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SPAM POSŁANIEC zima 2014 

Wydanie specjalne  
Posłaniec dobrych i ważnych wiadomości dla członków oraz sympatyków 

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (KRS 0000365118) 

 

  

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ALMANACHU MUSZYNY  

ZA ROK 2013 

 

Poniżej przedstawiamy – w układzie chronologicznym – nasze główne zrealizowane inicjatywy. 

Styczeń 2013 

W ramach koncertu noworocznego "Wiedeńska Noc", zorganizowanego w Krynicy, brawurowo zagrała 

koncert Beethovena nasza była stypendystka Agnieszka Zahaczewska. 

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie otwarta została wystawa "O wizycie, która 

zakołysała Krynicą". W wernisażu wzięli udział: Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca krynickiej Rady 

Miasta, dr Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju, Ireneusz Niemiec, prezes Uzdrowiska Krynica-

Żegiestów SA, a także liczni przyjaciele "Almanachu Muszyny". Honory gospodarza pełnił profesor Jacek 

Purchla. Wystawę, której autorem jest Karolina Grobelska, zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół 

Almanachu Muszyny. Wystawę odnotowano w prasie oraz specjalistycznych portalach kulturalnych. 

Na zaproszenie profesora Jacka Purchli w Międzynarodowym Centrum Kultury zlokalizowanym przy 

Rynku Głównym w Krakowie, z udziałem licznych gości, odbyła się prezentacja pod tytułem "Almanach 

Muszyny dla Małej Ojczyzny". O różnych aspektach naszej pracy mówili: Bożena Mściwujewska-Kruk, 

profesor Kazimierz Przyboś, Witold Kaliński, Anna Iwanicka, Agata Szymańska, Juliusz Jarończyk, dr 

Ryszard Filas, Renata Kopacz, Gabriela Malastová, Renata Trela, Małgorzata Przyboś oraz Karolina 

Grobelska.  

Przed muszyńskim koncertem noworocznym w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej 

z Nowego Sącza swoim kunsztem popisali się stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny 

w kategorii stypendia artystyczne. Wystąpili: trio gitarowe – Dominika Wilk, Krzysztof Maślanka i Paweł 

Klinkowski, skrzypce – Karolina Polańska i Michał Bajorek oraz Maciej Hadała – akordeon.  

Luty 2013 

Na naszej stronie przedstawiliśmy listę wpłat na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny dokonanych 

przez Przyjaciół Almanachu Muszyny w roku 2012. Z dumą odnotowaliśmy fakt, pojawienia się nazwisk 

naszych byłych stypendystów, na liście darczyńców funduszu stypendialnego.    
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W ramach przygotowań do wręczenia VI dorocznej Nagrody Szczęsnego Morawskiego ustanowionej z 

inicjatywy "Almanachu Muszyny", opublikowaliśmy przygotowany przez Martę Treit z Sądeckiej 

Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego wykaz pozycji wydanych w roku 2012, a dotyczących 

Sądecczyzny.  

Marzec 2013 

Opublikowaliśmy na naszej stronie list Izabeli Cywy, członka zarządu SPAM, przebywającej na misji w 

Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie toczyły się walki. List zwracał uwagę opinii publicznej na 

dramatyczną sytuację mieszkańców tego pięknego kraju. 

Działamy przy otwartej kurtynie! Na naszej stronie opublikowaliśmy bilans, rachunek wyników SPAM za 

rok 2012. Zaproponowaliśmy uruchomienie akcji promującej stowarzyszenia i fundacje, które nie 

wykorzystują darowizn na fundusz płac i koszty administracyjne.  

W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze SPAM. W zebraniu 

uczestniczyły 33 osoby, czyli 62% ogółu członków SPAM. Gośćmi zebrania byli: Jerzy Majka – 

przewodniczący Rady Muszyny, Włodzimierz Tokarczyk – zastępca burmistrza Muszyny oraz Izabela 

Bajorek – dyrektor MGOK w Muszynie. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2012, 

plan pracy na rok 2013, a także bilans i rachunek wyników za rok 2012 oraz budżet na rok 2013.  

Kwiecień 2013 

Joachim Drab – stypendysta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny – zdobył na II 

Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Vivaldi 335 w Wieliczce I wyróżnienie w drugiej grupie 

wiekowej (klasy III i IV). Joachim jest uczniem III klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. 

Chopina w Krynicy-Zdroju, w klasie skrzypiec Katarzyny Główczyk, naszej byłej stypendystki. 

