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SPAM POSŁANIEC zima 2016 

Posłaniec pilnych, dobrych i ważnych wiadomości dla członków 

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 

 
SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ALMANACHU MUSZYNY (SPAM)  

ROK 2015 
 

Nasze główne inicjatywy zrealizowane w roku 2015 – w układzie chronologicznym. 

 

Styczeń 2015 

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, 1 stycznia przyjaciele „Almanachu Muszyny” powitali rok 2015 w 

gościnnym Muzeum Państwa Muszyńskiego. Wśród gości znaleźli się przewodniczący Rady Muszyny 

Jerzy Majka, oraz radni Ryszard Bołoz i Piotr Rutka, sympatycy „Almanachu Muszyny" z Łukowicy – 

Dina i Jarosław Czajowie, a także, jak co roku, nasi przyjaciele ze Słowacji. W trakcie spotkania 

wręczyliśmy kolejne stypendium Agnieszce Skalniak, uczennicy muszyńskiego Liceum 

Ogólnokształcącego, która we wrześniu 2014 roku zdobyła brązowy medal w kolarstwie szosowym na 

Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w kategorii juniorek. Życzenia noworoczne uczestnikom spotkania 

złożyła Katarzyna Kucia-Garncarczyk, a opłatkiem podzieliła się z nami Agata Szymańska. Spotkanie 

uświetnił wspaniały koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Wesołe Harmonijki" ze Starej Lubowli pod 

dyrekcją dr Marii Budzakovej. 

Zarząd SPAM przedstawił w Internecie projekt sprawozdania z działalności SPAM w roku 2014. 

17 stycznia w Muszynie odbył się Koncert Noworoczny pod patronatem Burmistrza Muszyny dr Jana 

Golby. Centralnym punktem programu był występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z 

Nowego Sącza, natomiast na początku Koncertu mieli okazję zaprezentować się stypendyści Funduszu 

Stypendialnego Almanachu Muszyny, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy-

Zdroju. Na skrzypcach zagrali Karolina Polańska oraz Joachim Drab, na gitarze Artur Śliwiński i Konrad 

Kordzikowski, a na akordeonie Karol Kieta. Solistom akompaniowała Bożena Pańszczyk z Nowego 

Sącza. Stypendyści zostali bardzo ciepło przyjęci przez widownię. Cele i sukcesy Funduszu 

Stypendialnego przedstawiła wiceprezes SPAM, Renata Trela.  

Na prośbę Kapituły Nagrody Szczęsnego Morawskiego "Sądecczyzna" Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki 

Publicznej im. Józefa Szujskiego opracowała zestaw książek historycznych dotyczących Sądecczyzny 

wydanych w roku 2014. Ogłosiliśmy, że wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 3 lipca 2015 roku, w Ratuszu 

Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. 

Luty 2015 

We wrześniu 2014 roku SPAM i redakcja "Almanachu Muszyny" ogłosiły konkurs "Muszyńskie ślady w 

twórczości Jerzego Harasymowicza". Celem konkursu organizowanego z okazji 15. rocznicy śmierci 

poety, który rozsławił Muszynę jako „Krainę łagodności”, było zaznajomienie uczniów z twórczością i 

biografią Jerzego Harasymowicza oraz zachęcenie do samodzielnej interpretacji jego poezji, poprzez 

wykonanie prezentacji w aplikacji PowerPoint. Organizatorzy otrzymali prace uczniów LO w Muszynie - 

Filipa Lelonka oraz Justyny Nieć, które oceniło jury: Barbara Bałuc, Monika Fabisiak, Renata Kopacz i 

Bożena Mściwujewska-Kruk. Jury przyznało nagrody/stypendia.  
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Na odwiedzających Muszynę czeka w Rynku dedykowana Harasymowiczowi ławeczka z napisem 

"Zawsze kiedy tu wracam, siedzę na ławce z księżycem". Ławeczka została wykonana w roku 2014 z 

inicjatywy Renaty Kopacz, członkini SPAM, staraniem SPAM, Biblioteki Publicznej w Muszynie i 

Burmistrza Muszyny.   

