Informacja o zadaniach zrealizowanych
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
oraz redakcję „Almanachu Muszyny”
w roku 2010
1. 1 stycznia 2010 roku w sali koncertowej Pijalni Głównej w Krynicy odbył się tradycyjny koncert noworoczny stypendystów „Almanachu Muszyny”, z udziałem młodych artystów ze Starej
Lubowli. Koncert cieszył się znakomitą frekwencją. W organizacji koncertu pomocy udzielił MGOK
w Muszynie oraz Centrum Kultury w Krynicy, Państwowa Szkoła Muzyczna w Krynicy oraz Szkoła
Podstawowa w Mochnaczce.
2. 30 stycznia 2010 r. na stronie „Almanachu Muszyny” zamieszczone zostało zestawienie wpłat na
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny w roku 2009, sporządzone przez redakcję „Almanachu Muszyny” we współpracy ze skarbnikiem TMZM Aleksandrą Wołowiec. W roku 2009 wpłaty
indywidualne od Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz środki pozyskane w wyniku rozprowadzania
„Almanachu Muszyny” 2009 zamknęły się w łącznej kwocie 37.290 złotych. Ponadto 5.000 złotych
wzorem lat poprzednich wpłaciła Spółdzielnia Muszynianka. Stan konta FSAM na dzień 31 grudnia
2009 r. wynosił 76.987 zł. Zobowiązania z tytułu umów stypendialnych do czerwca 2010 r. wynosiły
20.145 zł. Stan konta Funduszu po potrąceniu zobowiązań: 56.842 zł.
3. W dniu 6 lutego 2010 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie nastąpiło  – z udziałem licznych gości – otwarcie wystawy „Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce” ze zbiorów
„Almanachu Muszyny”. Elementem wernisażu była multimedialna prezentacja historii pocztówek
z naszego regionu, przygotowana przez redakcję „Almanachu Muszyny”.
4. W lutym 2010 r. na stronie internetowej „Almanachu” www.almanachmuszyny.pl podane zostały informacje na temat sposobu przekazania 1% na rzecz TMZM z przeznaczeniem na Fundusz
Stypendialny Almanachu Muszyny.
5. W lutym 2010 roku „Dziennik Polski” ogłosił, że z inicjatywy redakcji „Almanachu Muszyny” oraz
„Almanachu Sądeckiego”, które przygotowują się do jubileuszu 20-lecia działalności wydawniczej,
w dniu 2 lipca 2010 roku w Miasteczku Galicyjskim odbędzie się Forum Prasy Sądeckiej.
6. 16 marca 2010 redakcja „Almanachu Muszyny” przedstawiła wykład na temat kolekcjonerskich
zbiorów „Almanachu” na konferencji naukowej zorganizowanej w Pałacu Staszica w Warszawie
przez Archiwum PAN w Warszawie.
7. 1 maja 2010 r., w siedzibie „Almanachu Muszyny”, odbyło się spotkanie z maturzystami na temat:
„Już dzisiaj planuj swoją karierę zawodową, jutro będzie za późno!”. O swoich doświadczeniach
w budowaniu imponującej kariery zawodowej opowiedział muszynianin z pochodzenia, Krzysztof
Wnęk, aktualnie prezes Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu.
8. W dniu 3 czerwca 2010 r. w Willi Wanda w Muszynie obradowało jury dorocznego konkursu „Detal architektoniczny”, organizowanego przez „Almanach Muszyny” i Krynickie Towarzystwo Fotograficzne.
Tematem konkursu były zagrożone zniszczeniem detale architektoniczne obiektów gospodarczych,
położonych w obrębie  historycznego państwa muszyńskiego.
9. Katastrofalna powódź w Muszynie w dniu 4 czerwca 2010 r. dotknęła także siedzibę redakcji „Almanachu Muszyny”. Biorąc pod uwagę straty, jakie poniosła Szkoła Podstawowa nr 2 na Folwarku
w Muszynie, redakcja pozyskała dla szkoły darowiznę ośmiu zestawów komputerowych od warszawskiej firmy Enterprise Investors przy wielkiej pomocy jej informatyka Igora Brzezińskiego.
Ponadto redakcja wystąpiła do TMZM o przyznanie ze środków zgromadzonych na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny czterech stypendiów dla dzieci z rodzin dotkniętych
skutkami powodzi.
