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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.
Prowadzimy 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
koncerty młodzieży polskiej i słowackiej. Mamy status Organizacji Pożytku Publicznego,
KRS 0000365118. www.almanachmuszyny.pl

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej to apolityczna i niedochodowa
organizacja, stawiająca sobie za cel działalność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków
polsko-niderlandzkich. Podczas regularnych spotkań klubowych, członkowie i sympatycy
TPPN mają okazję zapoznać się z przedstawicielami gospodarki, nauki i kultury Polski
oraz Królestwa Niderlandów, których praca, zainteresowania lub sympatie związane są
z Niderlandami. www.tppn.pl

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zostało utworzone w 1953 r.
w celu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, udostępniania spuścizn naukowców
i materiałów archiwalnych wytworzonych przez instytuty naukowe PAN. Archiwum PAN
swoją działalnością obejmuje terytorium całego kraju oraz placówki zagraniczne PAN
w Brukseli, Berlinie, Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie, Wiedniu. Siedzibą Archiwum jest
Pałac Staszica w Warszawie. www.apan.waw.pl

Karolina Grobelska, autorka wystawy jest kustoszem Muzeum Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wykształcenia historyk sztuki i muzealnik,
absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada
twórczość Jana Bogusławskiego, architekta i projektanta mebli, a także autora kołyski, której
powstanie jest ściśle związane z wizytą holenderskiej pary książęcej w Krynicy. Przebieg
wizyty oraz historia królewskiej kołyski, przedstawione na wystawie, zostały opisane przez
Karolinę Grobelską na łamach „Almanachu Muszyny” w 2010 i 2012 roku. Wystawa jest
uwieńczeniem pracy badawczej autorki nad niezwykłymi losami mebla, przekazanego na
dwór holenderski w 1938 roku. Przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół
Almanachu Muszyny we współpracy z władzami samorządowymi Krynicy oraz
Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów SA była prezentowana latem 2012 roku w ramach 46.
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju oraz podczas XXII Forum Ekonomicznego
w Krynicy. W roku 2013 na zaproszenie profesora Jacka Purchli gościła w Międzynarodowym
Centrum Kultury w Krakowie.
Justyna Tomasiak, pochodzi z Milika koło Muszyny. Uczyła się w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Krynicy oraz Nowym Sączu, aktualnie jest studentką Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, gdzie kształci się pod kierunkiem
prof. Andrzeja Kordykiewicza, w klasie skrzypiec. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach
muzycznych, m.in. na Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej. Bierze udział
w konkursach i koncertach w Polsce i zagranicą. Była stypendystką Funduszu Stypendialnego
Almanachu Muszyny.
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W 2013 roku Królestwo Niderlandów obchodzi 200 lat swojego istnienia i razem z
naszymi holenderskimi Przyjaciółmi będziemy to wydarzenie świętować. Obchody
warto wykorzystać do refleksji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
relacji polsko-niderlandzkich, w tym wspomnienia tych znanych i mniej znanych
faktów ze wspólnej historii.
W dniu 30 kwietnia 2013 roku, po oficjalnej abdykacji królowej Beatrix, która tron
w Niderlandach objęła 30 stycznia 1980 roku po swojej matce królowej Julianie,
zainaugurowane zostanie panowanie nowego władcy. Decyzję o przekazaniu tronu
swemu najstarszemu synowi Willemowi-Alexandrowi, księciu Oranje-Nassau,
królowa Beatrix ogłosiła podczas przemówienia w holenderskiej telewizji 28 stycznia
2013 roku.
Zmiana na tronie, tak jak miało to miejsce 33 lata temu, nastąpi na podstawie art. 32
Konstytucji Królestwa Niderlandów i odbędzie się w stolicy kraju Amsterdamie.
Akt Abdykacji królowa Beatrix podpisze w Pałacu Królewskim na Dam w dniu
30 kwietnia 2013 roku. Z tym momentem królem Niderlandów zostanie książę
Willem-Alexander.
W Polsce mamy miejsce, z którym wiążą się losy członków Domu Królewskiego
Orańczyków. Juliana, wówczas księżniczka Niderlandów i księżniczka OranjeNassau, późniejsza królowa i jej małżonek książę Bernhard van Lippe-Biesterfeld,
rodzice JKM Beatrix, spędzili w 1937 roku miesiąc miodowy w Krynicy w willi
„Patria”, należącej do Jana Kiepury.

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM)
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN)
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie (APAN)
Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej
serdecznie zapraszają

na wernisaż wystawy

„O wizycie, która zakołysała Krynicą”
autorstwa Karoliny Grobelskiej
Środa, 17 kwietnia 2013 roku, godzina 18.00
Pałac Staszica, Sala Lustrzana
ulica Nowy Świat 72 w Warszawie

Wystawa, przygotowana pro publico bono, z okazji 75. rocznicy wizyty, ukazuje tę
fascynującą historię na tle międzywojennej Krynicy. Mamy nadzieję, iż przyczyni się
do utrwalenia tego niezwykłego wydarzenia z dziejów stosunków polskoniderlandzkich w pamięci odbiorców.

Program:

Wystawa jest otwarta dla PT Publiczności
od 18 kwietnia do 18 maja 2013 roku.

2 Powitanie gości – dr Hanna Krajewska, dyrektor APAN
2 Słowo z Niderlandów – profesor Ryszard Żelichowski, prezes TPPN
2 Pozdrowienia z Muszyny i Krynicy – Ryszard Kruk, prezes SPAM
2 Prezentacja wystawy – Karolina Grobelska
2 Recital Justyny Tomasiak (skrzypce) – stypendystki Funduszu Stypendialnego
Almanachu Muszyny; artystkę przedstawi Bożena Mściwujewska-Kruk,
redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.