W imieniu SPAM oraz uzdolnionej młodzieży złożyliśmy podziękowania darczyńcom Funduszu 

Stypendialnego Almanachu Muszyny. Opublikowaliśmy listę wpłat na naszej stronie. 

SPAM opublikował przed walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym projekty dokumentów: 

Porządek obrad, Sprawozdanie 2014, Bilans 2014, Rachunek wyników 2014, Plan pracy 2015. 

Film "Ida", w którym wystąpiła Joanna Kulig, zdobył Oskara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Joanna, 

pochodząca z Muszynki, została w roku 2003 nagrodzona jednorazowym stypendium muzycznym 

(śpiew) z puli Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. 

Marzec 2015 

W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SPAM. 

Wybrano władze SPAM na kolejną kadencję. Zarząd: Ryszard Kruk - prezes, Renata Trela - wiceprezes, 

Agata Szymańska - skarbnik, Katarzyna Kucia-Garncarczyk - sekretarz, Gabriel Kurczewski - współpraca 

ze Słowacją i Węgrami. Komisja Rewizyjna: Włodzimierz Matuzik - prezes, Piotr Rutka - wiceprezes, 

Andrzej Gancarz, Juliusz Jarończyk, Katarzyna Kowacz-Przybylska – członkowie. 

W dniu 20 marca Agnieszka Zahaczewska, była stypendystka Funduszu Stypendialnego Almanachu 

Muszyny, wzięła udział w koncercie studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncert odbył się w 

sali im. Melcera Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Agnieszka wykonała utwór "Images" 

Debussy'ego.  

Kwiecień 2015 

Otwarta została rejestracja uczestników IV Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego "Pętla 

Popradu", zaplanowanego na 15 sierpnia 2015 roku. Organizatorami rajdu, który przebiega po 

przepięknych trasach polsko-słowackiego pogranicza, są SPAM oraz muszyńskie firmy Biuro 

Turystyczne Vector i Hans-Sport. Uaktualniono stronę rajdu: http://rajd-rowerowy-muszyna.pl/ 

Maj 2015  

Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego" w składzie: 

Adam Ziemianin, przewodniczący, Witold Kaliński i Monika Fabisiak, po zapoznaniu się z 22 

nadesłanymi zestawami konkursowymi postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. Komunikat 

opublikowano na naszej stronie. 

W ramach programu "Mecenat Małopolski" otrzymaliśmy grant w wysokości 5.000 złotych na zadanie 

"Aby się porozumieć, trzeba się zrozumieć", czyli o kulturze, historii i współczesności Ziemi 

Muszyńskiej w Internecie w językach obcych. Celem zadania była aktualizacja treści zamieszczonego na 

naszej stronie dokumentu "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny". Zaplanowano opublikowanie tekstu 

w językach: polskim, angielskim i niemieckim oraz skrótów po słowacku, francusku i węgiersku. 

Antoniusz Dietzius, absolwent muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego i stypendysta "Almanachu 

Muszyny" w latach 2004-2005, odniósł kolejny sukces. Wraz z zespołem Śródmiejskiego Teatru 

http://rajd-rowerowy-muszyna.pl/
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Muzycznego przygotował musical "Miss Saigon", w którym odpowiadał za inscenizację i reżyserię, a 

także zagrał jedną z głównych ról. Premiera odbyła się 30 maja na scenie warszawskiego Teatru Studio; 

dwa kolejne przedstawienia publiczność miała okazję obejrzeć w niedzielę 31 maja. Pasja, dynamika, 

uroda, młodość - świetny cały zespół! A wszystko dopięte na ostatni guzik przez Antoniusza. 

Czerwiec 2015 

W ogłoszonym jesienią ubiegłego roku kolejnym Konkursie Fotograficznym, organizowanym przez 

SPAM i Krynickie Towarzystwo Fotograficzne, wzięło udział 24 autorów. Tym razem Konkurs 

przebiegał pod hasłem "W Dolinie Popradu". 5 czerwca br. jury w składzie: Sylwester Adamczyk, Alicja 

Przybyszowska, Barbara Rucka i Bożena Mściwujewska-Kruk, korzystając z gościny Muzeum 

Regionalnego "Państwa Muszyńskiego", obejrzało 179 nadesłanych na Konkurs prac i po dyskusji 

zdecydowało się przyznać cztery nagrody i dziesięć równorzędnych wyróżnień.  

