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Tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wa�ma�po�ten�cjał!

Ostat�nie�la�ta�po�ka�zu�ją,�że�sek�tor�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�roz�wi�-
ja�się�w�Pol�sce�nie�zwy�kle�dy�na�micz�nie.�Wy�da�rze�nia�ar�ty�stycz�ne
i�dzie�dzic�two�kul�tu�ro�we�co�raz�czę�ściej�wy�ko�rzy�stu�je�się�do�wzbu�-
dze�nia�za�in�te�re�so�wa�nia�tu�ry�stów�re�gio�nem�czy�mia�stem.�Więk�-

sza�świa�do�mość�wpły�wu�spu�ści�zny�kul�tu�ro�wej�na�roz�wój�tu�ryst�ki�spra�wia,�że�na�jej�funda-
men�cie�po�wsta�ją�pro�duk�ty�tu�ry�stycz�ne�ofe�ru�ją�ce�kom�plek�so�wą�ofer�tę.�Przy�kła�dów�jest�wie�le,
ale�po�zwo�lę�so�bie�po�dać�kil�ka�pro�duk�tów�tu�ry�stycz�nych,�któ�re�otrzy�ma�ły�Cer�ty�fi�kat�Pol�skiej
Or�ga�ni�za�cji�Tu�ry�stycz�nej.�Wśród�lau�re�atów�Kon�kur�su�na�Naj�lep�szy�pro�dukt�Tu�ry�stycz�ny�są
mię�dzy�in�ny�mi�Szlak�tu�ry�stycz�ny�po�pod�zie�miach�Ryn�ku�Głów�ne�go�w�Kra�ko�wie,�Ma�ło�pol�ski
Szlak�Ar�chi�tek�tu�ry�Drew�nia�nej,�Car�na�val�Sztuk�Mi�strzów�w�Lu�bli�nie�czy�Ma�nu�fak�tu�ra�Łódz�-
ka.�Te�i�wie�le�in�nych�pro�duk�tów,�po�ka�zu�je,�że�Pol�ska�ma�dla�tu�ry�stów�za�in�te�re�so�wa�nych�tu�ry�-
sty�ką�kul�tu�ro�wą,�ofer�tę�bar�dzo�zró�żni�co�wa�ną�i�od�po�wia�da�ją�cą�gu�stom�na�wet�naj�bar�dziej
wy�ma�ga�ją�cych�od�bior�ców.�Naj�lep�sze�pol�skie�pro�duk�ty�tu�ry�stycz�ne�od�zna�czo�ne�cer�ty�fi�ka�tem
mo�żna�po�znać�na�stro�nie�www.pol�ska�po�daj�da�lej.�

Wzrost�za�in�te�re�so�wa�nia�sze�ro�ko�ro�zu�mia�ną�kul�tu�rą�w�wy�pra�wach�tu�ry�stycz�nych�wi�docz�-
ny�jest�ta�kże�na�świe�cie.�Świad�czy�o�tym�opra�co�wa�ny�przez�Świa�to�wą�Or�ga�ni�za�cję�Tu�ry�sty�ki
ra�port�„To�urism�2020”.�Pod�ró�że�w�po�szu�ki�wa�niu�wra�żeń�es�te�tycz�nych�i�za�spo�ko�je�nia�po�trzeb
edu�ka�cyj�nych�nie�są�już�do�me�ną�tyl�ko�eli�tar�nej�gru�py�ale�sta�ły�się�ulu�bio�nym�spo�so�bem�ak�-
tyw�ne�go�spę�dza�nia�cza�su�dla�mi�lio�nów�lu�dzi�na�ca�łym�świe�cie.�Ob�ser�wu�jąc�tren�dy�na�świe�cie
pro�mu�je�my�tu�ry�sty�kę�kul�tu�ro�wą�w�Pol�sce�wy�ko�rzy�stu�jąc�wła�śnie�cer�ty�fi�ko�wa�ne�pro�duk�ty
Tak�się�dzie�je�na�przy�kład�w�kam�pa�nii�za�granicznej�„Pol�ska.�Co�me�and�find�your�sto�ry”.
Na�lay�outach�w�baj�ko�we�mo�ty�wy�wple�cio�ne�zo�sta�ły�wska�za�ne przez�re�gio�ny�czy�mia�sta�fla�go�we
pro�duk�ty.

Kam�pa�nia�re�ali�zo�wa�na�jest�w�Eu�ro�pie�oraz�na�wy�bra�nych�ryn�kach�azja�tyc�kich�(Chi�ny,
Ja�po�nia�i�In�die).�Ofe�ru�je�my�ta�kże�ma�te�ria�ły�o�tu�ry�sty�ce�kul�tu�ry�wy�sokiej�(w�tym�tu�ry�sty�ka
dzie�dzic�twa�kul�tu�ro�we�go,�tu�ry�sty�ka�mu�ze�al�na,�tu�ry�sty�ka�li�te�rac�ka,�tu�ry�sty�ka�even�to�wa�kul�-
tu�ry�wy�so�kiej).�Po�ka�zu�je�my�przy�kła�dy�tu�ry�sty�ki�edu�ka�cyj�nej�oraz�po�wszech�nej�tu�ry�sty�ki�kul�-
tu�ro�wej�(w�tym�naj�po�pu�lar�niej�sza�tu�ry�sty�ka�miej�ska,�na�stęp�nie�tu�ry�sty�ka�wiej�sko�-kul�tu�ro�wa,
et�nicz�na,�tu�ry�sty�ka�obiek�tów�mi�li�tar�nych,�tu�ry�sty�ka�obiek�tów�prze�my�sło�wych�i�tech�nicz�nych,
tu�ry�sty�ka�ży�wej�hi�sto�rii,�tu�ry�sty�ka�even�to�wa�kul�tu�ry�po�pu�lar�nej,�tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wo�-przy�-
rod�ni�cza,�tu�ry�sty�ka�eg�zo�tycz�na,�tu�ry�sty�ka�re�li�gij�na�i�piel�grzym�ko�wa,�tu�ry�sty�ka�ku�li�nar�na,
tu�ry�sty�ka�hob�by�stycz�na,�tu�ry�sty�ka�re�gio�nal�na).��

Je�stem�prze�ko�na�ny,�że�dla�Pol�ski�roz�wi�ja�nie�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�sta�no�wi�je�den�z�ofi�cjal�-
nie�uzna�nych�prio�ry�te�tów�w�za�kre�sie�go�spo�dar�ki�tu�ry�stycz�nej.�Tu�ry�sty�kę�w�mia�stach�i�kul�tu�-
ro�wą�wpi�sa�no,�ja�ko�je�den�z�pię�ciu�pro�duk�tów�mar�ko�wych�pol�skiej�tu�ry�sty�ki.�Wie�rzę,�że�sta�ra�nia
POT�w�seg�men�cie�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�uwy�dat�nią�po�ten�cjał�ja�ki�drze�mie�w�tym�bar�dzo�roz�-
wo�jo�wym�sek�to�rze�pol�skiej�tu�ry�sty�ki�za�rów�no�w�tu�ry�sty�ce�kra�jo�wej,�jak�i�przy�jaz�do�wej.

Cie�szy�mnie,�że�je�ste�śmy�świad�ka�mi�dy�na�micz�ne�go�roz�wo�ju�ma�so�wych�im�prez�kul�tu�ral�-
nych,�któ�re�efek�tyw�nie�wpi�su�ją�się�w�pol�ską�ofer�tę�tu�ry�stycz�ną.�Two�rzą�one�no�wą�ja�kość�ko�-
mu�ni�ka�cji�z�kon�su�men�ta�mi,�zwłasz�cza�w�tu�ry�sty�ce.�Są�swo�istym�event�mar�ke�tin�giem,�szyb�ko
roz�wi�ja�ją�cą�się�for�mą�ko�mu�ni�ka�cji�mar�ke�tin�go�wej�w�pro�mo�cji�re�gio�nów,�miast�i�firm.�Do�ro�bi�-
li�śmy�się�wie�lu�wspa�nia�łych�im�prez,�któ�re�są�mar�ko�wym�pro�duk�tem�na�ska�lę�eu�ro�pej�ską.�Pre�-
sti�żo�we�im�pre�zy�po�sia�da�ją�nie�by�wa�łą moc�re�ali�zo�wa�nia�ce�lów�po�przez�ak�tyw�ne�za�in�te�re�so�wa�nie
oto�cze�nia,�bu�du�ją�po�zy�tyw�ny�wi�ze�ru�nek�mar�ki.�Atrak�cyj�ne�wy�da�rze�nie�przy�no�si�skut�ki�dłu�go�-
ter�mi�no�we�bu�du�jąc�lo�jal�ność�od�bior�ców.�

Rafał�Szmytke
Prezes�POT



Bajkowy�urlop�
w�Polsce!

Prze�ko�nu�je�nas�o�tym�Pol�ska�Or�ga�ni�za�cja�Tu�ry�stycz�na�w�swo�jej�baj�ko�wej�ak�cji�pro�-

mo�cyj�nej�pro�wa�dzo�nej�obec�nie�w�ca�łej�Pol�sce.�Jest�to�nie�ty�po�we�pod�su�mo�wa�nie�dzia�-

łań�pro�wa�dzo�nych��za�gra�ni�cą�w�ra�mach�du�że�go�pro�jek�tu�„Pro�muj�my�Pol�skę�Ra�zem”.

Cykl�szes�na�stu�im�prez�am�bien�to�wych�w�ka�żdym�z�wo�je�wództw�jest�oka�zją�do�po�ka�za�-

nia�miesz�kań�com,�w�ja�ki�spo�sób�pro�mo�wa�ny�jest�ich�re�gion�za�gra�ni�cą�a�ta�kże�za�chę�tą

do�po�zna�nia�le�piej�je�go�po�ten�cja�łu�tu�ry�stycz�ne�go.

Ty�tuł�pro�jek�tu�–�Pro�muj�my�Pol�skę�Ra�zem�–�zo�bo�wią�zu�je,�dla�te�go�w�pro�gra�mie�zna�la�-

zła�się�ta�kże�cie�ka�wa�pro�po�zy�cja�dla�miesz�kań�ców�da�ne�go�re�gio�nu�jak�i�od�wie�dza�ją�cych

go�tu�ry�stów.�Wszy�scy�mo�gą�spró�bo�wać�swych�ak�tor�skich�sił�pod�okiem�ak�tor�ki�Jo�an�ny

Ko�ro�niew�skiej�i�ode�grać�scen�kę�in�spi�ro�wa�ną�wa�lo�ra�m�tu�ry�stycz�ny�mi�re�gio�nu.�In�sce�ni�za�-

cjom�to�wa�rzy�szy�baj�ko�wa�ara�nża�cja�i�re�kwi�zy�ty�na�wią�zu�ją�ce�do�baj�ko�we�go�mo�ty�wu,�któ�-

rym� pro�mo�wa�ny� jest� re�gion.� Ka�żdy,� kto� po�ka�że� � na� mi�ni�-sce�nie� baj�ko�wą� scen�kę,

in�spi�ro�wa�ną�atrak�cja�mi�tu�ry�stycz�ny�mi�re�gio�nu,�ma�szan�sę�zo�stać�praw�dzi�wą�gwiaz�dą�–

twa�rzą�re�gio�nu�i�włą�czyć�się�ak�tyw�nie�w�pro�mo�cję�re�gio�nu.



Bajkowy�urlop

Ple�ne�ro�we�im�pre�zy�w�po�szcze�gól�nych�wo�je�wódz�twach�bę�dą�mieć,�bo�wiem�kon�ty�nu�-

ację�w�ra�mach�–�tym�ra�zem�już�ogól�no�pol�skie�go�–�kon�kur�su�„Zo�stań�twa�rzą�re�gio�nu”.

Udział�w�kon�kur�sie�mo�gą�wziąć�wszy�scy�au�to�rzy�sce�nicz�nych�in�sce�ni�za�cji,�a�dla�zwy�-

cięz�ców�Pol�ska�Or�ga�ni�za�cja�Tu�ry�stycz�na�przy�go�to�wa�ła�nie�zwy�kłą�na�gro�dę:�mo�żli�wość

udzia�łu�w�praw�dzi�wej�kam�pa�nii�re�kla�mo�wej!�

W�ka�żdym�z�re�gio�nów�wy�ło�nio�ne�zo�sta�nie�–�w�efek�cie�naj�pierw�gło�so�wa�nia�in�ter�nau�-

tów,�a�póź�niej�wer�dyk�tu�ju�ry�–�po�jed�nej,�naj�cie�kaw�szej�baj�ko�wo�-tu�ry�stycz�nej�in�sce�ni�za�-

cji.�Ich�autorzy,�laureaci�konkursu,�będą�się�mogli�zobaczyć�na�billboardach,�które�zawisną

na�terenie�całego�kraju.�Wszystkie�szczegóły�oraz�regulamin��konkursu�zamieszczone�są

na�stronie�www.twarzregionu.pl



w�Polsce!

Do�tych�czas�od�by�ły�się�już�am�bien�ty�w�Ino�wro�cła�wiu,�Kra�ko�wie,�Ło�dzi,�Wro�cła�wiu�i�Go�-

rzo�wie�Wiel�ko�pol�skim.�Do�koń�ca�wrze�śnia�od�bę�dą�się�jesz�cze�w�Gdań�sku,�Bia�łym�sto�ku,

Gnieź�nie,�Ku�ro�zwę�kach,�Lu�bli�nie,�Ka�mie�niu�Po�mor�skim,�Rze�szo�wie,�Opo�lu,�Olsz�ty�nie,

Ogro�dzień�cu�i�War�sza�wie.

Jak�na�baj�ko�wą�kam�pa�nię�przy�sta�ło,�po�ra�na�mo�rał:�gdy�dzia�ła�się�ra�zem,�mo�żna

bar�dzo�wie�le� zro�bić� dla� pro�mo�cji� tu�ry�stycz�nej�Pol�ski� i� ka�żde�go� z� re�gio�nów.�Pro�jekt

Pro�muj�my�Pol�skę�Ra�zem�jest�te�go�do�sko�na�łym�przy�kła�dem,�a�pod�su�mo�wu�ją�ca�kam�pa�nia

ilu�stru�je�to�w�bar�dzo�su�ge�styw�nej�i�za�ra�zem�nie�kon�wen�cjo�nal�nej�for�mie.�Jak�się�więc

oka�zu�je,�nie�tyl�ko�w�baj�kach�wszyst�ko�do�brze�się�koń�czy!

www.polska.travel



Eu�ro�pej�skie�Cen�trum�Baj�ki�im.�Koziołka�Matołka�jest�or�ga�ni�za�to�rem
wie�lu� im�prez� i�wy�da�rzeń�kul�tu�ral�nych�ma�ją�cych�na�ce�lu�pro�mo�cję
Pa�ca�no�wa�ja�ko�Eu�ro�pej�skiej�Sto�li�cy�Ba�jek.�Naj�więk�szym�z�nich�jest
Fe�sti�wal�Kul�tu�ry�Dzie�cię�cej,�któ�ry�od�2003�ro�ku�od�by�wa�się�cy�klicz�nie,
z�oka�zji�Dnia�Dziec�ka.�Za�le�tą�event�mar�ke�tin�gu�jest�przede�wszyst�kim
ak�tyw�ne� uczest�nic�two� od�bior�ców� w� or�ga�ni�zo�wa�nym� wy�da�rze�niu.
Bio�rą�oni�czyn�ny�udział�w�re�ali�zo�wa�nych�warsz�ta�tach�oraz�są�uczest�-
ni�ka�mi�wy�da�rzeń�kul�tu�ral�nych.�Po�nad�to�na�le�ży�pa�mię�tać�o�po�tę�dze
In�ter�ne�tu,�w�któ�rym�du�ża�część�wi�dzów�za�miesz�cza�zdję�cia�i�re�la�cje
z�wy�da�rze�nia.�Otwie�ra�to�ko�lej�ne,�efek�tyw�ne�ka�na�ły�pro�mo�cji�za�rów�no
sa�me�go�even�tu�jak�i�or�ga�ni�za�to�ra.

