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Nowy Rok przywitaliśmy w gronie Przyjaciół z
almanachowego kręgu w Muzeum Regionalnym
"Państwa Muszyńskiego". W świąteczny nastrój
wprowadził nas koncert stypendysty Funduszu
Stypendialnego Almanachu Muszyny Karola Kiety
oraz dziewcząt z muszyńskiego Liceum
Ogólnokształcącego, którym na gitarze
akompaniował ich opiekun, profesor Marek
Dymek. Życzenia noworoczne złożył prezes
nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego, Leszek Zakrzewski.

W Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie
podczas uroczystego apelu, połączonego z
koncertem, klasa IA z LO im. Jana
Kochanowskiego otrzymała stypendium "Klasa z
klasą", które zostało przyznane w ramach
współpracy stypendialnej szkoły ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu
Muszyny.
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Na naszej stronie, w zakładce "Bibliografia",
zamieściliśmy bibliografię roczników 1991-
2015 "Almanachu Muszyny", utworzoną
według zmodernizowanego schematu,
odpowiedniego dla tego typu opracowań.
Bibliografia przygotowana została przez
Łucję Bukowską, korekty dokonał Marcin
Grzywacz, a całość złamał Grzegorz
Izydorek. Edycja papierowa ukazała się w
roku 2016, teraz udostępniliśmy ją on line
po paru niewielkich poprawkach.

Zgromadzona została lista książek
dotyczących Sądecczyzny wydanych w roku
2017, która będzie stanowiła podstawę do
wyboru kandydatów do Nagrody
"Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego.

Adam Ziemianin, znany poeta i prozaik, muszynianin z
urodzenia i z serca, członek Stowarzyszenia Przyjaciół
Almanachu Muszyny, otrzymał Nagrodę im. księdza
profesora Bolesława Kumora w kategorii "Sądecki
Autor". Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
literackiego, organizowanego od sześciu lat przez
Fundację Sądecką i SK „Sądeczanin”, nastąpiło podczas
gali w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym
Sączu. Wspaniałą laudację wygłosił Witold Kaliński.
Kandydaturę Adama zgłosiły Wydawnictwo Edukacyjne
z Krakowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu
Muszyny.
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Antoniusz Dietzius, absolwent 
muszyńskiego LO i były 
stypendysta FSAM, odniósł kolejny 
sukces. Tym razem już z 
profesjonalnym zespołem na 
deskach warszawskiego Teatru 
Palladium! Reżyserował i 
odpowiadał za inscenizację 
jednoaktówki Tomasza Jachimka 
pt. „MĘSKIE DRAMY, czyli między 
testosteronem a reumatyzmem”

W Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" odbyło
się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zatwierdzono
sprawozdanie za rok 2017 i plan pracy na rok 2018. Przed
otwarciem zebrania o swoich wrażeniach i planach wizyty
w Warszawie opowiedziały przedstawicielki klas z
muszyńskiego LO, które w roku ubiegłym oraz bieżącym
zwyciężyły w konkursie "Klasa z klasą". Natomiast po
zebraniu, w trakcie spotkania z reprezentantami
Stowarzyszenia Winiarzy z Tarcal koło Tokaju, wznieśliśmy
toast winem, które powstało w efekcie naszego sławetnego
udziału w winobraniu w październiku 2017 roku. Jan
Kochanowski miał rację - wino jest znakomite, kto nie był z
nami i nie skosztował, niech żałuje!