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10. Pod koniec czerwca 2010 r. wydany został jubileuszowy 20. rocznik „Almanachu Muszyny”, zawierający na 432 stronach ponad 60 tekstów autorstwa kilkudziesięciu osób z Muszyny i wielu miast w Polsce
i Słowacji. Jak zwykle artykuły dotyczą przede wszystkim historii ziemi muszyńskiej, a także sąsiadującego z nią północnego Spiszu. Rocznik otwiera ciekawy tekst o kurdybanach z muszyńskiego kościoła
pw. św. Józefa. Czytelnik znajdzie w „Almanachu” także wspomnienia, reportaże fotograficzne, wiersze
i opowiadania.
11. W dniu 2 lipca 2010 w Miasteczku Galicyjskim odbyło się I Forum Prasy Sądeckiej, zorganizowane –
z inicjatywy „Almanachu Muszyny” – wspólnie z „Almanachem Sądeckim”, Polskim Towarzystwem
Historycznym, Oddział w Nowym Sączu, oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. W Forum wzięły udział redakcje pism lokalnych wydawanych przez organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury na Sądecczyźnie. Patronat naukowy nad Forum sprawował Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którego delegacja kierowana przez dra Ryszarda Filasa uczestniczyła w obradach.
Z uczestnikami Forum spotkali się starosta sądecki Jan Golonka i prezydent Nowego Sącza Ryszard
Nowak. Na zakończenie obrad przyjęta została Deklaracja Programowa, sygnalizująca główne zagadnienia prasy lokalnej na Sądecczyźnie. Renata Kopacz z Biblioteki Publicznej w Muszynie przygotowała bibliografię prasy lokalnej na Sądecczyźnie oraz innej, podejmującej tematykę sądecką,
natomiast Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała okolicznościową wystawę.
12. W dniu 2 lipca 2010 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu wręczona została III doroczna nagroda
im. Szczęsnego Morawskiego Jerzemu Gizie za książkę Sądecka Lista Katyńska. Nagroda ustanowiona
została z inicjatywy „Almanachu Muszyny” i przyznawana jest we współpracy z „Rocznikiem Sądeckim”,
Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Polskim Towarzystwem Historycznym, Oddział w Nowym
Sączu. Laudację na cześć autora wygłosił Leszek Zakrzewski.
13. W dniach 2–4 lipca 2010 r. zorganizowane zostało XX Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny
z udziałem ok. 400 gości z Muszyny, różnych miast Polski oraz z zagranicy. W jego trakcie wręczone
zostały stypendia ufundowane przez Przyjaciół Almanachu Muszyny. Ponadto:
a. Odbył się publiczny koncert kandydatów do stypendiów artystycznych w Szkole Muzycznej
w Krynicy;
b. W Galerii w Pijalni Głównej w Krynicy otwarto wystawę „Detal architektoniczny”, zorganizowaną
we współpracy z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Laureatom wręczono nagrody
oraz ogłoszono tematykę kolejnego konkursu, którą stanowią zagrożone zniszczeniem detale
obiektów kolejowych na terenie dawnego państwa muszyńskiego, w związku ze stuleciem
budowy linii kolejowej Muszyna – Krynica;
c. Odbył się XIV turniej tenisa ziemnego, przygotowany we współpracy z TKKF Muszyna;
d. W Krynicy na Deptaku miał miejsce Koncert Piosenki Retro w wykonaniu Wojciecha
Dąbrowskiego;
e. Miejska Biblioteka Publiczna w Muszynie zorganizowała wystawę czasopism muszyńskich
znajdujących się w jej zbiorach;
f. Poczta Polska w Nowym Sączu, dzięki pomocy Wiesława Mochnackiego, wydała z okazji spotkania okolicznościową kartkę korespondencyjną ze specjalnym stemplem.
14. W dniu 4 lipca 2010 r. w Willi Wanda odbyło się spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM), w trakcie którego przyjęty został projekt statutu oraz powołano
komitet założycielski.
15. Z inicjatywy „Almanachu Muszyny” w godzinach wieczornych w dniu 15 lipca 2010 r. miało miejsce obywatelskie spotkanie przy zdroju „Grunwald” w Muszynie. Uroczystość odbyła się z okazji 600. rocznicy
bitwy pod Grunwaldem oraz 100. rocznicy nadania zdrojowi nazwy „Grunwald”, z inicjatywy Janiny
herbu Korczak Komorowskiej, związanej z rodem muszyńskich poczmistrzów z przełomu XIX i XX wieku.