Dzię ki war to ściom edu ka cyj nym wy da rze nia i licz bie je go od bior ców,
Fe sti wal cie szy się ogrom nym za in te re so wa niem me diów re gio nal nych
i ogól no pol skich. Da je to sze ro kie mo żli wo ści pro mo cji przy mniej szych
na kładach fi nan so wych, niż przy tra dy cyj nych kam pa niach pro mo cyj nych. 

Fe sti wal Kul tu ry Dzie cię cej w 2014 ro ku od był się już po raz 12. W pro -
gra mie te go rocz nej edy cji  zna la zły się m.in.: Spo tka nia Mi strzów Te atru
- naj lep szych dzie cię cych grup mło dzie żo wych, warsz ta ty dla Mi strzów Te -
atru i Mi strzów Mu zy ki, warsz ta ty twór cze dla dzie ci, kon cer ty i re ci ta le.
Na wy da rze nie przy by ło 35 000 go ści. Im pre za ma już sta łych od bior ców,
któ rzy co ro ku od wie dza ją Pa ca nów. 

www.stolica-bajek.pl

Eu�ro�pej�skie�Cen�trum�Baj�ki�im.�Ko�zioł�ka�Ma�-
toł�ka�w�Pa�ca�no�wie�jest�in�sty�tu�cją�kul�tu�ry,�któ�rej
wszyst�kie� dzia�ła�nia� skie�ro�wa�ne� są� do� dzie�ci,
ro�dzi�ców�i�osób�pra�cu�ją�cych�z�dzieć�mi.�Zo�sta�ło

utwo�rzo�ne�w�2005�ro�ku�przez�Gmi�nę�Pa�ca�nów�i�Sa�mo�rząd
Wo�je�wódz�twa�Świę�to�krzy�skie�go.

Po�my�sło�daw�cą�jest�Wal�de�mar�Dą�brow�ski�–�Mi�ni�ster�Kul�tu�ry
w�la�tach�2002-2005.�Z�je�go�ini�cja�ty�wy�w�2003�r.�w�Pa�ca�no�wie
zor�ga�ni�zo�wa�no�pierw�szy�Fe�sti�wal�Kul�tu�ry�Dzie�cię�cej.�Fe�sti�wal
stał�się�bodź�cem�do�stwo�rze�nia�no�wo�cze�sne�go�dzie�cię�ce�go
ośrod�ka�kul�tu�ry�o�zna�cze�niu�mię�dzy�na�ro�do�wym,�któ�re�go�za�da�-
niem�jest�na�uka�przez�za�ba�wę.�Nie�ma�w�Pol�sce�lep�sze�go�miej�-
sca�na�ta�ką�dzia�łal�ność�jak�wła�śnie�Pa�ca�nów,��któ�re�go�po�ca�łym
świe�cie�szu�kał�re�zo�lut�ny�Ko�zio�łek�Ma�to�łek.
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1. 30.07.-17.08.2014
Fe styn nad je zio rem Ma sch see,
Ha no wer
Przy tul ne knajp ki, bez płat ne kon cer -

ty, im pre zy spor to we lub wie czo ry  ta -
necz ne nad brze giem je zio ra – tak co
ro ku wy glą da fe styn nad je zio rem Ma -
sch see.                  www.han no ver.de 

2. 21.06.-29.06.2014 
Ty dzień Ki loń ski
Pierw sze re ga ty od by ły się  w 1882 ro-

ku. Od tam tej po ry w Ki lo nii ma miej sce
je den z naj więk szych na świe cie fe sti wa-
li że glar skich. To wa rzy szy mu ok. 2000
im prez i kon cer tów. Po nad 3 mln mię dzy -
na ro do wych go ści oraz 3500 że gla rzy
z 50 kra jów we źmie udział w te go rocz -
nym fe sti wa lu.    www.kie ler- wo che.de

3. 29.08.-31.08.2014 
Fe sti wal Wy brze ża Mu ze ów 
we Frank fur cie
W ostat ni week end sierp nia we Frank-

fur cie nad Me nem od by wa się je den
z naj więk szych eu ro pej skich fe stiwali
kul tu ral nych. To świet na oka zja aby od -
być uni ka to wą pod róż w to wa rzy stwie
sztu ki, kul tu ry, mu zy ki oraz za sma ko -
wać re gio nal nych spe cja łów. (ok. 2,5 mi-
lio na od wie dza ją cych)

www.mu seum su fer fest.de

4. 20.09.-05.10.2014 
Okto ber fest w Mo na chium
W Mo na chium już po raz 181. od bę -

dzie się świę to pi wa "Okto ber fest". Jak
co ro ku mi lio ny tu ry stów z ca łe go świa -
ta od wie dzą sto li cę Ba wa rii. Fe styn jest
po łą cze niem tra dy cyj nych zwy cza jów
z re gio nal ną mu zy ką, świe żym pi wem,
ku li nar ny mi spe cja ła mi i ser decz ną go -
ścin no ścią.         www.okto ber fest.de

5. 27.09.-13.10.2014 
Can n stat ter Volks fest 
w Stut t gar cie
Po raz 169. Od bę dzie się w Stut t -

gar cie. Ma tro chę krót sza tra dy cję co
Okto ber fest, ale jest rów nie in te re su ją -
cy. Tu rów nież pre zen to wa na jest tra -
dy cja re gio nu przy pi wie, je dze niu i wy -

śmie ni tej za ba wie. W ze szło rocz nym
fe sty nie wzię ło udział 3,7 mi lio na od -
wie dza ją cych.  

www.can n stat ter -volks fest.de

6. 11.11.2014 – 17.02.2015 
Kar na wał w Nad re nii Pół noc nej
- West fa lii
11 li sto pa da o godz. 11.11 roz po czy -

na się kar na wał zwa ny w Nadrenii pią -
tą po rą ro ku. Kul mi na cją jest sza lo ny
po nie dzia łek (Ro sen mon tag), kie dy ty -

sią ce lu dzi prze bra nych w barw ne ko -
stiumy ba wi się pod czas najwięk sze go
po cho du kar na wa ło we go. To trzeba zo -
ba czyć! 

www.koelnerkarneval.de    
www. kar ne val-in-dusseldorf.de

7. 02.05.2014- 20.09.2014 
Ren w pło mie niach
Ka żde go ro ku na naj pięk niej szym

od cin ku Re nu od ma ja do wrze śnia od -
by wa ją się po ka zy sztucz nych ogni.
Ten nie sa mo wi ty spek takl mo żna zo ba -
czyć w 5 mia stach: Bonn, Rüde she im,
Ko blen cji, Obe rwe sel oraz St. Go ar.

www.rhe in -in -flam men.com

8. 27.08.-07.09.2014
Stut t garc ka Win na Wio ska
Po raz 38. od bę dzie się w Stut t gar -

cie fe sti wal wi na i je dze nia. Nie ma lep -
sze go spo so bu, aby po czuć at mos fe rę
Szwa bii, po sma ko wać spe cja łów i po -
znać jej miesz kań ców. Co cie ka we fe -
sti wal ten go ści rów nież w Ham bur gu -
w tym ro ku od 17 lip ca do 2 lip ca.

www.stut t gar ter -we in dorf.de

9. 01.05.-15.06.2014 
Fe sti wal Za głę bia Ruh ry 
w Rec klin ghau sen
Ruhr fe st spie le na le ży do naj star-

szych i naj bar dziej re no mo wa nych fe sti -
wa li. Po wstał w ro ku 1947 z ak cji „Sztu -
ka w za mian za wę giel“. Na fe sti wa lu
po ja wia ją się ta kże gwiaz dy z Hol ly wo -
od. Gra li tu już: Jeff Gold blum, Ke vin
Spa cey, Ethan Haw ke, John Mal ko vich,
a Ca te Blan chett pra co wa ła ja ko re ży ser.

www.ruhr fe st spie le.de 

10. 05.06.-08.06.2014 
Fe sti wal Rock am Ring 
w Nürbur gring

Fe sti wal mu zy ki roc ko wej or ga ni zo -
wa ny jest na to rze wy ści go wym Nür-
bur gring. Jest to naj więk szy fe sti wal
mu zycz ny w tym kra ju i je den z naj -
więk szych w Eu ro pie. Co cie ka we na
tym sa mym to rze od by wa ją się rów nież
wy ści gi For mu ły 1.

www.rock -am -ring.com

11. 25.07.-28.08.2014 
Fe sti wal w Bay reuth

Fe sti wal wa gne row ski od by wa się w te-
atrze ope ro wym (Fe st spiel haus) w du żej
mie rze za pro jek to wa nym przez sa me go
kom po zy to ra. Przed la ty Wa gner wy brał
Bay reuth na miej sce fe sti wa li ze wzglą -
du na im po nu ją cą Ope rę Mar gra biów,
wpi sa na na li stę UNE SCO w 2012 ro ku. 

www.bay reu ther -fe stspiele.de

12. 06.09.-03.10.2014 
Fe sti wal Beetho ve now ski 
w Bonn

Po zy cja obo wiąz ko wa dla mi ło śni -
ków mu zy ki kla sycz nej. Tra dy cja fe sti -
wa lu się ga kon cer tu, któ ry miał miej sce
w 75. rocz ni cę uro dzin Beetho ve na w
1845. Dziś fe sti wal trwa mie siąc i pu -
bliczność mo że wy bie rać w bo ga tej
ofer cie 65 kon cer tów.

www.beetho ven fest.de 

13. Gru dzień 2014 
Jar mar ki bo żo na ro dze nio we

Jar mar ki roz po czy na ją się za zwy -
czaj pod ko niec li sto pa da i trwa ja do
Świąt lub do Syl we stra. Do naj pięk niej -
szych za li cza ją się: Dzie ciąt ka Je zus w
No rym ber dze, Drez deń ski Strie zelmarkt 
(Stri zel -struc la) oraz ber liń ski na Gen -
dar men markt.

14. 31.12.2014  
Syl we ster w Ber li nie.

Syl we ster w Ber li nie? Tyl ko przy Bra-
mie Bran den bur skiej! Ze spo ły na ży wo,
DJ, od li cza nie do pół no cy i gi gan tycz ne
fa jer wer ki. To naj więk sza im pre za syl we -
stro wa na wol nym po wie trzu w Niem -
czech, a mo że i na świe cie… 2014 rok
po wi ta ło tu oko ło mi lion osób. 

www.ber lin.de

tekst: Niemiecka Centrala Turystyki

zdjęcia: DZT

www.germany.travel
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Bogactwo różnorodności
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Feste Boyen

Sły�sząc�ha�sło�„Ma�zu�ry”�my�śli�na�sze�kie�ru�ją�się�naj�czę�ściej�w�stro�nę�błę�ki�tu�je�zior�i�oka�la�ją�cych

je�la�sów,�łąk�i�pól,�po�śród�któ�rych�do�strze�ga�my�mi�ło�śni�ków�ak�tyw�ne�go�wy�po�czyn�ku�na�wo�dzie

i�lą�dzie,�po�szu�ki�wa�czy�spo�koj�ne�go,�ci�che�go�za�kąt�ka�po�zwa�la�ją�ce�go�od�ciąć�się�od�co�dzien�ne�go

stre�su,�„zre�ge�ne�ro�wać”�men�tal�nie�i�spę�dzić�bez�cen�ne�chwi�le�w�gro�nie�naj�bli�ższych�i�przy�ja�ciół.�Mi�-

ło�śni�cy�hi�sto�rii�przy�po�mi�na�ją�so�bie�Krzy�ża�ków�i�po�szu�ku�ją�świa�dectw�ich�obec�no�ści�utrwa�lo�nych

charak�te�ry�stycz�ny�mi�bry�ła�mi�z�czer�wo�nej�ce�gły.�Jed�nak�to�nie�po�mni�ki�ar�chi�tek�tu�ry�go�tyc�kiej,

a�XIX�-wiecz�ny�fort�ar�ty�le�ryj�ski�ukry�ty�po�śród�30-ty�sięcz�ne�go�Gi�życ�ka,�jest�naj�więk�szym�po�mni�kiem

ce�gla�sto�czer�wo�nej�ar�chi�tek�tu�ry�na�Ma�zu�rach.�
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Fe�ste�„Boy�en”, czy też po wszech niej zna na ja ko
gi�życ�ka�twier�dza�„Boy�en”, by ła od po wie dzią na man-
ka men ty sys te mu obron ne go by łych Prus Wschod -
nich, któ re do bit nie uwy pu klo ne zo sta ły przez woj ny
szwedz kie i na po le oń skie. Gdy 4 wrze śnia 1844 r. kła -
dzio no ka mień wę giel ny pod bu do wę twier dzy ma ło
kto przy pusz czał ja ką sła wą wo jen ną się ona okry je
i jak wiel kie zna cze nie bę dzie mia ła dla roz wo ju mia -
sta, na wet po cał ko wi tym za mknię ciu swo jej mi li tar -
nej funk cji. Po 11 la tach bu do wy po wstał ar ty le ryj ski
fort za po ro wy o po wierzch ni 1 km2. Two rzy ło go 6 ba -
stio nów (Miecz, Pra wo, Świa tło, Her mann, Le opold
i Lu dwig) uło żo nych w kla sycz ną gwiaz dę, oto czo -
nych fo są i wa łem i  spię tych dłu gim na po nad 2,3 km
mu rem Car no ta. Chęć do pa so wa nia się do te re nu
spra wi ła, że bu dow ni czym nie uda ło się za cho wać
re gular nych pro por cji. Stąd też ist nie ją ró żni ce mię -
dzy dłu go ścia mi po szcze gól nych fron tów, a na wet

bar ków ba stio nów. Obiekt jest mie szan ką zna nych
od XVI w. ele men tów ba stio no wej twier dzy z jej ska -
za ma to wa ny mi na ro żni ka mi i bar ka mi ba stio nów, po-
ter na mi, ka po nie ra mi, bra ma mi wy po sa żo ny mi w zwo-
dzo ne mo sty, no wi nek wy ni ka ją cych z do świad czeń
na ry sów po li go nal nych oraz po stę pu ją cej od koń ca
XIX w. ofen sy wy be to nu w prze strze ni for ty fi ka cyj nej.
Stąd no wo cze sne schro ny, sta no wi ska ob ser wa cyj -
ne z ko pu ła mi pan cer ny mi, czy też pe ry sko pem. 