Włodzimierz Matuzik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPAM, reprezentował nas 15 czerwca w 

Krakowie na walnym zebraniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Zatwierdzono plan pracy 

przedstawiony przez prezesa Leszka Zegzdę, prezesa MOT.  

Agnieszka Skalniak, nasza stypendystka (reprezentująca obecnie TKK Pacific Nestle Fitness Cycling 

Team Toruń), została mistrzynią Polski juniorek w kolarstwie szosowym! Agnieszka triumfowała w 

wyścigu ze startu wspólnego w Mistrzostwach Polski rozgrywanych Sobótce. 

Staraniem SPAM, pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, jak co roku tuż przed wakacjami ukazał 

się w formie książki oraz na CD jubileuszowy 25. rocznik "Almanachu Muszyny". Na 400 stronach 

przyniósł wiele ciekawych artykułów, począwszy od poważnych historycznych opracowań po 

wspomnienia rodzinne, relacje z imprez i sporą dozę poezji. Wyprawę w głąb historii rozpoczyna artykuł 

prof. Tadeusza Trajdosa, który w oparciu o wizytację przeprowadzoną w Muszynie w 1728 roku przez 

archidiakona sądeckiego, kanonika krakowskiego Józefa Jordana, przedstawia sytuację i wyposażenie 

ówczesnych kościołów muszyńskich. Szef sądeckiego Oddziału Archiwum Państwowego, Sylwester 

Rękas, zaprezentował dokumenty z pogranicza spisko-sądeckiego z końca XVIII wieku, a Gabriel 

Kurczewski omówił rejestry muszyńskiej komory celnej z lat 60. XVIII wieku, stanowiące cenny wkład 

do poznania znaczenia rzeki Poprad i miast spiskich w rozwoju handlu z Węgrami. „Almanach Muszyny” 

został rozesłany autorom, członkom SPAM, fundatorom Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny 

oraz do głównych bibliotek. 

Lipiec 2015 

Kapituła Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego, ustanowionej w roku 

2007, w skład której wchodzą: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu, "Almanach 

Muszyny" - Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz 

Komitet Redakcyjny "Rocznika Sądeckiego", ogłosiła 3 lipca w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego, że w 

VIII edycji konkursu przyznała dwie Honorowe Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego 

Morawskiego za książki wydane w roku 2014. Laureatami zostali Grzegorz Olszewski za książkę Ziemia 

Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz praca zbiorowa pod red. Dawida Golika, 

Masz synów w lasach, Polsko. Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 

1945-1956. Więcej o Nagrodzie na www.sadeczanie.net  

4 lipca odbyło się jubileuszowe XXV Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Jak zwykle wiązało się 

z wydaniem kolejnego rocznika, a towarzyszyło mu kilka imprez przygotowanych przez SPAM i 

http://www.sadeczanie.net/
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współpracujące organizacje. Spotkanie przebiegało pod hasłem "Ostatni zajazd na Ogrody Wandy". 

Uczestniczyło w nim ponad trzysta osób z Polski i Słowacji, gościliśmy także Bractwo Rycerskie 

Kasztelanii Sandeckiej. Najważniejszym punktem programu było przyznanie stypendiów na rok 

szkolny/akademicki 2015/2016. Młodzież z MGOK w Muszynie zaprezentowała fragment musicalu 

"Mussina – biskupie miasteczko". Piosenki z lat młodości sporej grupy uczestników Spotkania 

przypomniał Wojciech Dąbrowski. Ognisko Pracy Pozaszkolnej popisało się lotami balonów, a GOPR i 

Straż Graniczna zaprezentowały swój sprzęt. Później bawiliśmy się przy dźwiękach muzyki greckiej, 

podjadając kiełbaski z grilla, pyszny bigos i przysmaki przygotowane przez gości. Obszerna informacja 

ukazała się na portalu Sądeczanin. 