http://almanachmuszyny.pl/informacje/2018/Sprawozdanie_SPAM_2017 - Final.pdf
http://almanachmuszyny.pl/informacje/2018/Plan_pracy_SPAM_2018 - Final.pdf
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Klasa IA z LO otrzymała stypendium ”Klasa z
klasą”. Zgodnie z regulaminem stypendium
3500 złotych wykorzystano na wycieczkę
edukacyjną do Warszawy. W ramach bogatego
trzydniowego programu pobytu w stolicy
uczniowie odwiedzili: Muzeum Narodowe,
Giełdę Papierów Wartościowych, Muzeum
Wojska Polskiego, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, Pałac Kultury i Nauki, Zamek
Królewski oraz Centrum Nauki Kopernik. Miłą
atrakcją były piesze wędrówki Traktem
Królewskim od Starówki do Łazienek
Królewskich oraz nocna wycieczka do
Wilanowa. Młodzież muszyńską ugościło
renomowane warszawskie VI LO im. Tadeusza
Reytana, którego dyrektorem przed laty był
Witold Kaliński. Po Muzeum Powstania
Warszawskiego oprowadził uczniów
warszawiak i pasjonat historii Andrzej
Świderski (Witold i Andrzej są członkami
SPAM).

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
profesora Zbigniewa Bujarskiego, który był
wiodącym przedstawicielem tzw. polskiej szkoły
kompozytorskiej drugiej połowy XX wieku. Był
wieloletnim przewodniczącym komitetu stypendiów
artystycznych FSAM.
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120 lat po śmierci Szczęsnego Morawskiego, zasłużonego dla regionu historyka, w kościółku św.
Rocha na starym cmentarzu w Starym Sączu ks. proboszcz Marek Tabor odprawił mszę świętą w jego
intencji, a liczne delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. Ksiądz Tabor w pięknym kazaniu
scharakteryzował sylwetkę oraz dokonania Szczęsnego Morawskiego, ukazując jego patriotyczną
postawę w działalności zawodowej, naukowej i społecznej. Pamięć wybitnego starosądeczanina uczcili:
burmistrzowie Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym
Sączu Ewa Zielińska, dyrektor starosądeckiej Biblioteki Maria Sosin, dr Robert Ślusarek, dyrektor
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w osobach Andrzeja
Długosza i Wojciecha Ramsa, a także Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Nowym Sączu. SPAM reprezentowali: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska,
Renata Kopacz, Izabela Łabuś, Krzysztof Trela i Witold Kaliński. Obecni byli także członkowie Kapituły
Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego oraz dr Agata Tobiasz, autorka tekstów o życiu i
twórczości Morawskiego.



www.almanachmuszyny.pl
www.sadeczanie.net 

KRS 0000365118 poczta@almanachmuszyny.pl 

Willa Wanda, ul. Józefa Piłsudskiego 56, Muszyna 

15 maja 2018 roku, dla uczczenia przypadającej w tym
dniu dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego
Morawskiego, w Starym Sączu odbyło się Obywatelskie
Spotkanie. Jego organizatorem była Powiatowa i Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna przy wsparciu SPAM. W
programie uroczystości wysłuchaliśmy referatów: Szczęsny
Morawski, pionier opisu dziejów Sądecczyzny - dr Agata
Tobiasz, Ślady Szczęsnego Morawskiego w Starym Sączu -
Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego
Sącza, Znaczenie prac Szczęsnego Morawskiego dla
badania dziejów Sądecczyzny - dr Robert Ślusarek,
dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz
Laureaci Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego
Morawskiego - Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz
kapituły Nagrody, red. naczelna „Almanachu Muszyny”.

Dzień Flagi
w „Ogrodzie Wandy” -
jak w latach poprzednich 
spotkaliśmy się 
na biało-czerwono!

Ryszard Kruk uczestniczył w
konferencji w Krynicy-Zdroju pt.
"Tradycje i perspektywy rozwoju
kultury uzdrowiskowej w Krynicy-
Zdroju w kontekście europejskim" i
przedstawił prezentację "Zjazdy
lekarzy w Krynicy-Zdroju w latach
1926-1937. Lekarze byli dźwignią
rozwoju kultury uzdrowiskowej w
Krynicy, czy są nią nadal?" .
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Kolejny sukces odniósł nasz
stypendysta Antoniusz Dietzius. Na
scenie Teatru Palladium w Warszawie
zespół Śródmiejskiego Teatru
Muzycznego zaprezentował musical
„SPAMALOT, czyli Monty Python i Święty
Graal:. Inscenizacja i reżyseria była
dziełem Antoniusza. Młody amatorski
zespół brawurowo zagrał w niełatwym
spektaklu, wykazując się niebywałym
talentem, poczuciem humoru i zapałem.
Świetnie i dowcipnie poprowadzony
przez reżysera, po prostu wspaniały
spektakl!

