
 

 

SPAM POSŁANIEC jesień 2014 

Posłaniec pilnych, dobrych i ważnych wiadomości dla członków 

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 

 

5 listopada 2014 roku w wieku 73 lat zmarł Bartłomiej (Bartek) Bujarski, 

członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, wieloletni 

współpracownik redakcji "Almanachu Muszyny", organizator zlotów 

muszyńskiego rodu Bujarskich. Spoczywa wśród lip na muszyńskim cmentarzu. 

Pozostaniesz, drogi Przyjacielu, na zawsze w naszej pamięci! 

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

SPAM-owy rozkład jazdy na najbliższe miesiące – warto odnotować w kalendarzu: 

1. 25 listopada 2014 (wtorek), o godzinie 16 zapraszamy do Pałacu Staszica w Warszawie na sesję 

naukową, której SPAM jest współorganizatorem. Druk zaproszenia w załączeniu. 

2. 5 grudnia 2014 (piątek) – zgodnie z kilkuletnią tradycją udajemy się do Starej Lubowli na 

polsko-słowacki koncert z okazji święta miasta, w którym wystąpią także nasi stypendyści. Dla 

zainteresowanych wyjazd z Rynku w Muszynie o godzinie 16.30. Prosimy o potwierdzenie 

udziału e-mailem lub telefonicznie.  

3. 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godzinie 18 na otwartym spotkaniu Towarzystwa Karpackiego 

w Muzeum Ziemi PAN, Al. Na Skarpie 20/26 w Warszawie prezentujemy książki nagrodzone w 

dotychczasowych VII edycjach Nagrody Szczęsnego Morawskiego „Sądecczyzna”. Zapraszamy!    

4. W Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2015 roku (czwartek) o godzinie 17 zapraszamy do Muzeum 

Państwa Muszyńskiego na nasze tradycyjne noworoczne i opłatkowe spotkanie. Podobnie jak w 

latach poprzednich kolędami uraczą nas „Wesołe Harmonijki” ze Starej Lubowli. Prosimy o coś 

słodkiego na wspólny stół.  

5. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SPAM odbędzie się w dniu 7 marca 2015 roku 

(sobota) o godzinie 15 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Zgodnie z tradycją o godzinie 9  

„miłośnicy boazerii i parapetów” spotykają się pod wyciągiem na Szczawniku, natomiast o 

godzinie 19 wszystkich – kto chce i może – oczekujemy na składkowej kolacji w „Willi Trela”. 

Zainteresowanych noclegiem prosimy o kontakt. 

6. XXV jubileuszowe Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, jak zawsze w pierwszą sobotę 

lipca, czyli 4 lipca 2015 roku o godzinie 18. Spotkanie przebiegnie w stylu staropolskim. Już 

rezerwujcie stosowne humory i stroje od „szlachcica do chłopa pańszczyźnianego” włącznie.  

7. Bożena przypomina, że w dniu 1 marca 2015 roku zamyka tekę redakcyjną XXV rocznika 

„Almanachu Muszyny. Pospieszcie się z zapowiedzianymi tekstami. 

W bieżącym roku z tytułu 1% wpłynęło do kasy SPAM na cele statutowe 6778 złotych. Dziękujemy i 

prosimy pamiętajcie o nas także przy rozliczeniu się z fiskusem za rok 2014. Nasz KRS  0000365118. 
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