Dzia ła nia wo jen ne je sie ni 1914 r. i zi my 1915 r. po -
twier dzi ły sens tej in we sty cji, a sku tecz na obro na
twier dzy nie tyl ko prze są dzi ła o lo sach Gi życ ka, ale
wal nie przy czy ni ła się do suk ce su nie miec kie go w bi -
twie pod Tan ner ber giem, za trzy ma niu sił ro syj skich
na li nii Wiel kich Je zior Ma zur skich i osta tecz nym wy -
par ciu prze ciw ni ka. Na le gen dę je dy nej nie miec kiej
twier dzy wal czą cej w I woj nie świa to wej i pół rocz nej
obec no ści marsz. Hin den bur ga na ło ży ła się de ka da
szko leń „czar nej” Re ich sweh ry, ta jem ni cze dzie je obo -
zu je niec kie go Abweh ry i zwią za na z tym byt no ści gen.
Wła so wa oraz dzia łal no ści wy wia dow ców płk. Geh le -
na. W 1945 r. twier dza nie by ła bro nio na, a współ cze -
śni tu ry ści mo gą po dzi wiać do brze za cho wany i ogól-
nie do stęp ny przy kład XIX -wiecz nej twier dzy.

Okres po 1991 r. to no wy, tu ry stycz ny roz dział
dzie jów twier dzy i jej no wy wkład w roz wój mia sta.
Am fi te atr twier dzy „Boy en” to go spo darz co rocz ne go

fe sti wa lu szan to we go i hipp -ho po we go oraz are na
pre zen ta cji ka ba re tów. 

Od trzech lat twier dza jest miej scem uni�kal�ne�go
wi�do�wi�ska�hi�sto�rycz�ne�go�pt.� „Bój�o� twier�dzę”.
Re kon struk to rzy z Pol ski, Ro sji, Li twy i Bia ło ru si przy -
bli ża ją ty siąc om wi dzów dzie je bo ha ter skiej obro-
ny twier dzy w 1914 r. Te�go�roczna�in�sce�ni�za�cja
(16�sierp�nia)�wpi�sa�na�zo�sta�ła�w�szer�szy�pro�gram
ob�cho�dów�upa�mięt�nia�ją�cych�100-rocz�ni�cę�wy�bu�-
chu�I�woj�ny�świa�to�wej. Na tu ry stów i miesz kań ców
cze ka ją 3 do dat ko we pik ni ki hi sto rycz ne w pod gi życ -
kim Le sie Miej skim, w Wy dmi nach oraz na hi sto rycz -
nych po lach walk pod Przy ko pem, kon kur sy, wy sta-
wy i kon fe ren cje.

dr Robert Kempa
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R E K L A M A ..................................................................................................................................................................................................................................

Ostat�nie�la�ta�wy�ró�żnia�dy�na�micz�ny�roz�wój�tu�-
ry�sty�ki� na mo�rzu.�Da�ne� sta�ty�stycz�ne�wy�ka�zu�ją
wy�raź�nie�za�ry�so�wa�ną�tę�ten�den�cję.�Pa�sa�że�ro�wie
stat�ków�wy�ciecz�ko�wych�co�raz�czę�ściej�po�szu�ku�-
ją�ak�tyw�no�ści�i wspar�cia�dla�zdro�wia,�uro�dy�i kon�-
dy�cji� fi�zycz�nej.� Rej�sy� mor�skie� bar�dzo� te�mu
sprzy�ja�ją.�Kon�takt�z czy�stym�śro�do�wi�skiem�i od�-
izo�lo�wa�nie�od świa�ta,�to�ide�al�ne�wa�run�ki�dla�za�-
bie�gów� spa� i wel�l�ness.� To� ta�kże� nie�po�wtarzal�-
na oka�zja�do „ła�do�wa�nia�aku�mu�la�to�rów”�or�ga�ni�-
zmu�w świe�cie�wy�dłu�żo�nych�go�dzin�pra�cy,�per�-
ma�nent�ne�go�stre�su�i mo�dy�na mło�dość.

Dzi siej sze stat ki pa sa żer skie po sia da ją w swo ich
usłu gach roz bu do wa ne pa kie ty spa i wel l ness. Sa lo ny
ko sme tycz ne, aqua par ki, cen tra ma sa żu i fit ness zaj -
mu ją co raz więk sze prze strze nie stat ków. Ty po wy wy -
ciecz ko wiec ofe ru je kil ku na sto stro ni co we me nu spa.

Ana li za pły wa ją cych sa lo nów pięk no ści po zwa la
stwier dzić, że ukształ to wa ły się dwa po dej  ścia do spa
na po kła dzie. W tra dy cyj nym po dej  ściu usłu gi zdro -
wia i uro dy trak to wa ne są ja ko jed ne z wie lu atrak cji
ofe ro wa nych pa sa że rom. Za zwy czaj są to bar dzo no -
wo cze śnie urzą dzo ne sa lo ny ko sme tycz ne i cen tra
fit ness po łą czo ne ze stre fą aqua (sau ny, ja cuz zi).

Są one pro wa dzo ne w opar ciu o obo wią zu ją ce
tren dy mo dy w tu ry sty ce zdro wot nej. Obec nie kie run -
ki wy ty cza trady cja Da le kie go Wscho du, np. ajur we da
lub zen. Tak ara nżo wa ne spa są naj lep sze dla pod -
ró żnych, któ rzy ko rzy sta ją z tych usług ja ko jed ne go
z ele men tów wy peł nia ją cych ich dni rej su.

Now sze po dej ście, to sta tek, któ re go pro gram
usług to nie omal lą do we uzdro wi sko. Ale trze ba pod -
kre ślić, że naj lep sze w bra nży. Są to wy ciecz kow ce
dla mo ty wo wa nych pa sa że rów. Z po dzi wu god ną de -
ter mi na cją co raz więk sze gru py lu dzi dba ją o zdro -
wie, uro dę i kon dy cję.

Za okrę to wa nie na po kła dzie pły wa ją ce go uzdro -
wi ska, to nie tyl ko ru ty no wa od pra wa przy re cep cji.
To przede wszystkim ry tu ał spo tka nia z „con cier ge
spa” i pro gra mo wa nie za bie gów na ca ły rejs w ra -
mach oso bi stej kon sul ta cji.

Ka bi ny tych stat ków są pro jek to wa ne i wy po sa żo -
ne tak, aby już w ich wnę trzach mo żna się by ło „za -
nu rzyć” w kli ma ty spa. Ja cuz zi, mi ni fit ness, roz bu do -
wa ne na try ski, uszla chet nio na po ściel, eko ba weł nia -
ne szla fro ki, to stan dard wy po sa że nia. Tak sa mo, jak
wo da mi ne ral na, so ki i sa łat ki w mi ni ba rze.

Stat ki ku ror ty to rów nież wy szu ka na, zdro wa ga -
stro no mia. Jej pod sta wo we pro po zy cje me nu to wa -
rzy wa, peł no ziar ni ste pie czy wo, wi ta mi no we kok taj le,
chu de mię so i ry by.

W ostat nich la tach po ja wia się no wa for ma usług
– YSPA, czy li usłu gi dla mło dzie ży w wie ku od

13 do 17 lat. Ta kie pa kie ty, jak np. „trą dzik ata ku je”
ro bią co raz więk szą ka rie rę wśród na sto lat ków.

Wszyst kie te oko licz no ści spra wia ją, że rejs spę -
dzo ny w re lak su ją cej, kom for to wej at mos fe rze, to raj
na wet dla wy ma ga ją cych he do ni stów.

Tu ry sty ka spa i wel l ness na stat kach speł nia ocze -
ki wa nia współ cze snych klien tów. Ró żno rod ność ofert,
mo żli wość re ali za cji pa kie tów ro dzin nych, mo żli wość
roz wo ju oso bi ste go, to ele men ty po zy tyw nie wy ró -
żnia ją ce zdro wot ne rej sy w wa run kach po szu ki wań
no wych do znań przez tu ry stów. Gdy do te go do da -
my mo dę na zdro wy styl ży cia, sta ły po stęp far-
ma ko lo gii i ko sme to lo gii oraz pęd do wiecz nej mło -
do ści, to już wie my, że czas na pły wa ją ce ku ror ty do -
pie ro nad cho dzi.

red.

zdję�cia:�arch.�Mar�co�Po�lo�Tra�vel�

Hedoniści na pokładzie
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Ist�nie�ją�cy�na�ryn�ku�już�od�23�lat�Ha�xel�Events
&�In�cen�ti�ve�jest�naj�lep�szym�part�ne�rem�w�or�ga�ni�za�-
cji�wy�jaz�dów�mo�ty�wa�cyj�nych�dla�firm.�Tak�dłu�gie
do�świad�cze�nie�po�zwa�la�nam�za�ofe�ro�wać�klien�tom
kor�po�ra�cyj�nym�za�rów�no�te�naj�bar�dziej�zna�ne,�jak
i�te�mniej�zna�ne�za�le�ty�ka�żde�go�kie�run�ku.�Nie�ła�two
jest�zbu�do�wać�krót�ki�pro�gram,�za�wie�ra�ją�cy�wszyst�-
kie�obo�wiąz�ko�we�atrak�cje�i�za�cho�wać�rów�no�cze�-
śnie�cha�rak�ter�in�cen�ti�ve�wy�jaz�du.�Nam�się�to�od
bli�sko�ćwierć�wie�cza�uda�je!�

Jak to ro bi my? Oto kil ka przy kła dów.

Zwie dza nie Sztok hol mu uświet ni my uczest nic -
twem w je sien nym Wiel kim Świę cie Pi wa. Po byt w
pięk nej Se wil li „ude ko ru je my” wi do wi skiem z udzia -
łem naj więk szych gwiazd fla men co. A w cza sie po -
by tu w Taj lan dii wsią dzie my w sa mo lot do Nong Khai
i po pa trzy my na ta jem ni czo roz bły sku ją ce nie bo.

Po zna wa nie lo kal nej, od mien nej od na szej kul tu -
ry jest jed ną z naj więk szych za let pod ró żo wa nia. Pla -
nu jąc wy jazd in cen ti ve war to wziąć pod uwa gę
nie po wta rzal ne wy da rze nia lo kal ne, w któ rych udział
po zwo li za mie nić stan dar do wy pro gram wy jaz du w
prze ży cie nie za po mnia ne, wpi sa ne moc no w hi sto rię
i tra dy cję od wie dza ne go miej sca. 

Na świe cie przez ca ły rok ka len da rzo wy od by wa -
ją się set ki im prez kul tu ral nych - roz ma itych fe sti wa li
i nie sa mo wi tych fiest zwią za nych z kul tem miej sco -
we go pa tro na, dra ma tycz nym wy da rze niem hi sto -
rycz nym czy ro man tycz ną miej sco wą le gen dą.
Wy star czy tyl ko tę lo kal ną kul tu rę wpi sać w pro gram
wy jaz du!

Np. prze łom wrze śnia i paź dzier ni ka to czas do -
rocz ne go fe sti wa lu fla men co w Se wil li, naj pięk niej -
szym mie ście po łu dnia Hisz pa nii. Go dzi na mi mo żna
spa ce ro wać po za uł kach sta re go mia sta. Spa ce ro -
wać lub ba lo wać! Peł no tu kli ma tycz nych re stau ra cji,
ka fe jek, ba rów. Wy jazd do Se wil li mo żna po łą czyć z
wy po czyn kiem na hisz pań skim wy brze żu, zwie dze -
niem in nych za byt ków An da lu zji, de gu sta cją wspa -
nia łe go hisz pań skie go wi na, oli wek, szyn ki ja mon
ser ra no, owo ców mo rza. No i oczy wi ście fe sti wal to
świet na oka zja, by pod okiem na uczy cie la, sa me mu
za tań czyć fla men co!

Ta kże To ska nia to ide al ne miej sce na cie ka wy kul -
tu ro wy wy jazd mo ty wa cyj ny. Jest to de sty na cja prze -
bo ga ta w spek ta ku lar ne za byt ki, ale zwie dza nie mo ż-
na tu uzu peł nić nie zwy kły mi ak tyw no ścia mi. Jed ną z
nich jest prze ja żdżka kul to wy mi wło ski mi sku te ra mi
Ve spa, tak ko cha ny mi przez To skań czy ków. Dla osób
spra gnio nych re lak su do sko na łą opcją jest też ką piel
w na tu ral nych go rą cych źró dłach, czę sto sty li zo wa -
nych na an tycz ne etru skie łaź nie i ofe ru ją cych go -
ściom in fra struk tu rę na naj wy ższym po zio mie. Sma-
ko szy i ko ne se rów kuch ni i trun ków na pew no usa -
tys fak cjo nu je to skań skie wi no i sma ko ły ki. Mo że my
też po pły nąć na El bę, gdzie nie bra ku je za byt ków,
pięk nych plaż i cu dow nych wi do ków. 

Z ko lei pro gra my in cen ti ve w Chi nach to bar dzo
czę sty wy bór na szych klien tów. Pod róż do Chin to
kla sycz ne za da nie dla do świad czo ne go ope ra to ra
in cen ti ve, re ali zo wa li śmy je wie lo krot nie i zna my
nie zli czo ne spo so by, by po ka zać ten kraj. Do sko na -
łe pro gra my in cen ti ve są tu na praw dę na wy cią gnię -
cie rę ki!

Oto kil ka przy kła dów. 

Pod czas jed nej z na szych re ali za cji sa mi sta li śmy
się twór ca mi nie zwy kłe go wy da rze nia w Świą ty ni
Nie ba, gdy prze bra ni w tra dy cyj ne stro je ćwi czy li śmy
pod okiem chiń skich mi strzów Tai Chi w jed nym z naj -
wa żniej szych miejsc Pań stwa Środ ka. 

Zwie dza nie Pa ła cu Let nie go za koń czy ła lek cja ka -
li gra fii. Pe kin po zna wa li śmy z per spek ty wy tra dy cyj -
nej chiń skiej rik szy.

Gdy przy szło nam zwie dzać Chiń ski Mur... wy na -
ję li śmy go na wy łącz ność gru py, by zor ga ni zo wać
tam nie za po mnia ny kok tajl.  

Osią gnę li śmy re zul tat. Po ka za li śmy Chi ny na po -
zio mie ocze ki wań ko ne se rów. Udo wod ni li śmy, że
w ka żdym kra ju mo żna zna leźć spo sób, by uczest ni -
cy po zna li kul tu rę, ale ta kże oświad czy li wra żeń i stan-
dar du opie ki nie do stęp nych tu ry stom. 

Wła śnie tak po wsta je ja kość pro gra mu in cen ti ve. 