Tego samego dnia odbył się wernisaż wystawy i wręczenie nagród konkursu fotograficznego "W Dolinie 

Popradu". Ponadto staraniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury otwarto z Muzeum Państwa 

Muszyńskiego wystawę zdjęć z musicalu „Mussina”, zaś w Bibliotece Publicznej w Muszynie odbyło się 

spotkanie z Adamem Ziemianinem, połączone z wręczeniem nagród II Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego". 

5 lipca Wojciech Dąbrowski, twórca Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga, 

dał koncert na krynickim deptaku. Jak co roku w jego repertuarze znalazły się piosenki z lat dwudziestych 

i trzydziestych, śpiewane kiedyś przez polskie gwiazdy estrady i kina. Słuchacze zgromadzeni przed 

muszlą koncertową z przyjemnością wysłuchali melodyjnych utworów, wtórując artyście. 

W gościnnych progach Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się jubileuszowe spotkanie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w piątą rocznicę jego ustanowienia. Przy 

okolicznościowym torcie dyskutowano o formie kontynuacji rocznika "Almanach Muszyny" oraz 

programu stypendialnego finansowanego przez przyjaciół "Almanachu Muszyny”. 

Sierpień 2015 

Zarząd SPAM zatwierdził protokoły komitetów stypendialnych, przyznał stypendia na rok 

szkolny/akademicki 2015/2016 oraz ustalił program stypendialny na rok szkolny/akademicki 2016/2017.  

Kilkudziesięciu uczestników z różnych miast Polski, w tym z odległego Białegostoku, wzięło udział w IV 

Kameralnym Polsko-Słowackim Rajdzie Rowerowym "Pętla Popradu", który odbył się 15 sierpnia 2015 

roku po pięknych trasach polsko-słowackiego pogranicza. Honorowym starterem rajdu był 

przewodniczący Rady Muszyny Jerzy Majka. Organizatorem rajdu są SPAM, BT Vector i Hans-Sport. 

Relacja na www.rajd-rowerowy-muszyna.pl  

Wrzesień 2015 

Agata Szymańska, skarbnik Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, uczestniczyła w inauguracji 

roku szkolnego w muszyńskim LO. Przedstawieni zostali stypendyści FSAM na rok szkolny 2015/2016. 

Agata poinformowała o kontynuacji programu stypendialnego w roku szkolnym 2016/2017. 

W willi "Wanda" w Muszynie miało miejsce podpisanie umów stypendialnych na rok szkolny 2015/2016. 

Stypendia ufundowane zostały przez Przyjaciół Almanachu Muszyny w ramach XVIII edycji programu 

stypendialnego. Gośćmi uroczystości byli dyrektor Liceum Izabela Łabuś, radny Muszyny Andrzej 

Sułkowski oraz kilkoro rodziców. Stypendyści zobowiązali się do wzorowej nauki. 

http://www.rajd-rowerowy-muszyna.pl/
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Gabriel Kurczewski, członek zarządu SPAM, wybitny znawca win z regionu Tokaj, który w ramach 

SPAM odpowiada za kontakty z Węgrami oraz promocję historycznego szlaku winnego "Tokaj - Stara 

Lubowla”, udzielił wywiadu na ten temat na łamach internetowego wydania Plus Minus Rzeczpospolitej. 

Stypendystka Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, żegiestowianka, uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego w Muszynie, Agnieszka Skalniak, zdobyła w amerykańskim Richmond brązowy 

medal mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego juniorek, powtarzając 

swój ubiegłoroczny sukces z Ponferrady. 

Październik 2015 

Trójka absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie otrzymała na nasz wniosek stypendia 

pomostowe na I rok studiów, współfinansowane przez SPAM i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości 

z Łodzi. Są to: Maciej Gościński (Akademia Górniczo-Hutnicza), Damian Stachura (Uniwersytet 

Jagielloński) oraz Aleksandra Szlaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).   

Na łamach październikowej edycji wydawanego w formie elektronicznej magazynu turystyczno-

krajoznawczego "Na Szlaku" ukazał się tekst Tomasza Kowalika, opisujący zawartość XXV rocznika 

"Almanachu Muszyny".  

