
 

SPAM POSŁANIEC Lato 2013 
Posłaniec pilnych, dobrych i ważnych wiadomości dla członków  

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 

Serdecznie dziękujemy członkom i sympatykom SPAM za wsparcie nas 
w realizacji programu XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny! 

Poniżej podajemy terminy najbliższych wydarzeń SPAM-owych do odnotowania 
w kalendarzu i do udziału w których serdecznie zapraszamy: 
16.08.13 Ogród Wandy, godzina 20 – doroczny Nocny Koncert, którym uraczy 

  nas rockowy zespół NO VOICE z Muszyny. 
17.08.13 Muszyna, Zapopradzie, godzina 10 – Start II Kameralnego Polsko- 

  Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu. Więcej info i  
  rejestracja www.rajd-rowerowy-muszyna.pl  
23.08.13 Muzeum Państwa Muszyńskiego, godzina 17. „Sara be oko - moje 

  wspomnienia z Afryki”, spotkanie z Izą Cywą, członkiem zarządu  
  SPAM, po jej rocznym pobycie na misji publicznej w Republice   

  Środkowo-Afrykańskiej. 
31.08.13 Willa Wanda, godzina 10 – Podpisanie umów stypendialnych w ramach 
  XV edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. 

15.11.13 Muzeum Ziemi w Warszawie, ul. Na Skarpie 20/26, godzina 18 –  
  prezentacja „Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny” w ramach  

  spotkania Towarzystwa Karpackiego www.karpaccy.pl  
06.12.13 Stara Lubowla, godzina 18 – Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu  
  X-lecia Stowarzyszenia Amos, doroczny koncert stypendystów  

  Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny z okazji święta miasta  
  Stara Lubowla. Będziemy organizowali wspólny transport z Muszyny do 

  Starej Lubowli.  
15.12.13 Zakończenie przeglądu stron internetowych redagowanych  przez  

  SPAM www.almanachmuszyny.pl www.sadeczanie.net    
  www.dolinapopradu.net . Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag. 
01.01.14 Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie, godzina 17 – Spotkanie 

  Noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół  
  Almanachu Muszyny. 

28.02.14 Zamknięcie teki redakcyjnej XXIV rocznika „Almanachu Muszyny” 
01.03.14 Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie, godzina 16 – Zebranie  
  Sprawozdawcze SPAM. Ponadto: przed zebraniem o godzinie 9  

  spotkanie narciarzy przy wyciągu na Szczawniku, po zebraniu o  
  godzinie 19 składkowa rodzinna kolacja z potańcówką na zakończenie 

  karnawału w Willi Trela. 
***************** 

 Zawiadomimy o terminie i miejscu zaplanowanego na jesień 2013 w Warszawie 

wernisażu wystawy „Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”.  
 O terminie i miejscu koncertu noworocznego 2014 stypendystów Funduszu 

Stypendialnego Almanachu Muszyny poinformujemy. 
 Informacje o bieżących i minionych wydarzeniach publikujemy na naszej 

stronie, zamieszczamy także protokoły z posiedzeń zarządu SPAM. Posiedzenia 

są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy także na 
www.facebook.com/almanachmuszyny  

 Członków SPAM, którzy zapomnieli o tym statutowym obowiązku, serdecznie 
prosimy o uregulowanie do 31 sierpnia 2013 roku składek członkowskich (25 
złotych rocznie), konto: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, numer: 

42 1020 3453 0000 8002 0175 8820  z adnotacją – składka członkowska. 
          Zarząd SPAM 
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