Zespół Haxel Events & Incentive

www.haxel.pl

Incentive z wartością dodaną
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Dla nie któ rych tu ry stów mu zea sztu ki są nie -
od łącz nym ele men tem pod ró ży i praw dzi wym
źró dłem do znań es te tycz nych i in te lek tu al nych.
Są jed nak tu ry ści, któ rzy nie in te re su ją się sztu -
ką. Omi ja ją oni mu zea sze ro kim łu kiem, a je że li
jest to aku rat obo wiąz ko wy punkt wy ciecz ki, wy -
cho dzą szyb ko, znu że ni i po iry to wa ni. 

Mu zeum sztu ki nie mu si być jed nak nud ne. Mo że
za chwy cać. Pro wo ko wać. Na wet naj bar dziej obo jęt -
ny na sztu kę zwie dza ją cy, nie opu ści go ze znu dzo -
ną mi ną i po czu ciem stra co ne go cza su. Oto eu ro-
pej skie mu zea, któ re zwra ca ją uwa gę nie ty po wą for -
mą i eks po zy cją.

Te�atro�-Mu�seo� Da�li, któ ry znaj du je się
w miej sco wo ści Fi gu eres, w pół noc nej Ka ta lo nii. W Fi -
gu eres uro dził się i umarł je den z naj bar dziej eks cen -
trycz nych twór ców XX wie ku – Sa lva dor Da li. I to
wła śnie je go ży ciu i twór czo ści po świę co ne jest mu -
zeum. Bu dy nek za pro jek to wał sam ar ty sta. W zbio rach
te go nie ty po we go te atru -mu zeum znaj du je się oko -
ło 360 je go prac. 

In ten syw nie czer wo ny ko lor ścian i wiel ka szkla -
na ku la -rzeź ba na da chu spra wia ją, że mu zeum zwra -
ca uwa gę już z da le ka. Mo ty wem prze wod nim wy koń-
cze nia bu dyn ku są… jaj ka i chleb. Tu ry ści mo gą po -
dzi wiać na przy kład at ty kę w kształ cie ol brzy mich ku -
rzych jaj. Ścia ny mu zeum ar ty sta po krył ule pio ny mi
z gip su, ty po wy mi dla tej czę ści Hisz pa nii żół ty mi
chleb ka mi. Z da chu bu dyn ku spo glą da ją na tu ry stów
ry ce rze z ba giet ka mi na gło wie. W środ ku po ja wia ją
się też eks po zy cje stwo rzo ne z kolb ku ku ry dzy.

We wnętrz ne ścia ny bu dyn ku ozdo bio ne są czasz -
ka mi zwie rząt (np. sło nia czy kro ko dy la). Jed na z sal
obi ta zo sta ła czer wo nym plu szem. No si ona na zwę
Skarb ca. W sa li po dzi wiać mo żna por tret przed sta -
wia ją cy Ga lę, uko cha ną żo nę ar ty sty. Eks po zy cje ob -
ra zów i rzeźb w mu zeum to jak by osob ne dzie ła
sztu ki. Wszyst ko tu ma for mę oso bli wej in sce ni za cji.
Obok mu zeum znaj du je się Wie ża Ga li, w jed nym
z jej po koi Sa lva dor Da li miesz kał aż do swo jej śmier -
ci w 1989 ro ku. Na da chu wie ży znaj du ją się wiel kie
rzeź by przed sta wia ją ce ku rze jaj ka. Wie ża jest do -
stęp na dla tu ry stów. 

War te uwa gi jest ta kże Mu�zeum�Ro�di�na,
któ re znaj du je się w Pa ry żu w Ho te lu Bi ron. Do zbio -
rów mu zeum na le żą rzeź by Au gu ste’a Ro di na oraz
ob ra zy z je go pry wat nej ko lek cji. Jest to jed no z naj -
po pu lar niej szych mu ze ów Fran cji, rocz nie od wie dza
je oko ło 500 tys. zwie dza ją cych. Ho tel Bi ron po wstał
oko ło 1730 ro ku, pro jekt stwo rzy li Ja cque -An ge Ga -
briel i Je an Au bert. Od 1908 ro ku Au gu ste Ro din miał

tu swo ją pra cow nię. Naj pierw zaj mo wał tyl ko dwa po -
ko je, na stęp nie za jął ca ły par ter. W 1911 ar ty sta otrzy -
mał ca ły bu dy nek. Spę dził w nim ostat nie la ta swo je go
ży cia. Ro din prze ka zał ca łą swo ją ko lek cję rzeźb i ob -
ra zów na rzecz pań stwa fran cu skie go pod jed nym wa -
run kiem  - w Ho te lu Bi ron mia ło po wstać je go mu zeum.
Tak też się sta ło, uro czy ste otwar cie od by ło się dwa
la ta po śmier ci ar ty sty, 4 sierp nia 1919 ro ku.

Do zbio rów mu zeum na le ży oko ło 6 000 rzeźb, 8 000
ry sun ków, i ty le sa mo fo to gra fii. Naj słyn niej sze rzeź -
by Ro di na, wcho dzą ce w skład ko lek cji to m.in. Mści -
ciel, Po ca łu nek, Bra ma Pie kieł. Ko lek cja upo rząd ko-
wana jest chro no lo gicz nie. Oprócz rzeźb, zwie dza ją -
cy zo ba czyć mo gą wcze sne ob ra zy olej ne Ro di na, ta -
kże je go szki ce i akwa re le. W mu zeum po dzi wiać
mo żna ta kże ob ra zy Mo ne ta, Re nio ra, van Go gha czy
Mun cha. Ogród oka la ją cy Ho tel Bi ron jest trze cim, co
do wiel ko ści, ogro dem w Pa ry żu. Sto ją tu naj słyn niej -
sze rzeź by ar ty sty.

In nym nie ty po wym mu zeum jestKunst�Haus
w Wied niu. Cen trum wy sta wo we zo sta ło stwo rzo ne
przez wy bit ne go ar ty stę Frie den sre icha Hun der twas -
se ra. Trud no przejść obo jęt nie obok ze wnętrz nej fa -
sa dy bu dyn ku, przy po mi na ona bo wiem baj ko wą
mo zai kę.

Daw niej w bu dyn ku mie ści ła się fa bry ka drew nia -
nych me bli. Hun der twas ser za mie nił ją w dzie ło sztu -
ki. Wy ko rzy stał do te go szkło, ele men ty ce ra micz ne,
drew no i me tal. Fra mu gi okien po ma lo wa ne są na ró -
żne, kon tra sto we ko lo ry. Dach oraz ścia ny ozdo bio -
ne są nie ty po wy mi rzeź ba mi. Wnę trze też jest
nie ba nal ne. Czuć tu kli mat daw niej fa bry ki. Na dwóch
pię trach mu zeum Kunst Haus Wien znaj du je się sta -
ła eks po zy cja prac ar ty sty (ob ra zy i rzeź by).
Na dwóch po zo sta łych or ga ni zo wa ne są wy sta wy
cza so we. 

Nie da le ko od Kunst Haus, znaj du je się in ne ar chi -
tek to nicz ne dzie ło ar ty sty, czy li Hun der twas ser -
-Haus, któ ry jest obec nie jed nym z naj bar dziej
roz po zna wal nych miejsc w Wied niu.

An�na�Ko�stec�ka

Muzea na europejskiej trasie
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Ze�spół�pa�ła�co�wo�-par�ko�wy�w�Ko�złów�ce�to�te�ren
atrak�cyj�ny,�jed�nak�wciąż�nie�w�peł�ni�wy�ko�rzy�sta�-
ny�przez�or�ga�ni�za�to�rów�im�prez�kul�tu�ral�nych.�Po�-
wód�jest�oczy�wi�sty.�Wie�le�osób�chcia�ło�by�wy�stę-
po�wać� w� pa�ła�cu,� któ�re�go� sa�le� wy�da�ją� się� być
stwo�rzo�ne�do�te�go�ty�pu�przed�się�wzięć.�Nie�ste�ty,
bo�ga�ty�wy�strój�po�miesz�czeń,�udo�stęp�nia�nych�tu�-
ry�stom�znacz�nie�ogra�ni�cza�mo�żli�wo�ści�ich�ada�-
pta�cji�na�kon�cer�ty�bądź�spek�ta�kle�te�atral�ne.�Je�śli
od�by�wa�ją�się�(tak�by�ło�w�ma�ju�ro�ku�2014,�w�ra�-
mach� pro�lo�gu� Fe�sti�wa�lu� Mu�zycz�ne�go� Łań�cut
2014),�to�spo�ra�dycz�nie�i�dla�pu�blicz�no�ści�ogra�ni�-
czo�nej�do�100�osób.�Więk�szej�wi�dow�ni�–�z�po�wo�-
dów�lo�ka�lo�wych�–�nie�da�się�tu�umie�ścić.

Po�wy�ższe�nie�do�god�no�ści� po�ko�na�li� i� z� po�wo�dze�-
niem�w�pa�ła�cu�kon�cer�to�wa�li�m.in.�Ze�spół�Szczy�gieł�ki
Scho�la�res�Mi�no�res�Pro�Mu�si�ca�An�ti�qua�z�Po�nia�to�wej,
Chór�Ka�to�lic�kie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Lu�bel�skie�go,�gru�py�lu�-
bel�skich�fil�har�mo�ni�ków�czy�też�ar�ty�ści�z�Te�atru�Mu�-
zycz�ne�go� z� Lu�bli�na.� Je�śli� po�zwa�la� na� to� cha�rak�ter
im�pre�zy,�to�kon�cer�ty�bądź�też�pre�zen�ta�cje�mo�gą�od�-
bywać�się�w�za�byt�ko�wej�ka�pli�cy�pa�ła�co�wej�(kon�cert
Pro�jekt�Or�kie�stra�z�czerw�ca�2014�r.)�lub�w�ple�ne�rze.
W�Kozłówce�od�by�wa�ją�się�cy�klicz�nie�kur�sy�mi�strzow�-
skie.�Te�pierw�sze�(1997�r.)�mia�ły�mię�dzy�na�ro�do�wą
i�gwiaz�dor�ską�ob�sa�dę.�Uczniów�szko�li�li,�a�ta�kże�gra-
li�dla�pu�blicz�no�ści:�Wan�da�Wił�ko�mir�ska,�Kurt�Le�vin
i�Krzysz�tof�Wę�grzyn.�Tra�dy�cje�kur�sów�kul�ty�wu�je�z�po�-
wo�dze�niem�sze�fo�wa�lu�bel�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Mu�zycz�-
ne�go�im.�H.�Wie�niaw�skie�go,�Te�re�sa�Księ�ska�Fal�ger.

Pa�łac�Za�moy�skich�i�je�go�oto�cze�nie�mo�żna�po�trak�-
to�wać�ja�ko�ar�ty�stycz�ne�wy�zwa�nie.�Tak�sta�ło�się�pod�-
czas�„Pierw�sze�go�Fe�sti�wa�lu�Land�-Art”�w�ro�ku�2012,
pod�czas�któ�re�go�twór�cy�z�ró�żnych�kra�jów�Eu�ro�py�re�-
ali�zo�wa�li�swo�je�pro�jek�ty�w�prze�strze�ni�pa�ła�co�we�go�par�-
ku.�Je�dy�nym�ogra�ni�cze�niem�miał�być�wy�ko�rzy�sty�wa�ny
przez�ar�ty�stów�ma�te�riał�–�tyl�ko�na�tu�ral�ne�go�po�cho�dze�-
nia.�Wa�ru�nek�oka�zał�się�nie�zwy�kle�in�spi�ru�ją�cy,�zaś�in�-
sta�la�cje�po�wsta�łe�pod�czas�fe�sti�wa�lu�po�zo�sta�ły�w�par�ku
do�koń�ca�se�zo�nu.�Trze�ba�wspo�mnieć�ta�kże�o�tych,
któ�rzy�na�płót�nie,�kart�ce�czy�też�fo�to�gra�fii�uwiecz�nia�ją
za�sta�ną�rze�czy�wi�stość.

A�sko�ro�o�ar�ty�stycz�nym�za�własz�cza�niu�ko�zło�wiec�-
kiej�prze�strze�ni,�wspo�mnij�my�ory�gi�nal�ny�po�mysł�Fun�-
da�cji�Kre�sy�2000�i�„Piel�grzy�mo�wa�nie�od�drze�wa�do
drze�wa”� ze� spek�ta�klem� „Drze�wo”�we�dług�dra�ma�tu
Wie�sła�wa�My�śliw�skie�go�(2011).�Sce�ną�wi�do�wi�ska�był
po�mni�ko�wy�dąb�„Bart�man”�ro�sną�cy�na�pa�ła�co�wym
dzie�dziń�cu.�To�z�je�go�ko�na�ru�ak�tor,�re�ży�ser�i�po�my�-
sło�daw�ca�przed�się�wzię�cia,�Ste�fan�Szmidt�wy�gła�szał
swój�mo�no�log.�

W�ro�ku�2014�te�atr�po�wró�cił�do�Ko�złów�ki.�Sta�ło�się
tak�za�spra�wą�słu�cha�czy�Nie�pu�blicz�nej�Po�li�ce�al�nej
Szko�ły�Wo�kal�no�-Ak�tor�skiej�Qur�ty�na�w�Lu�bli�nie.�Mło�-
dzi�ar�ty�ści�pre�zen�to�wa�li�tu�wi�do�wi�sko�„Świecz�ka�zga�-
sła”�we�dług��tek�stu�A.�Fre�dry.

Od�trzech�lat�bło�nia�ko�zło�wiec�kie�są�miej�scem�Fe�-
sty�nu�Ro�dzin�ne�go�dla�dzie�ci.�Or�ga�ni�zu�ją�go�lo�kal�ne

sto�wa�rzy�sze�nia� i� fun�da�cje.� Im�pre�za� ścią�ga� tłu�my
dzie�ci.�W�tym�ro�ku�od�bę�dzie�się�w�po�ło�wie�sierp�nia,
a�bę�dzie�jej�pa�tro�no�wać�„Pan�Sa�mo�cho�dzik”.�Po�stać
sym�pa�tycz�ne�go� ku�sto�sza�-po�szu�ki�wa�cza� skar�bów,
wymy�ślo�na�przez�Zbi�gnie�wa�Nie�nac�kie�go,�nie�zo�sta�-
ła�wy�bra�na�przy�pad�kiem.�Je�den�z�fil�mów�o�„Pa�nu�Sa�-
mo�cho�dzi�ku”�był�krę�co�ny�wła�śnie�w�Ko�złów�ce.�Nie
by�ła�to�oczy�wi�ście�je�dy�na�pro�duk�cja,�bo�pa�łac�i�je�go
oto�cze�nie�by�ły�wie�lo�krot�nie�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�przez�fil�-
mow�ców.� Te� fil�my� przy�po�mi�na� te�re�no�wa� gra� tu�ry�-
stycz�na,�pro�wa�dzą�ca�szla�kiem�X�Mu�zy.�Na�stro�nie
www.mu�zeum�za�moy�skich.pl�do�stęp�ne�są�map�ka
i�gry�wraz�z�py�ta�nia�mi.�Tu�ta�kże�mo�żna�zna�leźć�in�ną
grę,�któ�rej�pa�tro�nu�ją�drze�wa�-po�mni�ki�przy�ro�dy�ko�zło�-
wiec�kie�go�par�ku.�Z�oby�dwu�za�baw�mo�żna�sko�rzy�stać
bez�płat�nie,�czy�li�bez�ko�niecz�no�ści�na�by�wa�nia�bi�le�tu
na�mu�ze�al�ne�eks�po�zy�cje.

