovej; dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora (prednosty) Urzędu Miasta Stara Lubowla, aktualnie jest
prezesem spółki komunalnej Ekos.
Otwarto zapisy na III Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu, który zaplanowano na 16
sierpnia 2014 roku. Organizatorzy imprezy to: SPAM oraz muszyńskie firmy Hans Sport i Biuro Turystyczne
Vector. www.rajd-rowerowy-muszyna.pl
Maj 2014
Rozpoczynając XVI edycję Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, zaapelowaliśmy o zgłaszanie
młodzieży z naszego terenu, która z racji sytuacji materialnej wymaga wsparcia.
Zgodnie z tradycją, w Dniu Flagi w Willi Wanda odbyło się towarzyskie spotkanie przyjaciół "Almanachu
Muszyny", którzy z tej okazji przybyli w strojach białoczerwonych.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy Małgosię Przyboś, która zmarła 27 maja. Małgosia przez wiele lat współpracowała
z redakcją "Almanachu Muszyny", była członkiem-założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny,
sekretarzem Komitetu Stypendialnego. Zarząd SPAM w dniu 31 maja podjął uchwałę o ustanowieniu stypendium
imienia Małgorzaty Przyboś dla uczniów wyróżniających się w przedmiotach humanistycznych. Na ten cel
przekazana zostanie część środków zgromadzonych na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
Czerwiec 2014
Na Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim Muzeum
Okręgowego, przedstawiona została prezentacja działalności SPAM zatytułowana "Pro Muszyna bono 1991–2014".
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W willi Wanda odbyło się spotkanie w sprawie "Projektu Harasymowicz", zainicjowanego przez członków SPAM.
Cel projektu to upamiętnienie Jerzego Harasymowicza związanego twórczością z Muszyną, a także promocja
walorów Muszyny jako "krainy łagodności". Inicjatywa uzyskała wsparcie burmistrza Muszyny. Długofalowym
zamierzeniem, wzorem innych miast w Polsce, jest umieszczenie na zrewaloryzowanej zabytkowej przestrzeni
muszyńskiego Rynku "Ławeczki" z rzeźbą przedstawiającą poetę. Powyższe zamierzenie zostanie zainaugurowane
poprzez dedykowanie Harasymowiczowi jednej z ławek na muszyńskim Rynku, poprzez jej "podrasowanie" i
umieszczenie stosownej tabliczki. Sprawą zajmą się muszyńscy artyści: Krysia Tomasiak, Zbyszek Gruczelak i
Rafał Wrona. Odsłonięcie – 21 sierpnia
W siedzibie redakcji "Almanachu Muszyny" miało miejsce spotkanie jury Konkursu Fotograficznego "Dachy i
kominy w pejzażu historycznego państwa muszyńskiego". 172 zdjęcia nadesłało 23 autorów, pochodzących z 11
miejscowości w Polsce. Jury w składzie: Sylwester Adamczyk, Małgorzata Michałek, Bożena Mściwujewska-Kruk,
Kazimierz Przyboś i Barbara Rucka, po gorącej dyskusji, postanowiło przyznać cztery nagrody i kilka wyróżnień.
SPAM jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Na walnym zebraniu w Krakowie reprezentował nas
Włodek Matuzik. Prezes MOT Leszek Zegzda przedstawił sprawozdanie za rok 2013 i plany na 2014.
Antoniusz Dietzius, absolwent muszyńskiego LO i stypendysta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w
latach 2004–2006 odniósł spektakularny sukces. W piątek 13 czerwca br. na scenie warszawskiego teatru
"Palladium" odbyła się premiera musicalu "Grease", przygotowana przez zespół Projekt Proscenium, którego
dyrektorem artystycznym jest Antoniusz, współtwórca Śródmiejskiego Teatru Muzycznego, działającego od pięciu
lat przy Młodzieżowym Domu Kultury Warszawa-Śródmieście. Antoniusz odpowiadał za inscenizację i reżyserię
tego spektaklu, był także jednym z głównych wykonawców.
Po wysłuchaniu recitalu dyplomowego Państwowa Komisja przyznała dyplom z wyróżnieniem wokalistce Paulinie
Rogóż – naszej stypendystce. Paulina jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu w klasie
wokalnej mgr Małgorzaty Miecznikowskiej-Gurgul.
Lipiec 2014
W trakcie uroczystości w Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w dniu 4 lipca, dr Anna
Janota-Strama odebrała Honorową Nagrodę "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego za wydaną w roku
ubiegłym książkę „Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej: dzieje rodu”. Praca ukazała się w warszawskim
wydawnictwie DiG w roku 2013. Nagrodę wręczyli członkowie Kapituły Konkursu: Leszek Zakrzewski, prezes
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna
"Almanachu Muszyny", Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz Leszek Migrała,
redaktor naczelny "Almanachu Sądeckiego". Honorową Odznakę "Srebrne Jabłko Sądeckie" wręczył laureatce
starosta nowosądecki Jan Golonka.