W trakcie spotkania okolicznościowy referat wygłosił profesor Kazimierz Przyboś. W uroczystości wziął
udział burmistrz Muszyny Jan Golba, a młodzież z Katowic, przebywająca na kolonii w Muszynie, przebrana
w stroje z epoki, pokazała inscenizację sceny bitewnej. Na zdroju odsłonięto okolicznościową tablicę
ufundowaną przez Przyjaciół Almanachu Muszyny.
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16. W dniu 21 sierpnia 2010 w Willi Wanda zorganizowany został nocny koncert jazzowy w wykonaniu
światowej sławy saksofonisty Leszka Żądły oraz zaproszonych stypendystów „Almanachu Muszyny”.
17. W dniu 27 sierpnia w Muzeum Nikifora w Krynicy odbył się wernisaż wystawy „Krynica, Muszyna,
Żegiestów na dawnej pocztówce” ze zbiorów „Almanachu Muszyny”. W uroczystości wziął udział
Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz liczna rzesza przyjaciół
„Almanachu Muszyny”. Wydany został folder o wystawie.
18. W dniu 28 sierpnia 2010 r. odbyło się w Willi Wanda spotkanie ze stypendystami, w trakcie którego
podpisane zostały umowy stypendialne.
19. W dniu 30 sierpnia 2010 r. w Willi Wanda odbyło się zorganizowane przez Izę Cywę spotkanie przy
grillu stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
20. Podczas inauguracji roku szkolnego w Liceum w Muszynie w dniu 1 września 2010 r. roku Bożena
Mściwujewska-Kruk poinformowała o programie stypendialnym na rok szkolny/akademicki
2011/2012.
21. W dniu 8 września 2010 roku w Muzeum Nikifora w Krynicy odbyła się prezentacja wystawy
„Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce” ze zbiorów Almanachu Muszyny dla uczestników
XX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wystawa została ujęta w oficjalnym programie Forum.
22. W dniu 16 września 2010 roku Sąd Rejestrowy w Krakowie zarejestrował Stowarzyszenie Przyjaciół
Almanachu Muszyny nadając mu w KRS numer 0000365118.
23. W dniu 7 października 2010 r. w Muszynie w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbyło się
Forum Turystyczne, którego organizatorami byli SPAM oraz burmistrz Muszyny. Forum przebiegło pod
hasłem „Muszyna 2011 – nowe oblicze”. W jego trakcie przedyskutowano strategię promocji Muszyny,
z uwzględnieniem nowych możliwości, jakie niesie realizowany w mieście i gminie program rozwoju bazy
turystycznej. Uczestnicy Forum wysłuchali wykładu „Jaki marketing jest dzisiaj skuteczny”, przedstawionego przez Pawła Bochniarza, dyrektora Departamentu Marketingu światowej firmy audytorskodoradczej PricewaterhouseCoopers (PwC) z Warszawy. Na Forum zaprezentowana została przez założycieli Niezależnego Forum Muszyny nowa wersja internetowego kalendarium „Co, gdzie, kiedy”.
24. Przedstawiciele PwC, uczestniczący w Forum Turystycznym, w trakcie pobytu w Muszynie odbyli
zajęcia plastyczne z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 2 z dzielnicy Folwark, która ucierpiała w trakcie powodzi. Odbyło się również spotkanie szkoleniowe z zespołem muszyńskiej telewizji internetowej.
25. W dniu 9 października 2010 r. odbyło się walne zgromadzenie SPAM, w trakcie którego dokonano
wyboru władz stowarzyszenia oraz przyjęto projekt planu pracy na rok 2011.
26. W dniu 9 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wpisał Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, jako wydawcę rocznika „Almanach Muszyny”; bez zmian w rejestrze pozostały: redaktor naczelna Bożena Mściwujewska-Kruk oraz adres redakcji – ulica Piłsudskiego 56, Willa
Wanda w Muszynie.
27. W dniu 10 listopada 2010 r. uruchomiona została podstrona Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu
Muszyny na domenie www.almanachmuszyny.pl . Na stronie znajduje się między innymi lista członków SPAM oraz plan pracy na rok 2011.
28. W dniu 15 listopada 2010 r. uruchomiona została strona www.sadeczanie.net , stanowiąca pokłosie
I Forum Prasy Sądeckiej. Strona ma stanowić platformę kontaktową i informacyjną prasy lokalnej na
Sądecczyźnie. Stronę redagują Dorota Hołownia ze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
oraz  Jolanta Kosecka z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, natomiast kwestiami technicznymi zajmuje
się Paweł Majewski. Na stronie ogłoszona została tematyka II Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie
się w dniu 1 lipca 2011 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.