Do grona organizatorów Honorowej Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego ustanowionej 

w roku 2007 z inicjatywy "Almanachu Muszyny" dołączył "Almanach Łącki", periodyk wielce zasłużony 

dla dokumentowania kultury i historii Sądecczyzny. Aktualnie Kapituła Nagrody pracuje w składzie: 

Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału PTH w Nowym Sączu - przewodniczący kapituły, Bożena 

Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny" - sekretarz kapituły, profesor dr hab. 

Feliks Kiryk, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego", Robert Ślusarek, dyrektor 

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz profesor dr hab. Julian Dybiec, członek redakcji 

"Almanachu Łąckiego". Nagroda ma charakter doroczny i przyznawana jest autorowi/autorce najlepszej 

zdaniem Kapituły książki, wydanej w minionym roku i dotyczącej Sądecczyzny. 

Tak jak w latach poprzednich, otrzymaliśmy grant z Fundacji Batorego, dofinansowujący Fundusz 

Stypendialny Almanachu Muszyny. W tym roku jest to kwota 8.000 złotych. Stało się to możliwe dzięki 

zebraniu przez SPAM co najmniej takiej samej kwoty od przyjaciół „Almanachu Muszyny”.  

Listopad 2015 

Podczas seminarium "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie", które odbyło się w Pałacu Staszica w 

Warszawie staraniem Domu Spotkań z Historią, Archiwum PAN oraz Narodowego Instytutu 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pokazana została wystawa "O wizycie, która zakołysała Krynicą". 

Autorką wystawy prezentowanej w roku 2012 w Krynicy, Krakowie i Warszawie jest Karolina 

Grobelska, kustosz Muzeum SGGW, członkini SPAM.  

W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się spotkanie grupy roboczej przygotowującej "I Forum 

Rowerowe Doliny Popradu". Obecni byli cykliści z Muszyny, Krynicy i Nowego Sącza. W trakcie 

spotkania zastępca burmistrza Muszyny Włodzimierz Tokarczyk, też zapalony rowerzysta, przedstawił 

plany budowy ścieżek rowerowych na terenie Doliny Popradu do roku 2020. Rozmawiano o wykazie 

imprez rowerowych na rok 2016. "I Forum Rowerowe Doliny Popradu" odbędzie się 4 marca 2016 roku 

w Muszynie.    
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Grudzień 2015 

Jak co roku złożyliśmy życzenia świąteczne i noworoczne członkom i sympatykom Stowarzyszenia 

Przyjaciół Almanachu Muszyny od SPAM i redakcji „Almanachu Muszyny”! 

 

Inne informacje 

1. Zarząd pracował w składzie: Ryszard Kruk (prezes), Renata Trela (wiceprezes), Agata Szymańska (skarbnik), 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk (sekretarz) i Izabela Cywa, do marca 2015 i  Gabriel Kurczewski od marca 2015. 

Odbyło się 11 posiedzeń zarządu w roku 2015, zaś od powołania SPAM 71. 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 2015 roku SPAM liczy 53 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, obaj członkowie SPAM.  

5. Wydawnictwem SPAM jest rocznik „Almanach Muszyny” pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk. 

6. W skład komitetów stypendialnych wchodzili: Wojciech Dąbrowski, Mirosława Hadała, Barbara Kuca, Andrzej 

Tokarczyk, Adam Ziemianin, Beata Zacny, Elżbieta Walewska, Józef Buszek, Mieczysław Smyda, Mariola 

Cieniawa i Joanna Ławrynowicz-Just. Informacje na temat decyzji komitetów stypendialnych oraz wpłat i 

wypłat z kont Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny upublicznione są na naszej stronie. 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 5770 złotych.  

Projekt Sprawozdania zostanie poddany pod publiczną ocenę za pośrednictwem Internetu oraz przedłożony pod 

debatę na walnym zebraniu sprawozdawczym SPAM w dniu 5 marca 2016 roku. 

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

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 
Muszyna, 31 grudnia 2015 roku 
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