Małe Ojczyzny pełne są wartych odkrywania i upowszechniania fascynujących historii, z których wiele 

niesie aktualne do dzisiaj przesłania. 17 kwietnia 2013 roku dopisano kolejny ważny fakt w kulturalnych 

relacjach polsko-niderlandzkich. Z inicjatywy SPAM w Pałacu Staszica w Warszawie otwarto wystawę "O 

wizycie, która zakołysała Krynicą", autorstwa Karoliny Grobelskiej. Wystawa przypomniała fakty sprzed 

75 lat. Uroczystość zaszczycili obecnością: Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 

RP, zastępca ambasadora Królestwa Niderlandów Adriaan Palm, przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce 

Koen Haverbek, Jolanta Wójcik-Niedzielska z Departamentu Polityki Europejskiej MSZ RP, a także liczni 

reprezentanci życia kulturalnego Warszawy. W trakcie wernisażu utwory Henryka Wieniawskiego zagrała 

Justyna Tomasiak, studentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, nasza była stypendystka. 

Maj 2013 

Z okazji 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna, SPAM oraz redakcja 

"Almanachu Muszyny", w porozumieniu z dyrekcją LO w Muszynie, ogłosiły konkurs "Opowieści 

rodzinne" dla uczniów Liceum w Muszynie. Konkurs dotyczył wykonania prezentacji w ppt monografii 

swojego lub innego rodu, pochodzącego z terenu gmin Muszyna lub Krynica. Na konkurs nadesłali swoje 

prace: Diana Bomba, Dominika Gucwa, Aleksandra Kowalik, Filip Lelonek, Karolina Moszczak, Natalia 

Michalik, Magdalena Peregrym, Agnieszka Rams, Wojciech Rams i Klaudia Rosiek.  
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4 maja 2013 roku w Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" w Muszynie odbyło się z licznym 

udziałem mieszczan i gości Muszyny obywatelskie spotkanie dla uczczenia 725. rocznicy pierwszej znanej 

pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Omawiana pierwsza pisemna wzmianka o Muszynie pochodzi z 

dokumentów z 8 i 23 maja 1288 roku i dotyczy ugody między Mironiegiem i jego żoną Bogusławą, 

spadkobierczynią kanonika i scholastyka katedry krakowskiej, Wysza z Niegowici herbu Półkozic, a 

biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa. Przywołany fragment dokumentu to "Mussina que iacet 

sub Ungaria", czyli Muszyna leżąca na granicy z Węgrami. Wykład na ten temat przedstawił profesor 

Kazimierz Przyboś. 

W Muszynie w Ogrodzie Wandy z okazji Dnia Flagi spotkali się, ubrani na biało-czerwono, przyjaciele 

"Almanachu Muszyny".  

W Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie odbyło się doroczne spotkanie z cyklu "Zaplanuj swoją 

karierę" organizowane przez SPAM. W tym roku gościło u nas czterech prelegentów, którzy podzielili się 

z maturzystami swoją wiedzą i doświadczeniem: Elżbieta Rablin-Schubert, adwokat w kancelarii Hogan-

Lovells w Warszawie i równocześnie absolwentka programu stypendialnego Almanachu Muszyny, 

Violetta Jawor, doradca zawodowy z Urzędu Pracy w Krynicy-Zdroju, Damian Dudała, doktorant 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Piotr Hołownia, kierownik działu w T-Mobile w Warszawie. 

Spotkanie to uświadomiło młodym ludziom, że same studia nie wystarczą, by znaleźć dobrą pracę. Liczy 

się też zaangażowanie oraz zdobywanie doświadczenia przez działalność w różnych organizacjach, 

praktyki i staże. Spotkanie poprowadziły Anna Iwanicka i Natalia Święs, nasze byłe stypendystki, 

studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Czerwiec 2013 

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Liceum w Muszynie ogłoszone zostały wyniki 

konkursu "Wspomnienia rodzinne". Nagrodę I stopnia otrzymał Filip Lelonek z Tylicza.  

W Willi Wanda obradowało jury konkursu fotograficznego "Fascynujące twarze Doliny Popradu". Wyniki 

jak zwykle zostały ogłoszone podczas XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny. 

Ukazał się - wydawany przez SPAM - XXIII rocznik „Almanachu Muszyny”, pod redakcją Bożeny 

Mściwujewskiej-Kruk. Rocznik otwiera tekst profesora Kazimierza Przybosia, dedykowany pierwszej 

znanej pisemnej wzmiance nazwy Muszyna, odnotowanej w dokumencie z 1288 roku. W sumie w 

Almanachu 2013 ukazało się ponad 50 tekstów (w tym utworów poetyckich) autorstwa 45 osób. Rocznik 

wydany został w nakładzie  600 egzemplarzy w formie tradycyjnej oraz 600 kopii na CD.  Almanach 

rozprowadzany jest wśród domatorów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny oraz innych osób 

zainteresowanych  dziejami  Muszyny - za dobrowolne darowizny na fundusz stypendialny.   