Monika Januszek-Surdacka

dział edukacji i promocji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
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XI FE STI WAL 
KUL TU RY ŻY DOW SKIEJ 
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Symboliczna kolacja szabatowa na X Festiwalu Kultury Żydowskiej



Już po raz je de na sty w dniach
23-31 sierp nia 2014 od bę dzie się Fe -
sti wal Kul tu ry Ży dow skiej War sza wa Sin -
ge ra. Od lat na Plac Grzy bow ski oraz uli cę Pró żną
po wra ca przed wojen ny kli mat sto li cy, roz brzmie -
wa mu zy ka kle zmer ska, sły chać śpiew kan to rów,
od by wa ją się pro jek cje fil mo we, warsz ta ty, spo -
tka nia li te rac kie, in sta la cje ar ty stycz ne, bę dzie
mo żna skosz to wać wy kwint nych spe cja łów ko -
szer nej kuch ni. Fe sti wal pro wo ku je za pro szo -
nych twór ców do po szu ki wań no wych ście żek,
in spi ro wa nych tra dy cją uka zu jąc bo gac two kul -
tu ry ży dow skiej.

Po�my�sło�daw�czy�nią�i�dy�rek�to�rem�wy�da�rze�nia�jest
Goł da Ten cer -�pre�zes�Fun da cji Sha lom,�ak�tor�ka
i�re�ży�ser�Te�atru�Ży�dow�skie�go.

Jak�co�ro�ku�Fe�sti�wal�od�bę�dzie�się�w
re�jo�nie� Pla�cu� Grzy�bow�skie�go� i� uli�cy
Pró�żnej,�po�raz�ko�lej�ny�za�go�ści�na�war�-
szaw�skiej�Pra�dze�i�Mu�ra�no�wie.�Trud�no
po�le�cić� jed�no�wy�da�rze�nie,�gdyż�po�za
atrak�cja�mi�mu�zycz�ny�mi� i� te�atral�ny�mi,
pla�no�wa�nych�jest�oko�ło�200�wy�da�rzeń
kul�tu�ral�nych,�m.in.:�wy�staw,�wy�kła�dów,
warsz�ta�tów�dla�dzie�ci�i�do�ro�słych,�spo�-
tkań�li�te�rac�kich�i�po�ka�zów�fil�mo�wych.
Jed�nak�Fe�sti�wal�War�sza�wa�Sin�ge�ra

to�przede�wszyst�kim�mu�zy�ka.�Po�ja�wia
się�w�ró�żnych�ga�tun�kach�i�for�mach,�na
pew�no�tra�fi�w�naj�bar�dziej�wy�ma�ga�ją�ce
gu�sta.�Roz�le�gnie�się�śpiew�sy�na�go�gal�-
ny,� mu�zy�ka� kle�zmer�ska,� cha�sydz�ka,
kla�sycz�na�oraz�współ�cze�sna�mu�zy�ka
ży�dow�ska,�pre�zen�tu�ją�ca�ak�tu�al�ne�do�-
świad�cze�nia�mu�zy�ków� two�rzą�cych� sze�ro�ko� po�ję�tą
sce�nę�jaz�zo�wą,�im�pro�wi�zo�wa�ną,�a�na�wet�avant�-po�-
po�wą,�wcho�dzą�cą�w�nie�zwy�kły�dia�log�z�tra�dy�cyj�ny�mi
me�lo�dia�mi.��Fe�sti�wal�War�sza�wa�Sin�ge�ra�to�jed�no�z
naj�wa�żniej�szych��wy�da�rzeń�kul�tu�ry�ży�dow�skiej�w�Eu�-
ro�pie,�na�któ�ry�przy�je�żdża�ją�naj�wy�bit�niej�si�mu�zy�cy�i
ar�ty�ści�z�ca�łe�go�świa�ta.�
Pod�czas�te�go�rocz�nej�edy�cji,�po�raz�pierw�szy�ru�sza

pro�jekt� SIN GER’S JE WISH JAZZ FE STI WAL,� w
ramach�któ�re�go�usły�szy�my�gwiaz�dy�izra�el�skiej�sce�ny
jaz�zo�wej�-�Da nie la Za mi ra i�Ha ro la da Ru bi na.�Wy�-
da�rze�nie�uświet�ni�ta�kże�wy�stęp�zna�ko�mi�te�go�pia�ni�sty
Ku by Stan kie wi cza,�któ�ry�przy�po�mni�fe�sti�wa�lo�wej
pu�blicz�no�ści�utwo�ry�wy�bit�ne�go�kom�po�zy�to�ra�Vic�to�ra
Youn�ga.�
Wy�bit�ny�trę�bacz,�jazz�man�i�kle�zmer�Frank Lon don

w�du�ecie�z� jed�nym�z�naj�wy�bit�niej�szych�świa�to�wych
kan�to�rów�Yak ko vem Lem me rem,�przed�sta�wi�no�wa�tor�-
ski�pro�jekt�łą�czą�cy�mu�zy�kę�kle�zmer�ską�z�kan�to�ral�ną.
Na�szcze�gól�ną�uwa�gę�za�słu�gu�ją�kon�cer�ty�w�Sy�na�-

go�dze�im.�No�ży�ków�na�ul.�Twar�dej.�Sta�li�by�wal�cy�Fe�-
sti�wa�lu�pa�mię�ta�ją�te�nie�zwy�kłe�i�wzru�sza�ją�ce�wy�ko�na-
nia.�W�tym�ro�ku�za�pro�sze�nie�Fun�da�cji�Sha�lom,�przy�-

ję�ła�świa�to�wa�czo�łów�ka�kan�to�rów�mło�de�go�po�-
ko�le�nia,�m.in.�Ela zar Vi no grad,�Avrey mi Kir -

shn bo um i�Mo she Fi shel z�to�wa�rzy�sze�niem�chó�ru
z�Izra�ela�The Je ru sa lem Can tors Cho ir.

Od�kil�ku�lat�w�Fe�sti�wa�lu�uczest�ni�czą�wy�bit�ni�ar�ty�-
ści�pol�scy,�któ�rzy�czer�pią�in�spi�ra�cje�z�mu�zy�ki�ży�dow�-
skiej.�Pod�czas�te�go�rocz�nej�edy�cji�w�Ko�ście�le�Wszys-
t�kich�Świę�tych�z�wy�jąt�ko�wym,�spe�cjal�nie�przy�go�to�wa�-
nym�re�per�tu�arem�wy�stą�pi�Ka pe la ze Wsi War sza wa.
Nie�za�brak�nie�cie�szą�cych�się�naj�więk�szym�za�in�te�-

re�so�wa�niem�kon�cer�tów�ple�ne�ro�wych�na��Pla�cu�Grzy�-
bow�skim.�W� cza�sie� „No�cy� Kle�zme�rów”� usły�szy�my
Ala na Ber na z�ze�spo�łem.�Gru�pa�two�rzy�nie�zwy�kle
emo�cjo�nal�ną�i�wir�tu�ozer�ską�w�swo�jej�for�mie�mu�zy�kę.
W�skład�wcho�dzą�Alan Bern,�Paul Bro dy,�Mark Ko -
vnat skiy,�Mar tin Lil lich,�Sve ta Kun dish,�Fa bian
Schne dler,�Lo rin Sklam berg.�Mu�zy�cy�wy�stą�pią�rów�-
nież�dzień�wcze�śniej,�na�sce�nie�Te�atru�Ży�dow�skie�go
i�za�pre�zen�tu�ją�swój�naj�now�szy�pro�jekt�„Se mer La bel
Re lo aded”.�Pod�czas�„No�cy�Kle�zme�rów”�wy�stą�pi�rów-
nież�Trio Yas w�skła�dzie:�Chri stian Da wid,�San ne
Möric ke,�Guy Scha lom.

Nie�kwe�stio�no�wa�ną�gwiaz�dą�kon�cer�tu�fi�na�ło�we�go
na�Pla�cu�Grzy�bow�skim�bę�dzie�świa�to�wej�sła�wy�kon�-
tra�te�nor�Da wid D’or,�na�zy�wa�ny�wiel�kim�gło�sem�Izra�-
ela�ze�wzglę�du�na�4�-okta�wo�wą�ska�lę.�Ma�na�swo�im
kon�cie�10�pla�ty�no�wych�płyt.�Płyn�nie� łą�czy�mu�zy�kę
kla�sycz�ną�z�et�nicz�ną.�

Cie�ka�wie�za�po�wia�da�się�re�per�tu�ar�te�atral�ny.�Zo�ba�-
czy�my�mo�no�dram�pt.�„Lo la Blau” Mai�Mor�gen�stern,
od�twór�czy�ni�ro�li�Ma�ri�w�fil�mie�„Pa�sja”�Me�la�Gib�so�na
oraz�pol�ską�pre�mie�rę�„Pla ne ty Ro bo tów” na�pod�sta�-
wie�opo�wia�dań�Sta�ni�sła�wa�Le�ma,�w�re�ży�se�rii�jed�ne�go
z� naj�wy�bit�niej�szych� twór�ców� izra�el�skich� Shmu-
ela Sho hat.�Wi�dzo�wie�bę�dą�rów�nież�mie�li�oka�zję�obej-
rzeć�przed�sta�wie�nie�dla�dzie�ci�i�do�ro�słych�„O kar piu,
ko zie i trąb ce, któ ra ga si ła po ża ry” na�pod�sta�wie
opo�wia�dań�I.B.�Sin�ge�ra,�w�wy�ko�na�niu�ak�to�rów�Te�atru
Ży�dow�skie�go.
W�piąt�ko�wy�wie�czór�or�ga�ni�za�to�rzy�za�pra�sza�ją�na

uli�cę�Pró�żną,�aby�wspól�nie�po�wi�tać�sza�bat.�W�trak�cie
Sza�bat�Sza�lom�zo�sta�nie�pod�ję�ta�pró�ba�po�bi�cia�re�kor�-
du�Gu�iness’a�w�ilo�ści�osób�za�sia�da�ją�cych�do�wspól-
ne�go�sto�łu.
W�ra�mach�cy�klu�„Mi�strzo�wie�czy�ta�ją�Sin�ge�ra”,�nie�-

wąt�pli�wą�atrak�cją�bę�dzie�in�ter�pre�ta�cja�twór�czo�ści�Sin�-
ge�ra�przez�wiel�kich�pol�skich�ak�to�rów:�Ol gier da Łu ka-
sze wi cza,�Je rze go Tre li i�Wło dzi mie rza Pres sa.
Co�ro�ku�Fe�sti�wal�Sin�ge�ra�przy�cią�ga�po�nad�35�tys.

wi�dzów�w�ró�żnym�wie�ku�i�z�ró�żnych�śro�do�wisk.�Oprócz

cu�dow�ne�go�po�czu�cia�wspól�no�ty�i�za�ba�wy�na�wol�nym
po�wie�trzu,�gwa�ran�tu�je�my�mo�żli�wo�ści�cof�nię�cia�się�w
cza�sie�śla�da�mi�Sin�ge�ra�i�roz�sma�ko�wa�nia�się�w�kul�tu�-
rze�ji�dysz.�Fe�sti�wal�jest�do�sko�na�łą�pro�po�zy�cją�na�za�-
koń�cze�nie�la�ta!!!

Or ga ni za to rem Fe sti wa lu jest Fun da cja Sha lom,
po�wsta�ła�w�War�sza�wie�w�1988�ro�ku.�Jej�za�ło�ży�ciel�ką
i�dy�rek�to�rem�ge�ne�ral�nym� jest�Goł da Ten cer,�ak�tor-

ka,�re�ży�ser.�Ce�lem�fun�da�cji�jest�oca�le�nie�przed�za�po�-
mnie�niem�bo�ga�te�go�dzie�dzic�twa�kul�tu�ry�ży�dow�skiej.
Fun�da�cja�re�ali�zu�je�wie�le�pro�jek�tów�kul�tu�ral�nych�i�edu�-
kacyj�nych:�kur�sy�i�se�mi�na�ria�ję�zy�ka�i�kul�tu�ry�ji�dysz,
ogól�no�pol�skie�kon�kur�sy�dla�mło�dzie�ży�(„Hi�sto�ria�i�kul�-
tu�ra�Ży�dów�pol�skich”,�„Na�wspól�nej�zie�mi”�od�1993�r.),
pro�gra�my�edu�ka�cyj�ne�dla�do�ro�słych�(m.in.�po�wo�ła�ła
Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku�oraz�Ży�dow�ski�Uni�wer�-
sy�tet�Otwar�ty),�dzia�łal�ność�wy�daw�ni�czą�(m.in.�pu�bli�-
ka�cja�„Pa�mięć.�Hi�sto�ria�Ży�dów�pol�skich�przed,�w�cza-
sie�i�po�Za�gła�dzie”,�al�bum�„I�cią�gle�wi�dzę�ich�twa�rze…”).
Na�apel�Fun�da�cji�ogło�szo�ny�w�1994�ro�ku�na�de�sła�no

po�nad�9000�fo�to�gra�fii�Ży�dów�pol�skich,�z
któ�rych�po�wsta�ła�wy�sta�wa�„I�cią�gle�wi�dzę
ich�twa�rze”�po�ka�za�na�w�50�mu�ze�ach�na
ca�łym�świe�cie.��Od�2004�r.�Fun�da�cja�or�ga�-
ni�zu�je�co�rocz�ny�Fe�sti�wal�Kul�tu�ry�Ży�dow�-
skiej�War�sza�wa�Sin�ge�ra,�w�cza�sie�któ�re�go
od�by�wa�ją�się�kon�cer�ty,�spek�ta�kle,�po�ka�zy
fil�mo�we,�warsz�ta�ty� i� de�ba�ty�po�świę�co�ne
kul�tu�rze�ży�dow�skiej.
Fun�da�cja�Sha�lom�an�ga�żu�je�się�w�wie�le

dzia�łań�o�cha�rak�te�rze�spo�łecz�nym,�or�ga�-
ni�zu�je�uro�czy�sto�ści�upa�mięt�nia�ją�ce�wa�żne
wy�da�rze�nia�w�hi�sto�rii�pol�skich�Ży�dów�m.in.
rocz�ni�ce�Mar�ca’68�na�Dwor�cu�Gdań�skim,
ob�cho�dy�rocz�nic�Po�wsta�nia�w�Get�cie�War�-
szaw�skim,�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Dzień�Pa�mię�-
ci�o�Ho�lo�kau�ście.�Dzię�ki�Fun�da�cji�od�re�stau-
ro�wa�no�Po�mnik�Bo�ha�te�rów�Get�ta�i�wznie�-
sio�no�Po�mnik�J.�Kor�cza�ka�w�War�sza�wie.