Komitet stypendialny Funduszu Stypendialnego
Almanachu Muszyny spotkał się kandydatkami do
stypendiów na rok szkolny i akademicki 2018/2019
wskazanymi przez Radę Pedagogiczną Liceum
Ogólnokształcącego w Muszynie. Komitet stypendialny
pod przewodnictwem Witolda Kalińskiego przyznał
stypendia: Zuzannie Peregrym, Patrycji Śliwińskiej oraz
Angelice Franczyk. Kandydatkami do stypendiów
pomostowych na pierwszy rok studiów były Kinga
Gościńska, Klaudia Gościńska oraz Katarzyna Marczyk.
Wskazana wyżej szóstka uczennic wyróżnia się
znakomitymi wynikami w nauce oraz aktywnością
społeczną na forum szkoły i w środowisku.



www.almanachmuszyny.pl
www.sadeczanie.net 

KRS 0000365118 poczta@almanachmuszyny.pl 

Willa Wanda, ul. Józefa Piłsudskiego 56, Muszyna 

Podobnie jak to miało miejsce od dwudziestu paru lat, na początek
wakacji przygotowaliśmy kolejne wydawnictwo z almanachowej półki.
Jest to druga pozycja z cyklu "Biblioteka Almanachu Muszyny", tym
razem w całości poświęcona Funduszowi Stypendialnemu Almanachu
Muszyny - jego beneficjentom, partnerom i donatorom. W
wydawnictwie znajduje się lista wszystkich stypendystów "Almanachu
Muszyny" - uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w
Muszynie, uczniów gimnazjów z gminy Muszyna 1 młodych artystów
z Państwowej Szkoły Muzycznej W Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, a
także lista darczyńców (w porządku alfabetycznym) oraz teksty
przedstawiające szkoły współpracujące ze Stowarzyszeniem i
instytucje wspomagające Fundusz Stypendialny.

Poza tym jedenaścioro byłych stypendystów napisało o sobie, swoim
wykształceniu, pracy, osiągnięciach, marzeniach i celach. Są to
zarówno osoby, które po skończeniu studiów pozostały w wielkich
miastach, jak i te, które wróciły w rodzinne strony, by tu realizować
swoje życiowe plany. Wydawnictwo uzupełniliśmy archiwalnymi
zdjęciami z uroczystości wręczania stypendiów, koncertów
stypendystów muzycznych i wspólnych ze słowackimi przyjaciółmi
imprez na moście Wyszehradzkim.
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6 lipca 2018 roku, jak co roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wręczono
doroczną Honorową Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Kapituła postanowiła
Nagrodę za rok 2017 przyznać książce „Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w
Lewoczy. Opracowanie ze wstępem naukowym. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową:
koordynator projektu Beata Wierzbicka, redakcja naukowa dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr
hab. Józef Marecki, autorzy wstępu, nagłówków, przypisów rzeczowych, indeksów osobowych i
geograficznych oraz bibliografii Beata Wierzbicka i dr Piotr Wierzbicki. Realizator projektu i
wydawca Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum na Zamku w Starej Lubowli oraz Muzeum
Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi. Rok wydania 2017.
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W Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbyło się uroczyste spotkanie sumujące
dwadzieścia edycji programu pn. Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. W latach 1999-2018
przyznanych zostało ponad czterysta stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów w Muszynie,
Powroźniku i Złockiem, liceów ogólnokształcących w Muszynie i Starej Lubowli, Szkoły Muzycznej w
Krynicy i Nowym Sączu oraz dla studentów wyższych uczelni. W spotkaniu wzięli udział przyjaciele
Almanachu Muszyny, fundatorzy programu oraz aktualni i byli stypendyści. Miło nam było gościć
władze samorządowe sąsiednich miejscowości, z których młodzież była naszymi stypendystami.
Krynicę reprezentowała Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca Rady Miasta Krynicy-Zdroju,
natomiast Starą Lubowlę Michal Biganič, były primator (burmistrz).
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W ramach 52. Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy-Zdroju koncertował
b. stypendysta „Almanachu Muszyny”
(w latach 2003/2010), Krzysztof
Dziurbiel. Razem z żoną Chiemi
Tanaką został zaproszony do cyklu
Krynickich Spotkań z Artystą.