U progu wakacji po raz dwudziesty czwarty ukazał się kolejny rocznik "Almanachu Muszyny" pod redakcją Bożeny
Mściwujewskiej-Kruk. Podobnie jak w latach ubiegłych na jego treść składają się artykuły popularno-naukowe,
eseje, wspomnienia rodzinne, poezja. W sumie rocznik zawiera prawie 40 artykułów i kilkanaście wierszy.
Głównym punktem programu promocji rocznika było, jak co roku, XXIV już lipcowe Spotkanie Przyjaciół
Almanachu Muszyny w Ogrodach Wandy w dniu 5 lipca, które przebiegło pod hasłem "Zielono mi". Towarzyszyły
mu liczne imprezy, współorganizowane przez SPAM i zaprzyjaźnione organizacje i instytucje. M.in. był to wernisaż
wystawy fotograficznej "Dachy i kominy w pejzażu historycznego państwa muszyńskiego" oraz spotkanie z
Adamem Ziemianinem w Bibliotece Publicznej w Muszynie.
Podczas XXIV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w dniu 5 lipca najważniejszym momentem było
ogłoszenie wyników pracy Komitetów Stypendialnych i wręczenie stypendystom dyplomów oraz nagród
książkowych. Spotkanie umilił recital Wojciecha Dąbrowskiego, twórcy Festiwalu im. Mieczysława Fogga, a także
piosenki zaśpiewane przez młodzież z MGOK w Muszynie. Honorowymi gośćmi byli węgierscy winiarze z
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miejscowości Tallya z regionu Tokaj, którzy przywieźli beczkę swojego firmowego wina i poczęstowali nim
uczestników spotkania. Szpunt od beczki, nawiązując do wielowiekowej tradycji starostów muszyńskich, odbił
burmistrz Muszyny dr Jan Golba.
6 lipca członkowie SPAM spotkali się w muszyńskim Muzeum na dyskusji o przyszłości Doliny Popradu oraz
urodzinowym torcie. Całość uroczystości almanachowych zamknął polsko-słowacki turniej tenisowy na
Zapopradziu. Warto z uznaniem wspomnieć, że w reprezentacji słowackiej wystąpił primator Starej Lubowli dr
Michał Biganič.
W skład delegacji węgierskich winiarzy z miejscowości Tallya z regionu Tokaj, którzy uczestniczyli w Spotkaniu
Almanachowym, wchodzili Laszlo i Kristof Alkonyi, Pal Homoky i Mihaly Holloko. Rozmawialiśmy o reaktywacji
winnego szlaku Tokaj - Muszyna. Inicjatorem programu jest Gabriel Kurczewski, członek SPAM. Węgierscy
winiarze spotkali się z władzami Muszyny w Muzeum Państwa Muszyńskiego.
Sierpień 2014
"Almanach Muszyny" wziął udział w drugiej edycji konkursu o nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa
"Sądeczanin". Nasz rocznik został zgłoszony do Nagrody przez profesora Bolesława Farona w kategorii "instytucja,
zespół, grupa". Wyniki konkursu ogłoszono podczas II Zjazdu Sądeczan w Starym Sączu. W naszej kategorii wygrał
zespół "Dolina Popradu” z Piwnicznej. "Almanach" otrzymał z rąk Zygmunta Berdychowskiego, prezesa
Towarzystwa "Sądeczanin", dyplom za uczestnictwo w konkursie.
Za nami bardzo udany III Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy "Pętla Popradu" prowadzący po
przepięknych trasach pogranicza. Gościliśmy uczestników z Białegostoku, Brukseli, Chrzanowa, Czarnej
Białostockiej, Konstancina, Krakowa, Krynicy, Piwnicznej, Warszawy, Wiednia, Żegiestowa, no i oczywiście
Muszyny. Honorowym starterem był Jerzy Majka, przewodniczący Rady Muszyny, zaś zaszczytną koszulkę z
napisem "Koniec wyścigu" otrzymał Remik Jarończyk.
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 Maria Harasymowicz, żona poety. Inicjatywa zrealizowana została staraniem Burmistrza Muszyny,
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Biblioteki Publicznej w Muszynie. Pomysłodawcą była
członkini SPAM Renata Kopacz. Twórcami "Ławeczki Harasymowicza" są muszynianie: projekt – Krystyna
Tomasiak, artysta plastyk, wykonanie – Rafał Wrona, artysta kowal, oraz Zbigniew Gruczelak, artysta stolarz.