Lipiec 2013 

W Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w trakcie obrad IV Forum Prasy 

Sądeckiej, wręczona została szósta już doroczna Nagroda "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. 

Nagrodę otrzymał Grzegorz Olszewski za książkę "Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego: 

księga pamięci”. W Forum uczestniczyli przedstawiciele prasy sądeckiej. Referat na temat Karpat 

wygłosił profesor Tadeusz Trajdos. Bożena Mściwujewska-Kruk oraz Miroslav Števík z Muzeum Spiskiej 

Wsi mówili o współpracy transgranicznej. 
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W Ogrodzie Wandy odbyło się XXIII Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, które w 2013 roku 

przebiegało pod hasłem "Nasze wnuki, nasze dzieci, jakże szybko ten czas leci". W ramach programu 

imprez związanych ze Spotkaniem odbyły się: wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego, 

spotkanie z Adamem Ziemianinem w Bibliotece Publicznej, otwarcie wystawy „Anioły” w Muzeum 

Państwa Muszyńskiego, koncert piosenki retro na krynickim deptaku oraz turniej tenisowy na 

Zapopradziu. 

W trakcie XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w Ogrodzie Wandy wręczone zostały stypendia 

w ramach XV edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Decyzje podjęły komitety 

stypendialne na podstawie wysłuchania koncertów oraz rozmów z kandydatami. Kandydatów zgłosiły 

rady pedagogiczne Liceum oraz gimnazjów objętych programem. Łącznie przyznane stypendia na obecny 

rok szkolny/akademicki zamykają się kwotą 40 tysięcy złotych. 

Z okazji III rocznicy ustanowienia SPAM odbyło się doroczne spotkanie w Muzeum Państwa 

Muszyńskiego. W trakcie spotkania, przy rocznicowym torcie, rozmawiano o tym, co w tej odległej i 

najbliższej przyszłości zrealizować w Muszynie. W spotkaniu i w dyskusji uczestniczył Jerzy Majka, 

przewodniczący Rady MiG Muszyna. 

Wzorem minionych lat SPAM, wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym, ogłosiło doroczny 

konkurs fotograficzny, polegający na dokumentowaniu zagrożonych zniszczeniem detali 

architektonicznych, zlokalizowanych na terenie historycznego "państwa muszyńskiego". Tematem 

najnowszej edycji konkursu są kominy i dachy.  

Sierpień 2013 

W Muzeum Państwa Muszyńskiego odbyło się spotkanie z Izabelą Cywą, członkiem zarządu SPAM, która 

10 miesięcy spędziła w Republice Środkowoafrykańskiej. Pracowała tam jako wolontariuszka w szpitalu 

założonym przez diecezję tarnowską, w miejscowości Bagandou. Odpowiadała za przyszpitalną aptekę, 

prowadziła finanse szpitala. Iza podzieliła się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z serca Afryki. Swoją 

prelekcję zatytułowała "SARA BE OKO" (Stwórzmy jedno serce).  

Przepiękna trasa, cudowna pogoda i znakomita atmosfera wśród prawie stu uczestników z wielu miast 

Polski – to cechy II Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego "Pętla Popradu", który odbył 

się 17 sierpnia na trasie: Muszyna - Čirč - Plaveč - Plavnica - Údol - Malý Lipník - Legnava - Muszyna. W 

tym roku podstawowa trasa (42 km) została wzbogacona o 4 odcinki specjalne. Organizatorami rajdu 

byli: SPAM, Biuro Turystyczne Vector oraz firma Hans-Sport.  

Zgodnie już z kilkuletnią tradycją, w Ogrodzie Wandy w Muszynie – staraniem SPAM – odbył się 

sierpniowy nocny koncert. W tym roku zaprezentował się muszyński zespół rockowy NO VOICE.  

Fundacja Batorego przyjęła nasze sprawozdania z wykorzystania grantów na Fundusz Stypendialny 

Almanachu Muszyny. W terminie złożyliśmy sprawozdanie do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, z 

którą współfinansujemy "stypendia pomostowe" na pierwszy rok studiów. 
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Wrzesień 2013 

Podjęliśmy prace nad budową portalu www.dolinapopradu.net promującego walory Doliny Popradu 

(zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie), platformy wymiany doświadczeń i opinii między 

mieszkańcami, przedsiębiorcami i turystami. Dziękujemy Piotrowi Basałydze z Krynickiego Towarzystwa 

Fotograficznego za udostępnienie nam wspaniałej kolekcji jego zdjęć prezentujących piękno Doliny 

Popradu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.  