FE STI WAL NA KO NIEC LA TA!
Za pra sza my na wiel kie świę to mu zy ki,

te atru, hi sto rii i tra dy cji!

Szcze�gó�ły�pro�gra�mu�już�wkrót�ce�na�stro�nie
www.fe sti wal sin ge ra.pl

i�na�na�szym�FB�
www.fa ce bo ok.com/Fe sti wal Sin ge ra 
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Joshua Nelson  

Koncert w Synagodze im. Nożyków

Koncert finałowy na Pl. Grzybowskim

Koncert na Pl. Grzybowskim, widok na ul. Próżną  
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Dzień Tra dy cji Rzecz po spo li tej or ga ni zo wa ny po
raz dru gi z oka zji rocz ni cy Wik to rii Wie deń skiej bę -
dzie hucz nie świę to wa ny 19 lip ca 2014 w Puł tu sku.
Kil ku dzie się ciu re kon struk to rów hi sto rycz nych od -
twa rza ją cych ta kie jed nost ki woj sko we jak hu sa ria
(oko ło 40 kon nych hu sa rzy), pan cer ni, jaz da ta tar -
ska, pie cho ta ko ron na i na jem na, da my hu sar skie,
we źmie udział w uro czy stej ban de rii uka zu ją cej
sym bo licz nie wy marsz wojsk pol skich na od siecz
Wie dnio wi pod wo dzą pol skie go kró la Ja na III So -
bie skie go.

Bi twa pod Wied niem sto czo na 12 wrze śnia 1683 ro -
ku uzna wa na jest za jed ną z dwu dzie stu naj wa żniej -
szych w dzie jach świa ta. Trzy sta trzy dzie ści lat te mu
na po moc ob lę żo nej przez woj ska im pe rium oto mań -
skie go pod do wódz twem we zy ra Ka ra Mu sta fy sto li cy
Au strii po spie szy ły woj ska ko ali cji an ty tu rec kiej do wo -
dzo ne przez kró la pol skie go Ja na III So bie skie go.

W od sie czy wie deń skiej wzię ło udział 27 ty się cy żoł -
nie rzy ko ro ny pol skiej, w tym 25 cho rą gwi hu sar skich.
To wła śnie hu sa ria za de cy do wa ła o lo sie bi twy okry -
wa jąc się bo jo wą chwa łą i sła wą naj lep szej wów czas
for ma cji kon nej.

Jed ną z owych 25 cho rą gwi hu sar skich wy sta wił na
wła sny koszt bi skup płoc ki Sta ni sław Dąmb ski. La tem
1683 ro ku, że gna na uro czy ście, wy ru szy ła ona z te re -
nu ów cze snej Die ce zji Płoc kiej (mo żna za tem do mnie -
my wać, że i z oko lic Puł tu ska) na miej sce zgru po wa nia
wojsk kró lew skich do Kra ko wa.

Bi skup Dąmb ski jesz cze przez wie le lat pa tro no wał za -
słu żo nej w bo ju cho rą gwi, a sam - ma ją cy wiel kie uzna-
nie Ja na III So bie skie go - już wcze śniej po ło żył wielkie
za słu gi w dzie le dy plo ma tycz nej for ma cji ko ali cji an ty -
tu rec kiej. Je go na stęp ca na sto li cy bi sku piej w Płoc ku,
An drzej Chry zo stom Za łu ski, przy szły kanc lerz wiel ki
ko ron ny a w tym cza sie bi skup ki jow ski, 23 grud nia
1683 ro ku wi tał uro czy ście w ka te drze wa wel skiej wra -
ca ją ce go spod Wied nia zwy cię skie go kró la pol skie go.

Bi skup Dąmb ski zo stał po cho wa ny w ko le gia cie puł tu -
skiej gdzie po dziś dzień mo żna obej rzeć je go wmu ro -
wa ny na gro bek.

Na pa miąt kę owych hi sto rycz nych wy da rzeń 19 lip -
ca 2014 ro ku w Puł tu sku bę dzie my uczest ni czyć w uro -
czy stym Dniu Tra dy cji Rze czy po spo li tej. Po mszy
świę tej od pra wio nej o godz. 13.00 w Ba zy li ce i po
przej ściu na Za mek, sfor mo wa ny zo sta nie or szak woj -
sko wy z udzia łem pie lę gnu ją cych tra dy cję hu sa rzy -re -
kon struk to rów m.in. z Pod la skiej Cho rą gwi Hu sar skiej,
któ rzy w ten spo sób przy po mną wy marsz Cho rą gwi Bi -
sku pa Płoc kie go Sta ni sła wa Dąmb skie go do Kra ko wa.

Od godz. 15.00 do póź ne go wie czo ra trwać bę dą
tur nie je, po ka zy i pre zen ta cje kunsz tu wojsk pol skich
XVII wie ku oraz gry i za ba wy hi sto rycz ne za koń czo ne
po ka zem sztucz nych ogni że gna ją cych wy ru sza ją ce
na bi twę ry cer stwo.

Wiel ką atrak cją Dnia Tra dy cji Rzecz po spo li tej bę dzie
I Ogól no pol ski tur niej hu sar ski, któ re go uczest ni cy na le -
żą do for ma cji re kon struk tor skich z ca łej Pol ski. Cie ka -
wie za po wia da się ta kże Bi twa na bło niach Nad nar wiań-
skich z sza rżą hu sa rii i udzia łem ar ty le rii. Mi ło śni kom
kuch ni sta ro pol skiej ofe ro wa ne bę dzie spe cjal ne sta ro -
pol skie me nu przy go to wy wa ne wy łącz nie na tę oka zję
a do stęp ne w go spo dach hu sar skich i Ja na III So bie s-
kie go. Wszel kie wę dli ny, wy ro by pie kar ni cze i cu kier ni -
cze zo sta ną wy two rzo ne tyl ko i wy łącz nie w zam ko wych
pie kar niach, cu kier niach i wę dzar niach. Bę dzie rów nież
mo żna skosz to wać wy twa rza ne go spe cjal nie i tyl ko na
tę oka zję sta ro pol skie go pod piw ka i pod pło my ków.

Od 19 do 23 lip ca na Zam ku w Pul tu sku bę dzie ot-
war ta dla zwie dza ją cych wy sta wa za ty tu ło wa na "Szla-
kiem od sie czy wie deń skiej". Eks po zy cja zo sta ła udo -
stęp nio na dzię ki uprzej mo ści i part ner stwie Dy rek cji
Mu zeum Pa ła cu w Wi la no wie.

16 4/2014

II Dzień Tradycji Rzeczpospolitej
Pułtusk, 19 lipca 2014 r.
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Hiszpańska Dworska
Szkoła Jazdy
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Ma�ją�Pań�stwo�do�wy�bo�ru�na�stę�pu�ją�ce�pro�gra�my
zwie�dza�nia�tej�słyn�nej�in�sty�tu�cji:

• Zwie�dza�nie�Hisz�pań�skiej�Dwor�skiej�Szko�ły�
Jaz�dy�(z�prze�wod�ni�kiem)�

• Po�kaz�ga�lo�wy�sztu�ki�li�pi�ca�nów�
• Tre�ning�po�rann�ny�z�mu�zy�ką�
Hisz�pań�ska�Dwor�ska�Szko�ła�Jaz�dy�w�Wied�niu

jest�ostat�nią�szko�łą�na�świe�cie�kul�ty�wu�ją�cą�sta�re
kla�sycz�ne�for�my�wy�ższej�sztu�ki�jeź�dziec�kiej.�Nie�za�-
po�mnia�ne�prze�ży�cie�dla�wi�dzów,�któ�rych�olśnie�wa
pre�cy�zja� ru�chów� ogie�rów,� zhar�mo�ni�zo�wa�na� z
dźwię�ka�mi�mu�zy�ki.

Te�nie�zwy�kłe�po�ka�zy�ga�lo�we�od�by�wa�ją�się�w�naj�-
pięk�niej�szej� ha�li� jeź�dziec�kiej� na� świe�cie,� któ�rej
gmach�wznie�sio�ny�zo�stał�przez�ba�ro�ko�we�go�bu�-
dow�ni�cze�go�Jo�se�pha�Ema�nu�ela�Fi�sche�ra�von�Er�-
lach.� Im�po�nu�ją�co� wy�po�sa�żo�ną� ha�lę� zbu�do�wa�no
nie�gdyś�z�my�ślą�,�aby�umo�żli�wić�mło�dym�szlach�ci�-
com�po�bie�ra�nie�lek�cji�jaz�dy�kon�nej.

Po�ran�ny�tre�ning�-�co�dzien�ne�ćwi�cze�nia�przed�po�-
ka�zem�naj�wy�ższe�go�kunsz�tu.

Po�ran�ny�tre�ning�umo�żli�wia�przyj�rze�nie�się�po�wta�-
rza�nej�przez� la�ta� tre�su�rze� tre�nin�go�wej� li�pi�ca�nów.

Uje�żdża�cze�prze�pro�wa�dza�ją�z�ogie�ra�mi�ła�twe�ćwi�-
cze�nia�roz�luź�nia�ją�ce,�a�po�tem�prze�cho�dzą�do�per�-
fek�cjo�no�wa�nia� i� uszla�chet�nia�nia�po�szcze�gól�nych
lek�cji�tre�nin�go�wych.�Ka�żdy�uje�żdzacz�jest�od�po�wie�-
dzial�ny�za�tre�su�rę�swo�je�go�ogie�ra.�Dzię�ki�tre�nin�go�-
wi�ukie�run�ko�wa�ne�mu�na�wzmoc�nie�nie�mię�śni�ko�ni,
na�tu�ral�ne�ru�chy�ogie�rów�prze�cho�dzą�z�cza�sem�w
do�sko�na�łe�fi�gu�ry�tzw.�Wy�so�kiej�Szko�ły”.

Kla�sycz�ne�sko�ki�z�pro�gra�mu�Wy�so�kiej�Szko�ły�nie
na�le�żą�do�co�dzien�ne�go�tre�nin�gu�i�dla�te�go�pod�czas
po�ran�nych� ćwi�czeń�mo�żna� zo�ba�czyć� je� tyl�ko�od
cza�su�do�cza�su.�A�gdy�uje�żdżacz�zsią�dzie�z�ko�nia,
za�raz�przy�cho�dzi�ko�lej�na�na�gro�dę�dla� ru�ma�ka� -
scho�wa�ne�w�kie�sze�ni�fra�ka�koń�skie�ła�ko�cie.

Na�to�miast�ka�len�darz�wy�stę�pów�ga�lo�wych�i�tre�-
nin�gów�po�ran�nych�oraz�in�for�ma�cja�o�mo�żli�wo�ści�za�-
ku�pie�nia�bi�le�tów�znaj�du�je�się�na�stro�nie�

www.srs.at

Ka�wiar�nia�w�Hisz�pań�skiej�Szko�le�Jeź�dziec�kiej
(Spa�ni�sche�Ho�fre�it�schu�le)�od�wtor�ku�do�nie�dzie�li�w
go�dzi�nach�od�9�do�17�za�pra�sza�na�wy�bor�ną�ka�wę
oraz�wy�śmie�ni�te�prze�ką�ski.

www.wien.info/pl
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To nie za po mnia ne prze ży cie: ba let słyn nych bia łych li pi cań skich ogie -

rów na ży wo w ba ro ko wych wnę trzach Ho fbur gu! Za pra sza my na spek -

takl mi strzow skiej sztu ki uje żdża nia – od pi ru etu po ka prio lę.





KON�CER�TY

1. Shu�ra�Li�po�vsky�&�No�vaya�Shi�ra�En�sem�ble (NL)
2. Ne�ta�El�kay�am (IL), Ho�wa�Ja�ni
3. Da�niel�Za�mir�Qu�ar�tet (IL): Sa�xo�pho�nist�on�the�Ro�of
4. Tar�ras�Band (USA)
5. Erik�Frie�dlan�der (USA), Song�of�the�Scri�bes
6. Kon�cert� Kan�to�rów: No�we� Po�ko�le�nie. Mo�she

Fi�shel, Elie�zer� Wi�no�grad, Avram� Kir�shen�-
bo�um, chór� The� Bells� Vo�cal� En�sem�ble� pod
dy�rek�cją�Yos�si�Schwart�za (IL)

7. Kla�sy�ka�w�po�łu�dnie: Me�na�chem�Bri�stow�ski (IL)
8. Le�opold�Ko�złow�ski�i�Przy�aj�cie�le (PL)

WARSZTATY�| WYKŁADY�|
PREZENTACJE�| ZWIEDZANIA

1. Mi�strzo�wie� mu�zy�ki� kle�zmer�skiej – wy kład
Pe te ra So ko lo wa (USA)

2. Ma�greb – 3 warsz ta ty mu zycz ne z Ne tą El kay an (IL)
3. Śpiew�ji�dysz – 5 warsz ta tów z Jef fem War scha-

u erem (USA)
4. Ta�niec� ży�dow�ski – 5 warsz ta tów ze Ste ve

We in trau bem (USA)
5. Kle�zmer�Ba�sic�&�Bey�ond – 5 warsz ta tów z San ne

Mo ric ke (DE) i De bo rah Strauss (USA) 
6. Śpiew�cha�sydz�ki – 3 warsz ta ty z Ben zio nem Mil-

le rem (USA) i Me na che mem Bri stow skim (IL)
7. Tea�Dan�ce�Par�ty – po kaz tań ców ży dow skich na

Pla cu Wol ni ca 
8. Za�chor – ce re mo nia upa mięt nia ją ca kra kow skich

Ży dów
9. Kabbalat�Shabat
10. Melawe�Malkah
11. Muzy�ka�ży�dow�skich�ko�biet�z�Je�me�nu – 2 war-

sz ta ty z zes po łem A -WA (IL)
12. Po kaz fil mu: Dy�buk, reż. M. Wa szyń ski, 1937

KON�CER�TY | WY�DAR�ZE�NIA�MU�ZYCZ�NE

1. Te der Be fo re Par ty @ Che der: Co�hen�be�ats (IL)
2. Shai�Tsa�ba�ri�&�The�Mid�dle�-East�Gro�ove�All�Stars(IL)
3. A�-WA (IL)
4. Rejs�po�Wi�śle: Li�ron�Am�ram�&�The�Pan�thers (IL)

– 2�rej�sy
5. Sha�ra�bi�-�Frank�Lon�don�&�De�ep�Singh�(USA)
6. The An gel cy (IL)
7. Te�der�Week�en�der:�Kra�kow�Me�ets�Tel�Aviv:�Fu-

tu�re�So�unds:�From�Be�ats�&�Bass�to�Elec�tro�ni�ca
&�Ho�use - Te iel te (PL), Ge ek Cli que (PL), Kal ba ta (IL),
Red Axes (IL), Shlo mi Zi dan (IL)

8. Te�der�Weeken�der:�Kra�kow�Me�ets�Tel�Aviv:Vin�ta�ge
So�unds:�From�Po�lish�De�li�ghts�to�Mid�dle�Eastern
Mad�ness - So ul Se rvi ce (PL), Druh Sła wek (PL),
Fortu na Re cords CRew: Zack, Hec tik, Kal ba ta (IL),
Te der Crew: Zack, Wal ter, Dror&Shlo mi (IL)

