Profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego
Centrum Kultury, i Ryszard Kruk, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Almanachu Muszyny, zapraszają na spotkanie

ALMANACH

DLA MAŁEJ OJCZYZNY
PO SPOTKANIU NASTĄPI OTWARCIE WYSTAWY
O WIZYCIE, KTÓRA ZAKOŁYSAŁA KRYNICĄ
ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI 75. ROCZNICY
PODRÓŻY POŚLUBNEJ HOLENDERSKIEJ

WYSTAWA PREZENTOWANA
W ŚREDNIOWIECZNYCH
PIWNICACH MCK
8 STYCZNIA — 10 LUTEGO 2013

NASTĘPCZYNI TRONU DO POLSKI

8 STYCZNIA 2013  /wtorek/
18.00
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 25
WSTĘP WOLNY
SPOTKANIE W JĘZYKU POLSKIM
3 WWW.MCK.KRAKOW.PL

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny grupuje osoby zainteresowane historią, kulturą i rozwojem Ziemi Muszyńskiej. Główną naszą
inicjatywą jest wydawany od roku 1991 rocznik „Almanach Muszyny”,
pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, w którym autorzy „od
profesora po zawiadowcę stacji” opublikowali ponad 600 artykułów
podejmujących tematykę historii, kultury i współczesnego oblicza miejscowości wchodzących w skład historycznego państwa muszyńskiego.
Przyjaciele Almanachu Muszyny finansują Fundusz Stypendialny
Almanachu Muszyny, w ramach którego ponad 250 zdolnych uczniów
i studentów otrzymało stypendia. Jesteśmy organizatorami konkursów
i wystaw. Wspólnie z partnerami dokumentujemy zagrożone zabytki,
nagradzamy najlepsze książki o naszym regionie, promujemy rozwój
turystyki i bogactwo kulturalne regionu. Organizujemy doroczne koncerty młodzieży polskiej i słowackiej. Stowarzyszenie posiada status
organizacji pożytku publicznego KRS 0000365118.
3 Więcej na: www.almanachmuszyny.pl
Wystawa O wizycie, która zakoł ysała Krynicą, zrealizowana przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, powstała, aby przypomnieć jedno z najbardziej medialnych wydarzeń w dziejach regionu,
jakim w styczniu 1937 roku stał się przyjazd do Krynicy holenderskiej
pary książęcej, która spędziła miesiąc miodowy w willi „Patria” Jana
Kiepury. Wystawa przedstawia przebieg królewskiej wizyty na tle atmosfery kurortu lat 30., dopełniając historię nieznanym, a interesującym
faktem związanym z kołyską, zaprojektowaną przez Jana Bogusławskiego i podarowaną parze książęcej rok po wizycie, w związku z narodzinami księżniczki Beatrix, obecnie Królowej Niderlandów. 75. rocznica
wizyty oraz odnalezienie kołyski w holenderskich zbiorach królewskich
stały się impulsem dla wystawy, która miała swą premierę w sierpniu
2012 w krynickiej willi „Patria”. Kolejnym etapem podróży jest dla niej
wizyta w Królewskim Krakowie. Autorka wystawy, Karolina Grobelska,
jest histor ykiem sztuki, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest kustoszem Muzeum Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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