Wspieramy wszelkie inicjatywy służące budowaniu wspólnej oferty turystycznej Doliny Popradu i 

zwiększeniu w tym zakresie tak zwanej "partycypacji publicznej". Dlatego włączyliśmy się do inicjatywy 

Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej, mającej na celu powołanie Federacji ”Popradzka Spina”.  

Krynickie Towarzystwo Fotograficzne świętowało 35. urodziny. Przyjęcie urodzinowe, okraszone 

okazałym, piętrowym tortem, odbyło się w Muszynie w "Ogrodzie Wandy". Towarzystwo, mające na 

koncie wiele wartościowych wystaw, z których kilkanaście było owocem współpracy z redakcją 

„Almanachu Muszyny” i SPAM, otrzymało kilka dni wcześniej honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury 

Polskiej". Odznakę na wniosek KTF otrzymała także Bożena Mściwujewska-Kruk. 

Miesięcznik "American Investor" wydawany w języku angielskim przez Amerykańską Izbę Handlową 

"AmCham" w Polsce zamieścił wywiad z Ryszardem Krukiem, w którym przedstawione zostały główne 

inicjatywy SPAM, w tym Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Ryszard zarekomendował 

czytelnikom walory turystyczne i kulturalne Muszyny.  

Anna Iwanicka i Natalia Święs, absolwentki Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, dzisiaj 

studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, reprezentowały SPAM na VIII Forum Młodych 

Liderów, które było imprezą towarzyszącą XXIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy. 

W trakcie inauguracji roku szkolnego w Liceum w Muszynie, w imieniu zarządu SPAM, Bożena 

przedstawiła informację o stypendiach fundowanych przez przyjaciół "Almanachu Muszyny", jakie 

będzie można otrzymać na następny rok szkolny.  

Październik 2013 

"Stypendysta – technologiczny skarb" to jeden z głównych tematów poruszonych na dorocznym 

spotkaniu, zorganizowanym w Warszawie przez Fundację Batorego dla organizacji pozarządowych, 

uczestniczących w programie "Równe szanse". SPAM reprezentowały Iza Cywa i Anna Iwanicka. 

Tegoroczni stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny spotkali się w Muzeum Państwa 

Muszyńskiego. Spotkanie poprowadziła Natalia Święs, studentka III roku Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, była stypendystka FSAM. Natalka udzieliła stypendystom instrukcji, jak zalogować się na 

przeznaczonej dla nich podstronie. Zachęciła także do podtrzymywania kontaktów ze SPAM i pomiędzy 

sobą, deklarując pomoc starszych kolegów w razie jakichkolwiek problemów.  

Trójce zgłoszonych przez nas kandydatów, decyzją Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP), 

przyznano tak zwane stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów. Wszyscy podjęli studia na 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  
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Rok 2013 jest pierwszym, w którym – z racji uzyskania statusu OPP – mieliśmy prawo prosić przyjaciół i 

sympatyków SPAM o przekazanie na nasze potrzeby statutowe tak zwanego 1%. Według stanu na koniec 

września, z Urzędów Skarbowych z wielu miast w Polsce na nasze konto wpłynęło z tego tytułu 8.770 

złotych. Kwota ta, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczona zostanie w połowie na Fundusz Stypendialny 

Almanachu Muszyny, a w połowie na wsparcie wydawania "Almanachu Muszyny". 

Listopad 2013 

Na spotkaniu założonego w 1990 roku Towarzystwa Karpackiego, grupującego miłośników Karpat z całej 

Polski, a także z innych karpackich krajów, SPAM poinformowało o rozlicznych inicjatywach 

realizowanych na rzecz lokalnej społeczności. Motywem przewodnim multimedialnej prezentacji była 

725. rocznica pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna.  

W jedności siła! Kierując się tą zasadą wspieramy działania mające na celu koordynację oferty 

promującej turystykę i kulturę Doliny Popradu. Dlatego przyłączyliśmy się do nowej, służącej temu 

celowi inicjatywy, jaką jest Federacja "Popradzka Spina". 