W Willi Wanda odbyło się spotkanie ze stypendystami, w trakcie którego podpisane zostały umowy na rok
szkolny/akademicki 2014/2015. Iza i Natalia, opiekujące się stypendystami z ramienia SPAM, zadeklarowały
wsparcie w trudnych momentach oraz poprosiły o dzielenie się informacjami o wszystkich sukcesach. Stypendyści
potwierdzili gotowość do pilnej nauki. W spotkaniu uczestniczyła dyrekcja Liceum oraz kilkoro rodziców.
Wrzesień 2014
W inauguracji roku szkolnego w muszyńskim Liceum wzięły udział z ramienia SPAM Bożena i Agata. Bożena
przedstawiła tegorocznych stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny i, zachęcając do dobrej
nauki, poinformowała, że program stypendialny będzie kontynuowany.
SPAM oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida ogłosili II Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O
Popradzki Laur Jana Kochanowskiego". Regulamin został udostępniony na naszej stronie.
Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz SPAM zaprosili do udziału w XIV edycji dorocznego konkursu
fotograficznego. Regulamin został udostępniony na naszej stronie.

4

Uczennica muszyńskiego LO, mieszkanka Żegiestowa, Agnieszka Skalniak w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie,
które rozgrywano w hiszpańskiej Ponferradzie, zdobyła brązowy medal w kategorii juniorek. Agnieszka Skalniak w
tym roku otrzymała jednorazowe stypendium z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w uznaniu jej
osiągnięć sportowych.
SPAM ogłosił konkurs "Muszyńskie ślady w twórczości Jerzego Harasymowicza". Celem konkursu
organizowanego z okazji 15. rocznicy śmierci poety, który rozsławił Muszynę jako krainę łagodności, jest
zaznajomienie uczniów z twórczością i biografią Jerzego Harasymowicza oraz zachęcenie do samodzielnej
interpretacji jego poezji. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie na powyższy temat prezentacji w aplikacji
Microsoft PowerPoint.
W ostatni weekend września delegacja SPAM w składzie Renata i Krzysztof Trelowie, Andrzej Gancarz i Gabriel
Kurczewski udała się do Tallya w regionie winiarskim Tokaj na Węgrzech. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w
festiwalu z okazji odpustu świętego Wacława, patrona tamtejszych winiarzy. Była to dobra okazja do spotkania się z
przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń. Jedno z nich skupia winiarzy, drugie zajmuje się działalnością
kulturalną. Omówiono wspólne działania związane z planem odnowienia tradycji winiarskiego szlaku
prowadzącego z Tokaju przez Muszynę w głąb Polski.
W Piwnicznej-Zdroju odbyło się walne zebranie Federacji "Popradzka Spina", której nasze Stowarzyszenie jest
członkiem. Na posiedzeniu wybrano zarząd oraz ustalono cele na przyszły rok. Reprezentowali nas Kasia KuciaGarncarczyk oraz Piotr Kaniewski, który wybrany został na funkcję wiceprezesa Federacji.
Październik 20114
Nasze kandydatki: Sylwia Bomba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz Martyna Płaczek (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie) otrzymały "stypendia pomostowe" na pierwszy rok studiów. Stypendia w 75%
dofinansowała Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach umowy ze SPAM.
Agata Szymańska, skarbnik SPAM-u i Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, wzięła udział w Warszawie
w spotkaniu przygotowanym przez Fundację Batorego dla organizacji pozarządowych, uczestniczących w
programie "Równe szanse". Podpisaliśmy z Fundacją Batorego umowę dofinansowania naszego programu
stypendialnego w roku szkolnym 2014/2015.
W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się posiedzenie zarządu SPAM z udziałem Izabeli Bajorek, dyrektorki
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie, oraz Mieczysława Smydy, kierownika Szkoły Muzycznej w
Krynicy. Przedyskutowano program stypendiów dla młodzieży artystycznie uzdolnionej i najbliższe koncerty z
udziałem naszych stypendystów.
Listopad 2014
W Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się sesja naukowa, której byliśmy współorganizatorami wspólnie z
Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Sesja zorganizowana została 25 listopada, z okazji przypadającej w tym dniu
250. rocznicy koronacji ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W jej trakcie zaprezentowana
została kopia regaliów polskich, wykonana z inicjatywy sądeckiego kolekcjonera Adama Orzechowskiego. Referat
na temat interesujących wątków, łączących Fukierów z omawianą rocznicą, przedstawił członek SPAM Gabriel
Kurczewski. Warszawskie portale kulturalne odnotowały sesję naukową połączoną z prezentacją repliki regaliów
Królestwa Polskiego. Informacje na ten temat zamieścił także popularny portal sądecki www.sadeczanin.info.