Koncert młodych pianistów krynicka
publiczność przyjęła bardzo gorąco.
Aktualnie Krzysztof i Chiemi mieszkają
i koncertują w Grazu.

Za nami Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy Dolinami
Muszynki i Kryniczanki, zorganizowany przez nasze
Stowarzyszenie. Sprzyjała nam znakomita pogoda i
wspaniała, radosna atmosfera wśród licznych uczestników
imprezy - od wnucząt do dziadków.
Zakończenie Rajdu miało miejsce podczas Festynu,
przygotowanego w Podjastrzębiku wspólnie z zarządem
Osiedla Grunwaldzka.
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Po raz kolejny silna grupa Przyjaciół Almanachu Muszyny
udała się na wyprawę do Tokaju w ramach naszego
programu "Promujemy winny szlak Tokaj - Stara Lubowla
- Muszyna". Zaczęliśmy od zwiedzania Kolegium
kalwińskiego w mieście Sárospatak. W Kolegium, gdzie w
latach 1708-1839 przechowywano Biblię królowej Zofii,
zobaczyliśmy wspaniałą bibliotekę i muzeum. Po
południu udaliśmy się na winobranie do winnicy Laszlo
Majorosa w Tarcal. Spisaliśmy się podobno bardzo
dobrze, choć zbieranie winogron aszú nie jest łatwą
sprawą. W każdym razie Laszlo nas pochwalił i
poczęstował kolacją :-) Zebrane przez nas winogrona
posłużyły do przygotowania wina, które wypijemy
wieczorem!

Podobnie jak w latach poprzednich, w
willi "Wanda" podpisane zostały umowy
ze stypendystami na rok
szkolny/akademicki 2018/2019. Jest to
jubileuszowa dwudziesta edycja
programu.
Wspomnijmy, że przyznaliśmy z
Funduszu Stypendialnego Almanachu
Muszyny około czterysta stypendiów.
Darczyńcom raz jeszcze serdecznie
dziękujemy!
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Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przyznała stypendium pomostowe (współfinansowane przez 
SPAM) na pierwszy rok studiów Katarzynie Marczyk z Żegiestowa. Kasia była stypendystką "Almanachu 
Muszyny", na egzaminach maturalnych osiągnęła najwyższe oceny w muszyńskim LO. Została przyjęta 
na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunek o wdzięcznej nazwie 
komparatystyka. Swoją przyszłość zawodową widzi w pracy naukowej w łączności z dwiema swoimi 
pasjami: literaturą i filozofią. Powodzenia Kasiu! 

Złożyliśmy rozliczenia grantów na stypendia z Fundacji Batorego oraz Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości

Zaprezentowaliśmy działalność Stowarzyszenia 

Przyjaciół Almanachu Muszyny podczas 

III Biesiady Karpackiej zorganizowanej 

w Żegiestowie przez Stowarzyszenie 

Res Carpathica. 
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W trakcie uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie zatytułowanej
"Niepodległość", której towarzyszyło wręczenie nagrody im. Feliksa Jasieńskiego, utwory
Paderewskiego wykonała nasza była stypendystka Agnieszka Zahaczewska wspólnie z
małżonkiem Krzysztofem Książkiem. Gratulujemy!
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W obecności wielu Obywatelek i Obywateli Muszyny oraz gości z
Sądecczyzny i Krakowa w dniu 10 listopada otwarliśmy wystawę
”Sto Kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania
niepodległości”. Na program złożyło się odczytanie protokołów
władz Muszyny z lat 1914-1918 oraz filmowa prezentacja
zawartości wystawy. Wspólnie odśpiewaliśmy nasz hymn
narodowy. Uczestnicy tej podniosłej uroczystości złożyli podpisy
na dokumencie z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, który
zostanie ulokowany w kapsule czasu - do otwarcia w dniu 10
listopada 2068 roku. Dla zainteresowanych zamieszczony został
jej opis na naszej stronie.