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29. Sad Rejonowy w Krakowie w dniu 18 listopada 2010 r. wpisał w Krajowym Rejestrze Sadowym władze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w składzie: Zarząd – Ryszard Kruk, prezes, Renata Trela, wiceprezes, Agata Szymańska, skarbnik, oraz członkowie Izabela Cywa i Jan Żywczak.
Komisja Rewizyjna – Włodzimierz Matuzik, przewodniczący, Piotr Rutka, wiceprzewodniczący, oraz
członkowie Juliusz Jarończyk, Maciej Śliwa i Bartłomiej Bujarski.
30. W dniach 25–26 listopada 2010 roku Izabela Cywa z ramienia „Almanachu Muszyny” wzięła udział
w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Batorego na temat współpracy ze stypendystami.
31. W dniu 5 grudnia 2010 r. w Starej Lubowli odbył się doroczny koncert organizowany przez Stowarzyszenie Amos, z udziałem stypendystów i kandydatów do stypendiów „Almanachu Muszyny”.
32. W grudniu 2010 roku odpowiadająca w ramach SPAM za kontakty z organizacjami pozarządowymi
na Sądecczyźnie Katarzyna Kucia-Garncarczyk skierowała do nich list z ofertą podjęcia współpracy.
33. W grudniu 2010 zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny i redakcja „Almanachu Muszyny” wystosowały życzenia świąteczne i noworoczne do ponad 500 Przyjaciół Almanachu Muszyny, w tym donatorów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
34. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny znajduje
się kwota 46.915,43 pln, przy istniejących zobowiązaniach z tytułu umów stypendialnych na kwotę
29.107 pln.
Ponadto:
• Przez cały omawiany okres prowadzone było wspólnie z Biblioteką Publiczną w Muszynie internetowe kalendarium: Co, Gdzie, Kiedy, podające informacje o ważnych i ciekawych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych w naszym regionie.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji powyższych zadań Przyjaciołom Almanachu Muszyny.
Są to (w kolejności alfabetycznej):
Izabela Bajorek (Muszyna), Łukasz Bajorek (Muszyna), Zbigniew Bajorek (Muszyna),
Klementyna Bajorek-Bieś (Mochnaczka), Igor Brzeziński (Warszawa), Mária Budzáková
(Stara Lubowla), Łucja Bukowska (Muszyna), Izabela Cywa (Krynica – Rzeszów), Monika
Czermińska (Muszyna – Folwark), Wojciech Dąbrowski (Warszawa), Filip Fetko (Stara Lubowla),
Sylwia Gacek (Muszyna), Małgorzata Gałuś (Muszyna), Karolina Grobelska (Warszawa), Mirosława
Hadała (Muszyna), Dorota Hołownia (Warszawa), Grzegorz Izydorek (Warszawa), Juliusz
Jarończyk (Krynica), Danuta Jarząbek (Krynica), Witold Kaliński (Wierchomla), Anton Karniš (Stara
Lubowla), Renata Kopacz (Muszyna), Jolanta Kosecka (Nowy Sącz), Andrzej Koszucki (Muszyna),
Katarzyna Kucia-Garncarczyk (Powroźnik), Krzysztof Lubiak (Krynica), Paweł Majewski (Nowy Sącz),
Gabriela Malastová (Stara Lubowla), Magdalena Małecka-Myślik (Muszyna), Leszek Migrała (Nowy
Sącz), Wiesław Mochnacki (Nowy Sącz), Stanisław Pażucha (Nowy Sącz), Mieczysław Pohl (Warszawa),
Kazimierz Przyboś (Kraków), Małgorzata Przyboś (Kraków), Barbara Rucka (Krynica), Mieczysław
Smyda (Krynica), Miroslav Števik (Stara Lubowla), Robert Ślusarek (Nowy Sącz), Agata Szymańska
(Muszyna), Tomasz Szymański (Muszyna), Marta Treit (Nowy Sącz), Krzysztof Trela (Muszyna), Renata
Trela (Muszyna), Krzysztof Waszniewski (Warszawa), Aleksandra Wołowiec (Muszyna), Krzysztof Wnęk
(Nowy Sącz), Leszek Zakrzewski (Nowy Sącz), Leszek Żądło (Monachium – Muszyna).
Ryszard Kruk

Bożena Mściwujewska-Kruk

prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”

31 grudnia 2010 roku, Muszyna/Warszawa
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