Na zaproszenie SPAM do Warszawy przybyli dr Dalibor Mikulík oraz Monika Pavelčiková, którzy kierują Muzeum
na Zamku w Starej Lubowli. Nasi goście wzięli aktywny udział w sesji dedykowanej 250. rocznicy koronacji
Stanisława Augusta Poniatowskiego, zorganizowanej w Pałacu Staszica. Wspólnie odwiedziliśmy Instytut Słowacki,
gdzie przyjął nas jego dyrektor Milan Novotny.
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Na muszyńskim cmentarzu pożegnaliśmy Bartłomieja (Bartka) Bujarskiego, członka założyciela SPAM,
współpracownika redakcji "Almanachu Muszyny", organizatora zlotów muszyńskiego rodu Bujarskich.
Grudzień 2014
Już po raz jedenasty uczestniczyliśmy w dorocznym koncercie z okazji święta Starej Lubowli, zorganizowanym
przez zaprzyjaźnione z nami Obywatelskie Stowarzyszenie Amos. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta Stara
Lubowla, w tym kończący swoją misję primator dr Michal Biganič. Władze Muszyny reprezentował radny Ryszard
Bołoz. W koncercie wystąpili także stypendyści SPAM i Amos. Na nasz program złożyły się popisy duetu
gitarowego Artur Śliwiński, Konrad Kordzikowski, solowe popisy gitarzysty Konrada Kordzikowskiego oraz
akordeonistów Karola Kiety i Damiana Markowicza.
W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, podczas spotkania Towarzystwa Karpackiego, wielce
zasłużonego dla promocji problematyki karpackiej, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
zaprezentowali siedem wyjątkowych książek – laureatek Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego
Morawskiego.
Pożegnaliśmy Wita Kmietowicza, członka Rady Programowej Almanachu Muszyny,
współpracownika redakcji i autora licznych almanachowych tekstów. Wit zmarł 20 grudnia.

wieloletniego

Inne informacje
Zarząd pracował w składzie: Ryszard Kruk (prezes), Renata Trela (wiceprezes), Agata Szymańska (skarbnik),
Katarzyna Kucia-Garncarczyk (sekretarz) i Izabela Cywa (członek). Odbyło się 12 posiedzeń zarządu, zaś od
początku kadencji 60. Protokoły dostępne są na: http://almanachmuszyny.pl/spam/index.php?p=protokoly
2. Administrujemy trzema stronami internetowymi: www.almanachmuszyny.pl www.sadeczanie.net oraz
www.dolinapopradu.net Kalendarium „Co, gdzie, kiedy?” uzupełnia Renata Kopacz, informacje na FB
wprowadza Dorota Hołownia. W administrowaniu stronami wspierają nas: Paweł Majewski, Krzysztof
Waszniewski oraz Marcin Zygmunt.
3. Na dzień 31 grudnia 2014 roku SPAM liczy 56 członków.
4. Jesteśmy członkami Małopolskiej Organizacji Turystycznej, z siedzibą w Krakowie, w której reprezentuje nas
Krzysztof Trela, oraz Federacji „Popradzka Spina”, z siedzibą w Piwnicznej, której wiceprezesem jest Piotr
Kaniewski.
5. Wydawnictwem SPAM jest rocznik „Almanach Muszyny”, którego redakcją kieruje Bożena MściwujewskaKruk.
6. W skład komitetów stypendialnych wchodzili: Witold Kaliński, Wojciech Dąbrowski, Mirosława Hadała,
Barbara Kuca, Andrzej Tokarczyk, Adam Ziemianin, Beata Zacny a także Mieczysław Smyda, Mariola
Cieniawa i Józef Kolinek. Opiekę nad stypendystami sprawowały Iza Cywa oraz Natalia Święs i Anna
Iwanicka. Wszelkie informacje na temat decyzji komitetów stypendialnych oraz wpłat i wypłat z kont Funduszu
Stypendialnego Almanachu Muszyny upublicznione są na: http://www.almanachmuszyny.pl. Naszymi
partnerami w realizacji programu stypendialnego są: Fundacja Batorego z Warszawy, Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości z Łodzi oraz Obywatelskie Stowarzyszenie Amos ze Starej Lubowli.
7. W terminie złożyliśmy przy wsparciu Basi Kucy stosowne sprawozdania w związku ze statusem OPP. Z tytułu
1% pozyskaliśmy 6778 złotych. Informujemy w Internecie o wpływach i wydatkach z kont bankowych SPAM.
Projekt Sprawozdania zostanie poddany pod publiczną ocenę za pośrednictwem Internetu oraz przedłożony pod
debatę na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym SPAM w dniu 7 marca 2015 roku.
1.

Zarząd SPAM dziękuje wszystkim, który wsparli nas w realizacji powyższych zadań.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
Muszyna, 31 grudnia 2014 roku
www.almanachmuszyny.pl
www.sadeczanie.net
www.dolinapopradu.net
redakcja@almanachmuszyny.pl
poczta@almanachmuszyny.pl

6