Uruchomiona została strona internetowa www.dolinaporpadu.net służąca promocji Doliny Popradu, po 

polskiej i słowackiej stronie. Strona posiada wersje językowe EN, DE i SK. Z ramienia zarządu SPAM jej 

redaktorem jest Katarzyna Kucia-Garncarczyk. Na stronie zamieszczone zostało także kalendarium 

prowadzone przez Renatę Kopacz oraz Popradzka Karta Dań przygotowana przez Renatę Trelę. 

Grudzień 2013 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na www.pozytek.gov.pl zamieściło wykaz organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. Na 

liście znajduje się Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny KRS 0000365118. Nastąpiło to w 

efekcie zamieszczenia w terminie przez SPAM na stronie Ministerstwa sprawozdań finansowych za rok 

2012, przygotowanych przez Agatę Szymańską, przy ogromnym wsparciu Barbary Kucy.    

6 grudnia, w dniu święta miasta Stara Lubowla, w sali koncertowej Domu Kultury w Starej Lubowli 

odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu X-lecia działalności Obywatelskiego Stowarzyszenia 

Amos i współpracy ze SPAM. Łączą nas długoletnie więzi serdecznej przyjaźni i współpraca przy realizacji 

wielu inicjatyw programowych, wśród których do najważniejszych zalicza się transgraniczny program 

stypendialny dla uzdolnionych naukowo i artystycznie uczniów i studentów, współdziałanie przy 

publikowaniu tekstów dotyczących historii i kultury północnego Spiszu i południowej Sądecczyzny w 

roczniku "Almanachu Muszyny" oraz liczne wspólne koncerty i wystawy. 

******************************* 

SPAM posiada trzy strony internetowe: www.almanachmuszyny.pl www.sadeczanie.net oraz 
www.dolinapopradu.net a także współpracuje przy stronie www.rajd-rowerowy-muszyna.pl  
Almanach Muszyny posiada profil na FB. Strony są na bieżąco aktualizowane i w roku 2013 zanotowały 
około 150 tysięcy wizyt. Dziękujemy Pawłowi Majewskiemu oraz Dorocie Hołowni za pomoc przy 
aktualizowaniu stron. 

 

 

http://www.dolinaporpadu.net/
http://www.almanachmuszyny.pl/
http://www.sadeczanie.net/
http://www.dolinapopradu.net/
http://www.rajd-rowerowy-muszyna.pl/
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Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny i redakcja „Almanachu Muszyny” dziękują 

wszystkim członkom i sympatykom SPAM za wsparcie w realizacji powyższych zadań. Szczególnie 

serdeczne podziękowania kierujemy do (kolejność alfabetyczna): 

 

Izabela Bajorek, Kuba Bajorek, Łukasz Bajorek, Piotr Basałyga, Mariá Budzáková, Łucja Bukowska, 

Wojciech Dąbrowski, Damian Dudała, Marek Dymek, dr hab. Ryszard Filas, Dorota Gancarz, Marek 

Garncarczyk, Izabela Gass, Karolina Grobelska, Mirosława Hadała, Robert Hadała, Jarosław Hans, Dorota 

Hołownia, Piotr Hołownia, Adam Hutek, Anna Iwanicka, Juliusz Jarończyk, Violetta Jawor, Witold 

Kaliński, Piotr Kaniewski, Anton Karniš, Renata Kopacz, Andrzej Kosiba, Andrzej Koszucki, dr Hanna 

Krajewska, Barbara Kuca, Gabriel Kurczewski, Jacek Kwitowski, dr Tadeusz Łopatkiewicz, Paweł 

Majewski, Gabriela Malastová, Leszek Migrała, Anna Poręba, profesor dr hab. Kazimierz Przyboś, 

Małgorzata Przyboś, profesor dr hab. Jacek Purchla, Regina Pytlik, mec. Elżbieta Rablin-Schubert, Anna 

Rodak, Barbara Rucka, Piotr Rutka, Sylwia Rypel, Mieczysław Smyda, Miroslav Števík, profesor dr hab. 

Jarosław Stolarski, Agnieszka Szling, Agnieszka Szymańska, Tomasz Szymański, Robert Ślusarek, Natalia 

Święs, Andrzej Tokarczyk, profesor dr hab. Tadeusz Trajdos, Marta Treit, Krzysztof  Trela, Zuzanna Tubek, 

Krzysztof Waszniewski, Andrzej Wielocha, Irena Wielocha, Dorota Wrona, Filip Wrona, Beata Zacny, 

Leszek Zakrzewski, Adam Ziemianin, profesor dr hab. Ryszard Żelichowski.  

 
 
Zarząd SPAM: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa. 
Redakcja Almanachu Muszyny: Bożena Mściwujewska-Kruk 

Muszyna, 01.03.2014 
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