9. Pic�nic�Te�der:�Kra�ków�Me�ets�Tel�Aviv:� Fre esty le
Vi bes un der the Sun - MLDVA (PL), Easy Che esy (PL),
Se nor So ul (PL), Hec tik (IL), Co hen Be ats (IL)

10. Mid�ni�ght�Ses�sions�@�Al�che�mia – 4�se�sje
11. Mi�zra�chi�Par�ty�@�Al�che�mia

WARSZTATY�| WYKŁADY�| PREZENTACJE�|
POKAZY�FILMÓW

1. Ży�dow�ska�to�żsa�mość�i�sub�kul�tu�ry: Pop�-mi�sty-
cyzm.�Ka�ba�ła�we�współ�cze�snej�mu�zy�ce – Ale xan-
der Nym (DE) i Ale xan der Peh le mann (DE)

2. Ży�dow�ska�to�żsa�mość�i�sub�kul�tu�ry: Czar�ni�Ży�dzi,

pol�ski�punk�i�reg�gae�– Sła wo mit Go ła szew ski (PL)
i Ale xan der Peh le mann (DE)

3. Ży�dow�ska� to�żsa�mość� i�sub�kul�tu�ry: Je�ste�śmy
wstręt�ni,�lecz�ma�my�mu�zy�kę.�Wpły�wy�ży�dow�skie
w�no�wo�jor�skim�pun�ku�i�ame�ry�kań�skiej�mu�zy�ce�pop�
– Klaus Wal ter (DE) i Ale xan der Peh le mann (DE)

4. Ży�dow�ska�to�żsa�mość�i�sub�kul�tu�ry:�po kaz fil mu:
Awa�ke Zion, Mo ni ca Ha im, 2010

5. Ży�dow�ska�to�żsa�mość�i�sub�kul�tu�ry: po kaz fil mu:
Je�ri�cho's�Echo: Punk�Rock�in�Ho�ly�Land, Liz
Nord, 2005

6. Ży�dow�ska�to�żsa�mość�i�sub�kul�tu�ry: po kaz fil mu:
Ha�va�Na�gi�la, Ro ber ta Gros sman, 2012

WARSZ�TA�TY�| WY�KŁA�DY�|
SPO�TKA�NIA�|�PO�KA�ZY�FIL�MÓW

1. Ki�buc:�Byliśmy�przyszłością�–�dzieciństwo�w�ki-
bucu – wykład Yael Neeman (IL)

2. Kibuc:�Europejskie�i�polskie�korzenie�kibuców;
Jestem�kibucnikiem.�Mój�kibuc�wczoraj,�dziś
i�jutro – 2 wykłady Alexa Danziga (IL)

3. Kibuc:�Cheder�Ochel:�kulinarne�opowieści�z�kibu-
ców – Ofer Vardi i Assi Haim (IL) prezentacja w Ba-
rze Mlecznym Południowym

4. Kibuc:�Architektura�bez�precedensu– Yuval Yaski (IL)
5. Kibuc:�Losy�zrealizowanej�utopii – Konstanty

Gebert (PL)
6. Kibuc: projekcja filmu Dzieci�słońca, reż. Ran Tal (IL)
7. Kibuc:�Kibuc�Grochów�–�polski�kibuc – wykład

Marii Cieśli i Agaty Maksimowskiej ze Stowarzy-
szenia Anskiego

8. Oczy�zasypane�piaskiem – spotkanie z Pawłem
Smoleńskim (PL)

9. Na�po�gra�ni�czu�świa�tów:�tań�cząc�na�dwóch�we-
se�lach�rów�no�cze�śnie,�czy�li�pol�skie�i�ży�dow�skie
tra�dy�cje�we�sel�ne – pre zen ta cja Agniesz ki Le gut ko
(PL) i Mi cha ela Al per ta (USA)

10. Ka�żdy�prze�pis�to� ja�kaś�hi�sto�ria.�Wy�mien�nik
prze�pi�sów�ku�li�na�rnych�z�na�szych�ro�dzin�nych
do�mów – gieł da prze pi sów pol sko -ży dow skich

11. Na� po�gra�ni�czu� świa�tów:� Dy�buk� An�-skie�go
a�współ�cze�sna�to�żsa�mość�ży�dow�ska�i�pol�ska
– wy kład Agniesz ki Le gut ko (PL) 

12. Ko�bie�ty�w�So�li�dar�no�ści – dys ku sja pane lo wa
z udzia łem Sha ny Penn (USA), An ny Do dziuk (PL),
Bo że ny Umiń skiej Keff (PL), Jo an ny Szczę snej (PL),
Mo ni ki Kra jew skiej (PL), Wan dy No wic kiej (PL)

13.Sza�bat�od�kuch�ni – warsz tat z Ben zio nem Mil-
le rem (USA)

14.Kuch�nia�ży�dow�ska�– 4 warsz ta ty Mal ki Kaf ki (PL)
15.Spo�tka�nia�otwar�te – 5 warsz ta tów An ny Do dziuk

i Tan ny Ja ku bo wicz (PL)
16.Ji�dysz�Winkl – 5 nie for mal nych oka zji do po ga da-

nia w ji dysz – mo de ra cja: An na Ro zen feld i Agniesz
ka Le gut ko (PL)

17.Win�ni�ce�Izra�ela�–�opo�wieść�i�de�gu�sta�cja�win
z�Go�lan�Hi�ghts�Wi�ne�ry – 2 pre zen ta cje przy go-
to wa ne przez Dom Wi na i Win ni cę Yar den (IL)

18.Star@Che�der – 5 spo tkań z ar ty sta mi fe sti wa-
lowy mi w Che der Ca fe

19.Sy�na�go�gi�i�do�my�mo�dlitw�Ka�zi�mie�rza – 8 zwie-
dzań po pol sku i an giel sku, An na Kie sell, Agniesz-
ka Le gut ko (PL)

20.Cmen�tarz�Re�mu – 2 zwie dza nia po pol sku i an-
giel sku, An na Kie sell (PL), Ra bin Ed gar Gluck (USA)

21.Cmen�tarz�No�wy�– 2 zwie dza nia po pol sku i an-
giel sku, An na Kie sell (PL), Ra bin Ed gar Gluck (USA)

22.Ka�zi�mierz�i�Pod�gó�rze – dwa mia sta ży dow skie
– 6 zwie dzań po pol sku i an giel sku, An na Kie sell,
Agniesz ka Le gut ko (PL)

23.Ży�dow�ski�Kra�ków – 4 zwie dza nia po pol sku i an
giel sku, An na Kie sell (PL)

24.By�łe�get�to�w�Pod�gó�rzu – 3 zwie dza nia po pol-
sku i an giel sku, Agniesz ka Le gut ko, An na Pió ro (PL)

25.Na�Gro�cho�wie�–�z�pa�miet�ni�ka�ki�buc�ni�ka,�z�li-
stu�ki�buc�ni�czki –  warsz tat dla dzie ci z Ma rią
Cie ślą i Aga tą Mak si mow ską (PL)

26.Warsz�ta�ty�dla�dzie�ci�i�mło�dzie�ży – 5 warsz ta-
tów Etel Szyc i Han na Kos sow ska (PL)

27.Szab�bat�Sza�lom – wspól ne spo tka nie sza ba to-
we dla dzie ci i ro dzi ców

28.Yid�di�sh�POP – 2 warsz ta ty ję zy ka ji dysz z An ną
Ro zen feld i Agniesz ką Le gut ko (PL)

1. Ki�buc:� Che�der� Ochel� –� ku�li�nar�ne� opo�wie�ści
z�ki�bu�ców�– wy sta wa fo to gra fii Ofe ra Var di i As si
Ha ima (IL) w Ba rze Mlecz nym Po łu dnio wym 

2. Po�gra�ni�cza – in sta la cja Eli Gold man (PL)
3. Bro�ken�Fin�gaz (IL) – mu ral na Ka zi mie rzu
4. Ki�buc:�Ra�zem�w�Przy�szłość.�Ar�chi�tek�tu�ra�i�spo
łe�czeń�stwo�– wy sta wa fo to gra fii przy go to wa na
przez Fun da cję Bęc Zmia na (PL)

5. Sztu�ka�ży�dow�ska:�tra�dy�cja�i�de�sign – 5 warsz-
ta tów Mo ni ki Kra jew skiej i He le ny Czer nek (PL)

6. Sym�bo�li�ka�na�grob�ków�ży�dow�skich – zwie dza-
nie Cmen ta rza Re mu i Cmen ta rza No we go z Mo-
ni ką Kra jew ską (PL)

7. Dy�buk�–�hap�pe�ning�pla�stycz�ny – Syl wia Lisz ka
i Agniesz ka Wo zo wicz (PL)

8. Ki�buc:�Ar�chi�tek�tu�ra�bez�pre�ce�den�su – wy sta wa
mul ti me dial na Yuva la Yasky (IL)
oraz Sha�lom�na�Sze�ro�kiej – 7 go dzin mu zy ki ży-
dow skiej z ca łe go świa ta non -stop

Pro�gram�wstęp�ny,�mo�że�ulec�zmia�nom.

je�wi�sh�fe�sti�val.pl

2014/4

Wielobarwne święto kultury
Kraków, 27.06 – 06.07.2014

zdjęcia: Paweł Mazur, jewishfestival.pl
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Pod czas ce re mo nii otwar cia prze mó -
wie nia wy gło si li: Je go Eks ce len cja Am -
ba sa dor Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej Xu
Jian, Prze wod ni czą cy De le ga cji Władz
Pro win cji He bei Wang Li xiang.

W imie niu Mar szał ka Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka wy stą pił
znaw ca Chin Wi told Pran do ta z Kance-
la rii Mar szał ka. Ro lę go spo da rza peł nił
Wi ce pre zes Okrę gu War szaw skie go Zwią-
z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków To masz
Aw dziej czyk. Ja ko ku ra tor wy sta wyprze-
dsta wił do stoj nych go ści, i przy bliżył
publicz no ści hi sto rię oraz głów ne sty le
Chińskie go Ha ftu Ar ty stycz ne go.

Pro win cja He bei河北 to re gion wo -
kół wy dzie lo nych okrę gów sto łecz ne go
Pe ki nu i Tien cin nad Mo rzem Wschod -
nio chiń skim. Chiń ską na zwę mo żna prze-
tłu ma czyć ja ko „Pół noc ny Brzeg, lub na
pół noc od rze ki” Cho dzi oczy wi ście o dru-
gą naj więk szą chiń ską rze kę Hu ang He,
黄河 Żół tą Rze kę (5464 km dłu go ści).
Pol skim od po wied ni kiem He bei jest Wo -
je wództwo Ma zo wiec kie. He bei li czy
187,7 tys km2 po wierzch ni za miesz ka ne
przez 72 mi lio ny osób. Sto li cą He bei jest
Shi jia zhu ang.

Eks po zy cja obej mowała wy sta wę fo-
to gra ficz ną, na któ rą skła do się 60 plansz
przy go to wa nych przez Sto wa rzy sze -
nie Wy mia ny Kul tu ral nej z Za gra ni -
cą Pro win cji He bei. Ta bli ce pokazały
naj wa żniej sze fak ty z hi sto rii, kul tu ry,
go spodarki i geo gra fii 

Dru gi dział wy sta wy to Ar ty stycz ne
Ha fty. Chiń skie Mi ni ster stwo Spraw Za -
gra nicz nych udo stęp ni ło kil ka dzie siąt ar -
cy dzieł ha ftu. Dzie ła ze bra ne na wy sta-
wie w Ga le rii DAP re pre zen towały naj -
wa żniej sze sty le cha rak te ry stycz ne dla
tej sztu ki w Chi nach. 

Sztu ka ha ftu jest tak sta ra jak cy wi li -
za cja Pań stwa Środ ka. Przod ko wie dzi -
siej szych Chiń czy ków two rzy li wy szy wa-
ne ob ra zy od kąd na uczy li się prze wle -
kać nić je dwab ną ko lo ro wa ną na tu ral ny -
mi barw ni ka mi przez dziur kę na koń cu
ostrej ości lub pta siej kost ki. Pięk ne przy -
kła dy sta ro żyt nych ha ftów je dwab nych
znaj do wa no w licz nych wy ko pa li skach
ar che olo gicz nych z okre su Neo li tu. Na -
ukow cy da tu ją naj star sze po zo sta ło ści

ha ftów na 5 do 6 ty się cy lat. Hi sto ria
sztu ki opi su je do brze za cho wa ny haft
zna le zio ny w gro bow cu Ma shan w pro -
win cji Hu bei z okre su Zhan guo (5-3 wiek
pne). Roz kwit sztu ki ha ftu wią że się z uru-
cho mie niem Je dwab ne go Szla ku w cza -
sach dy na stii Han. Wiek XIV ne uwa ża -
ny jest za szczy to wy mo ment roz wo ju tej
szla chet nej sztu ki. Wy od ręb ni ły się wów-
czas naj wa żniej sze szko ły ha ftu.

Szko ła Su Xiu (苏绣) - Su zhou SU
zwa na Song Jin 宋锦 wy kształ co na w
oko li cach Su zhou nie opo dal Szan gha ju
(Pro win cja Jiang su) Ha fty Su przy po mi -
na ją wi bru ją ce ko lo rem ob ra zy im pre sjo -
ni stów. Wzo ry z za ło że nia są pięk ne i de-
ko ra cyj ne. Ko lo ry sty ka ele ganc ka o sub-
tel nych i wy ra fi no wa nych bar wach. Do
ha fto wa nia ar ty ści uży wa ją je dwab nych
ni tek o bez ma ła nie skoń czo nej licz bie
od cie ni. Zró żni co wa ne splo ty two rzo ne
im po nu ją trud nym do wy obra że nia kun-
sz tem igły. 

SHU czy li Shu Jin  蜀锦 w Sy czu -
anie. Ośrod kiem szko ły Shu jest Cheng -
du sto li ca pro win cji Sy czu an. Haft Sy-
czu ań ski ba zu je na sa ty nie i je dwa biu.
Pra co wi cie wy szy wa ne ście gi od da ją lo -
kal ny smak. Zdo bi się tu głów nie tka ni -
ny de ko ra cyj ne ta kie jak na rzu ty, po -
szew ki na po dusz ki, odzież, trze wi ki
oraz tra dy cyj ne ekra ny.

Xiang Xiu (湘绣) to szko ła dzia ła ją ca
wo kół sto łecz ne go ośrod ka Chang sha w
pro win cji Hu nan. Wy ró żnia się skon tra -
sto wa nym czar no bia ło sza rym ko lo ry -
tem. Ostre ze sta wie nia ciem nych i ja s-

nych po ła ci two rzą wra że nie trój wy mia ro -
wo ści. Si łą ha ftów Xiang jest umie jęt ność
kom po zy cyj ne go wy ko rzy sta nia pust ki
i sub tel nych roz myć po dob nie jak ma to
miej sce w chiń skim ma lar stwie tu szem.