Otwarciu w dniu 10 listopada 
2018 roku, w przeddzień setnej 

rocznicy odzyskania 
niepodległości, naszej wystawy 

"Sto kolekcjonerskich 
eksponatów na stulecie 

odzyskania Niepodległości" 
towarzyszyło przedstawienie 
przez naszych stypendystów 

protokołów władz Muszyny z lat 
1914-1918.
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22 grudnia zakończyła się prezentacja wystawy „Sto
kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania
Niepodległości”. W trakcie uroczystości wmurowano w ścianę
Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" kapsułę czasu
do otwarcia w dniu 10 listopada 2068 roku. Do kapsuły, co
potwierdzono protokołem podpisanym przez uczestników
spotkania, włożono: (1) Kartę z podpisami 53 uczestników
wernisażu w dniu 10 listopada 2018 roku, (2) Metryczkę
informującą o aktualnych władzach samorządowych Muszyny z
podpisem burmistrza Jana Golby), o składzie władz SPAM, a
także wykonawcach tuby, skrzynki oraz karty i metryczki, (3)
Opis wystawy, (4) Uchwały władz Muszyny z lat 1914-1918, (5)
Zestaw zdjęć uczestników wernisażu, (6) Pendrive z wyżej
wymiennymi dokumentami. Obecni na spotkaniu nasi
stypendyści zobowiązali się, że za 50 lat zorganizują uroczyste
otwarcie kapsuły czasu. Na zakończenie uroczystości
przewodniczący Rady Muszyny Jerzy Majka wzniósł toast za
Rzeczpospolitą.

Zgodnie z tradycją wysłaliśmy licznemu gronu naszych
almanachowych przyjaciół serdeczne życzenia świąteczne i
noworoczne !



www.almanachmuszyny.pl
www.sadeczanie.net www.dolinapopradu.net 

KRS 0000365118 poczta@almanachmuszyny.pl 

Willa Wanda, ul. Józefa Piłsudskiego 56, Muszyna 

.



Podsumowanie 2018

 Ilość imprez – 10 

 Uczestnicy imprez – circa 500  

 Stypendia FSAM – 6 plus stypendium „Klasa z 
klasą”

 Stron i autorów w AM 2018 – 72 i 29

 Wystawy – 1

 Strony w internecie – 3 www.almanachmuszyny.pl
www.sądeczanie.net www.dolinapopradu.net
(likwidacja) www.rajd-rowerowy-muszyna.pl (brak 
aktualizacji) 
www.facebook.com/almanachmuszyny

 Wizyty na stronach – około 150.000

 Języki komunikacji – 6 (PL, EN, DE. SK, HU, FR)

 Stan konta na koniec roku – 28 224,46

 1% - 21.624 – REKORD!

 Członkowie SPAM  - 51

 Posiedzenia zarządu – 7 (97)



http://www.almanachmuszyny.pl/
http://www.sądeczanie.net/
http://www.dolinapopradu.net/
http://www.rajd-rowerowy-muszyna.pl/
http://www.facebook.com/almanachmuszyny


DZIĘKUJEMY Przyjaciołom SPAM!

Zarząd SPAM
Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski 

Komisja Rewizyjna SPAM
Włodzimierz Matuzik, Piotr Rutka, Juliusz Jarończyk, 

Andrzej Gancarz, Katarzyna Kowacz-Przybylska  

Redakcja Almanachu Muszyny
Bożena Mściwujewska-Kruk

Programy stypendialne – Witold Kaliński, Izabela Łabuś
Opieka nad stronami www – Paweł Majewski

Wsparcie księgowe – Barbara Kuca
Facebook – Dorota Hołownia 


