


  









 



 600 artykułów 

 Tradycyjny i na CD 

 Obecny w Internecie 

 W językach: EN, DE i SK   

 



 W sumie: 15 edycji, 250 stypendiów, ponad 250 tysięcy złotych 

 Stypendia: 
› Naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Muszynie  

› Naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów gimnazjów z Powroźnika, 
Złockiego, Muszyny-Folwarku, 

› Naukowe za najlepiej zdaną maturę, 

› Stypendia dla młodzieży uzdolnionej artystycznie, uczęszczającej do szkół 
muzycznych w Krynicy i Nowym Sączu,   

› Stypendia dla uczniów Gimnazjów ze Starej Lubowli, 

› Stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów magisterskich. 

 Komitety stypendialne 

 Praca ze stypendystami – planowanie kariery zawodowej 

 Konto Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny  

 Współpraca z Fundacją Batorego oraz Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości    

 Z 1% zebraliśmy w roku 2013 w sumie 8.770 złotych 

 Jesteśmy transparentni    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Agnieszka Zahaczewska 

 

 

 

 

 

 

 

 Natalia Święs  

 Anna Iwanicka  



 

 













  





Nasze główne wspólne transgraniczne inicjatywy: 

 Współpraca przy wydawaniu rocznika „Almanach Muszyny”, publikacja tekstów w 
języku polskim i słowackim, 

 Prowadzenie programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży, 

 Zorganizowanie w latach 2000-2004 pracy Młodzieżowych Klubów 
Wyszehradzkich ze Starej Lubowli, Muszyny, Vsetína (Czechy) oraz Nyíregyházy 
(Węgry), w tym wzajemnych wizyt, seminariów i szkoleń, 

 Nadanie z naszej inicjatywy nazwy Most Wyszehradzki mostowi granicznemu 
Leluchów/Čirč (2003 r.), 

 Doroczne koncerty z okazji święta miasta Stara Lubowla oraz noworoczne w 
Muszynie i Krynicy, 

 Wspólne wystawy twórców po polskiej i słowackiej stronie, w tym fotograficzne 
dokumentowanie zagrożonych zabytków, 

 Inicjatywy turystyczne służące promocji atrakcji Doliny Popradu, w tym Forum 
Organizatorów Turystyki, kalendarium wydarzeń oraz rajd rowerowy. 





Trasa ma kształt pętli i przebiega po terytorium Polski i Słowacji. Start i zakończenie na 
Zapopradziu w Muszynie. Długość trasy wynosi 42 km, przy całkowitej sumie wzniesień 432 
metry. Punkt startu znajduje się na wysokości 465 mpm, a najwyższej położony punktu to 632 
mpm. Dodatkowo na trasie są cztery odcinki specjalne dla zaawansowanych rowerzystów. 

Organizatorami rajdu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz muszyńskie 
firmy: Biuro Turystyczne Vector i Hans Sport a także Cykliści ze Starej Lubowli. 









 4-6 lipca 2014 

 VII Nagroda Szczęsnego Morawskiego 

 Konkurs fotograficzny „Detal architektoniczny”  



  



 www.almanachmuszyny.pl 

 www.sadeczanie.net 

 www.dolinapopradu.net 

 oraz w kolejnych edycjach „Almanachu 

Muszyny”. Rocznik 24. ukaże się w czerwcu 2014 

roku – tekę redakcyjną zamykamy w marcu! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.almanachmuszyny.pl/
http://www.sadeczanie.net/
http://www.dolinapopradu.net/


 Jeśli popierasz to co 

robimy, prosimy przekaż na 

nasze statutowe cele 1% 

Twoich podatków!   

 Nasz KRS 0000365118 

 
 Kontakt do nas: 

redakcja@almanachmuszyny.pl 

poczta@almanachmuszyny.pl  
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