Yue Xiu/Gu ang Xiu (粤绣 /广秀 )
szko ła z oko lic Cha ozhou w pro win -
cji Gu an dong. Lu bu je się w skom pli ko -
wa nych wzo rach o sy me trycz nych splo -
tach. Ma bo ga te wi bru ją ce ko lo ry z lu-
bo ścią do wy ko rzy sta nia barw pod sta -
wo wych. Sto so wa nie efek tów świa tło cie -
nia przy po mi na za chod nie ma lar stwo.

Sztu ka ha ftu w tra dy cji chiń skiej funk -
cjo no wa ła wszę dzie i we wszyst kich as-
pek tach ży cia spo łecz ne go. Stro je lu do -
we i przed mio ty co dzien ne go użyt ku de -
ko ro wa no mo ty wa mi zgod ny mi z lo kal-
nym wzor nic twem. W ży ciu pu blicz nym
haft po zwa lał iden ty fi ko wać ran gę  do -
stoj ni ka. Funk cjo na riu sze słu żb i urzę-
d ni cy ad mi ni stra cji mie li na sza tach wy -
ha fto wa ne pta ki lub zwie rzę ta. Zgod nie
ze ści śle okre ślo ny mi re gu ła mi sta no wi -
sko czy sto pień woj sko wy sym bo li zo wa -
ły okre ślo ne wi ze run ki w wi docz nych
miej scach na stro ju. Ist nia ły też pre cy zyj -
ne in struk cje dla pra cow ni two rzą cych
ha fty. Przy kła do wo ulu bio ny mo tyw ce -
sar skich Chin smok (long) mu siał mięć
na stę pu ją ce ce chy: ro gi jak u je le nia,

gło wę jak u wiel błą da, oczy jak u dia bła,
szy ję jak u wę ża, brzuch jak u ma łża, łu -
ski jak u kar pia, szpo ny jak u or ła, ła py
jak u ty gry sa i uszy jak u wo łu. 

Dzi siaj kom pu te ro wo ste ro wa ne ma -
szy ny two rzą na ma so wą ska lę ład ne ha -
fty fa brycz ne. Dla ko ne se rów po wsta ją
jed nak wy ra fi no wa ne au tor skie dzie ła.
Wy so kiej kla sy ar ty ści, naj czę ściej ko bie -
ty mie sią ca mi wy szy wa ją pre cy zyj ne ob -
ra zy. Opra wio ne w dro go cen ne ra my dzie-
ła zdo bią ścia ny ga le rii i re zyden cji po -
dob nie jak ma lar stwo. Szcze gól nie ce nio -
ny jest haft dwu stron ny. Umiesz czo ne na
ob ro to wym ste la żu kom po zy cje po zwa -
la ją na po dzi wia nie dwóch czę sto róż-
nych ob ra zów na tej sa mej kan wie. Po-
pu lar ne jest też wza jem ne ob da ro wy wa -
nie się Chiń czy ków ha fto wa ny mi chu s -
tecz ka mi, sza la mi, oko licz no ścio wy mi kar -
ta mi i czę ścia mi gar de ro by.

Ar ty ści do bie ra ją tech ni kę wy szy wa nia
dzie ła sto sow nie do przed sta wia ne go te -
ma tu. Pej zaż, mar twa na tu ra, wi zeru nek
po sta ci lub zwie rzę wy ma ga ją uży cia zró -
żni co wa nych splo tów, me tod wy szy wa -
nia, kie run ku wszy wa nia barw nych ni tek
itd. Naj wię cej ośrod ków ha ftu ar ty stycz ne -
go dzia ła obec nie na po łu dniu Chin.

zdjęcia: Beata Sosnowska (wernisaż)

Tomasz Awdziejczyk (prace) 
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Malowanie
haftem

W Do mu Ar ty sty Pla sty ka w Warszawie zorganizowano po łą czo ną
wy sta wa ‟Chiń skie Ha fty / Pięk ne He bei”. Wy sta wę we spół z Okrę -
giem War szaw skim Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków zor ga ni -
zo wa ła Am ba sa da Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej z oka zji wi zy ty De -
le ga cji Władz Chiń skiej Pro win cji He bei.



Pamiętam, jak kiedyś wracałem z górskiej wycieczki przyśpieszając kroku, by zdążyć na spektakl Teatru Witkacego
w Zakopanem. Nie byle jaki spektakl, bo rocznicowy; z udziałem – choć o tym wcześniej nie wiedziałem – Jerzego Dudy-Gracza.
Pamiętam wyjazdy do Krakowa po to by poczuć atmosferę miasta, pozwiedzać, zajrzeć do muzeów, ale także by obejrzeć
przedstawienia w Starym Teatrze.

Wyjazdy do konkretnego teatru, na konkretne przedstawienie nie są na świecie rzadkością, ale zdecydowanie częstsze
– i coraz bardziej powszechne – jest łączenie podróży biznesowych i rekreacyjnych z wizytami w teatrach. W przypadku tych
pierwszych – wyjście do teatru jest kulturalną odskocznią od profesjonalnych obowiązków, w przypadku drugich – uzu-
pełnieniem, lub może rozszerzeniem, wrażeń i przeżyć. Kontakt z naturą i kontakt z kulturą – to dla wielu osób wymarzony
zestaw weekendowy lub wakacyjny. I to zarówno dla tych, którzy mieszkają w dużych ośrodkach i są stałymi bywalcami teatru,
jak i tych, którym wakacyjny wyjazd daje nieczęstą możliwość posmakowania żywej sztuki.

Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w okresie zwiększonego napływu turystów w związku z Igrzyskami
Olimpijskimi wynika, że zainteresowanie teatrem wśród przyjezdnych (a co za tym idzie uczestnictwo w spektaklach)
zdecydowanie przewyższało zainteresowanie imprezami sportowymi. Według danych opublikowanych przez VisitBritain
(Brytyjską Centralę Turystyki) 2,8 mln (14%) osób kupiło bilet na przedstawienie teatralne, podczas gdy na wydarzenia
sportowe 1,3 mln (4%) osób.

Oczywiście najbardziej uczęszczane są głośne przedstawienia w sławnych teatrach – teatry Broadwayu w Nowym Jorku,
East Endu w Londynie, Comédie-Française w Paryżu czy Royal Shakespeare Company w Stratfordzie. Przyciągają wieloletnią
tradycją i renomą nawet obcokrajowców nie posługujących się biegle językiem. I to w czasach, kiedy kino domowe mamy na
przyciśnięcie pilota. Bo o ile może ono w jakiś sposób zastąpić prawdziwe kino, prawdziwego teatru nie zdoła. Żywi ludzie,
żywe słowa wypowiadane tu i teraz, niepowtarzalna interakcja aktorów z publicznością,  fascynująca od ponad 2500 lat magiczna
sztuka słowa i obrazu nie przestaje być ucztą dla smakoszy kultury i tych, którzy choćby czasem za nią tęsknią.

Wystarczy raz posmakować, by nie móc sobie później wyobrazić pobytu w Tatrach bez wizyty w zakopiańskim
Teatrze Witkacego.

Lesław Lipski

Smak żywego teatru
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Te atr im. Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza – in sty -

tu cja Wo je wódz twa Ma ło pol skie go – dzia ła w Za ko pa -

nem – mie ście u pod nó ża Tatr, naj pięk niej szych gór

Pol ski.

To wy jąt ko we miej sce – w za byt ko wym bu dyn ku daw ne go sa -

na to rium mło dzi ab sol wen ci kra kow skiej szko ły te atral nej 24 lu -

te go 1985 ro ku otwo rzy li Te atr. Od by ło się to w set ną rocz ni cę

uro dzin na sze go Pa tro na – Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza –

Wit ka ce go. Ten owia ny le gen dą ar ty sta o nie zwy kłej oso bo wo -

ści to dra ma turg, ma larz, pi sarz i fi lo zof z po cząt ku XX wie ku –

czło wiek sztu ki zna ny na ca łym świe cie.

Stwo rzy li śmy te atr otwar ty – awan gar do wy w swym wy ra zie,

pro wo ku ją cy, któ ry zgod nie z my ślą Wit ka ce go stał się „schro -

ni skiem” dla wszyst kich lu dzi, któ ry cią gle pra gną kon tak tu z

praw dzi wą sztu ką i kul tu rą. Od by wa ją się u nas nie tyl ko przed -

stawie nia te atral ne – ale ta kże kon cer ty mu zycz ne, po ka zy fil -

mo we, wy sta wy pla stycz ne – sta ra my się być praw dzi wym

cen trum sztu ki.

Na Go ści – jak to w schro ni sku – cze ka za -

wsze go rą ca her ba ta i uśmiech. Te atr po wsta -

ły nie mo cą usta wy po wo łu ją cej in sty tu cję a

en tu zja zmem mło dych lu dzi i pra gnie niem

stwo rze nia wła sne go te atru. Trak to -

wa ny jest ja ko te atr o ory gi nal nej

spe cy fi ce, cha rak te ry zu ją cy

się od ręb nym sty -

lem in sce ni za cji i „kli ma tem miej sca”: przed sta wie nia ma ją swo -

istą po ety kę. Te atr po wstał w miej scu bo ga tym w tra dy cję kul tu -

ral ną, bli sko szla ków tu ry stycz nych, stąd nie dzi wi fakt pu bli-

cz no ści w po la rach i bu tach gór skich na wi dow ni.  

W funk cjo no wa niu te atru bar dzo wa żny jest Ze spół – wspól -

ne de cy zje ar ty stycz ne, współ dzia ła nie na pró bach, part ner stwo

na sce nie.

Ka żdy spek takl po sia da in ną prze strzeń sce nicz ną, zmie nia -

ną za po mo cą mo bil nych po de stów: za ka żdym ra zem widz za -

ska ki wa ny jest od mien nym ukła dem sce ny i wi dow ni. Sce no-

gra fię two rzy li wy bit ni twór cy te atru: Ta de usz Brzo zow ski, Je rzy

Du da -Gracz, An drzej Kreütz Ma jew ski, Je rzy Ska rżyń ski, Ewa

Dy akow ska -Ber be ka, Te re sa Iwa nej ko -Tar czyń ska. 

Te atr ma być miej scem, gdzie lu dzie tra cą ano ni mo wość, od -

zy sku jąc god ność i au ten tycz ność. O pu blicz no ści my śli się ta -

kże przy kon stru owa niu przed sta wień. Roz gry wa ne w ró żnych

kon wen cjach i po ety kach, za cho wu ją wspól ny ele ment - pró bę

prze ła ma nia ste reo ty po we go po dzia łu sce na – wi do wi sko. Ta

idea łą czy się czę sto z za cie ra niem gra ni cy po mię dzy tym, co

jesz cze co dzien ne, a tym co już te atral ne. Te atr ma bo wiem

wyjść na prze ciw lę kom współ cze sne go czło wie ka, je go oba -

wom, nie po ko jom, py ta niom o sens ży cia i pra gnieniom ła du

świa ta. To po trze ba me ta fi zycz na, na nią sta ra ją się od po wie -

dzieć mi ste ria, sta no wią ce oś re per tu aru Te atru z Za kopa ne go.

Ze spół sta ra się ba wić swych go ści ko rzy sta jąc z bardzo

do brych tekstów ko-

mediowych i ka -

ba re to wych. 

Cha rak te ry stycz ne dla Te atru Wit ka ce go jest wy ko rzy sty wa -

nie ko lo ry tu lo kal ne go w przed sta wie niach, wpi sy wa nie miej sca

w za ko piań ski kra jo braz, two rze nie spe cy ficz nej, gó ral sko -ar ty -

stow skiej at mos fe ry. Na sze spek ta kle są nie zwy kle atrak cyj ne

w war stwie wi zu al nej – sta ra my się za ska ki wać wi dzów ukła -

dem prze strze ni, wi zją pla stycz ną. Do wol nie ara nżu je my na szą

sce nę, ale two rzy my wy ko rzy stu jąc miej sca nie te atral ne

– przed sta wie nia gra ne by ły w ja dą cym po cią gu („”OL 12-Steg,

Wien” na pod sta wie „Sza lo nej lo ko mo ty wy”)  lub tak nie co dzien -

nych miej scach jak schro ni sko w Ta trach w Mor skim Oku, w ko -

lej ce li no wej i na szczy cie Ka spro we go Wier chu. La tem i zi mą

or ga ni zu je my ma ni fe sta cje ar ty stycz ne – ple ne ro we wi do wi ska

re kla mu ją ce dzia łal ność Te atru.

Ser decz nie za pra sza my do Te atru im. St. I. Wit kie wi cza z Za -

ko pa ne go, miej sca o wy jąt ko wej at mos fe rze. 

ul. Chram ców ki 15

34-500 Za ko pa ne

tel. 18 20 68 297, 18 20 00 660

e -ma il: te atr@wit ka cy.pl                                                               

www.wit ka cy.pl

IN FO  - Ka sa Te atru  - tel. 600 00 15 14

Dla cze go 
wy bra li śmy Za ko pa ne?

Tu łą czy się to, co ni skie z tym co wy so kie. Kul tu ra lu do wa, tra dy -

cja z tzw. kul tu rą wy so ką (no wo cze sność). 

Bo Za ko pa ne to le gen dar ny „pę pek świa ta” to ap pen dix czy li wy -

ro stek ro bacz ko wy śle pej kisz ki, w któ rym ogni sku ją się wszyst kie

tren dy kul tu ry pol skiej (i nie tyl ko kul tu ry). 

Bo po ło żo ne jest u pod nó ża Tatr  – a z Gó ry wi dać wię cej, le piej  -

ina czej (mo że na wet praw dzi wiej i pięk niej). 

Bo przed woj ną dzia łał tu Te atr For mi stycz ny two rzo ny przez Pa -

tro na na sze go Te atru – St. I. Wit kie wi cza i je go przy ja ciół. Bo by li

i two rzy li tu wiel cy ar ty ści – oso bi sto ści świa ta kul tu ry i wy bit ny

twór ca -sza le niec – wła śnie Wit ka cy…

Bo stwo rze nie w Za ko pa nem te atru by ło rze czą nie mo żli wą (sic!)

i gdy by nie… ( co? Do bre Anio ły? Lu dzie? Ze spół? Idea?- a mo że

wszyst ko ra zem i po tro chu… W Za ko pa nem - pięk nym i brzyd kim,

ale cią gle ma gicz nym od pra wie 30 lat ist nie je Te atr St. I. Wit kie wi -

cza

I niech tak bę dzie.  

Jak pi sał nasz Przy ja ciel prof. Ta de usz Brzo zow ski 

„Ten Te atr jest mo ją mi ło ścią,

Oby trwał jak naj dłu żej”

Dzię ku ję i ser decz nie za pra szam na szlak  - wy zwa la ją cy to, co

w nas pięk ne i ta jem ni cze czy li szlak wio dą cy do Te atru Wit ka ce go

w Za ko pa nem

Hej! An drzej Dziuk

Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza
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Wielka Brytania 
teatralną stolicą świata?

Tak!

Inscenizacja Royal Shakespeare Company, Stratford-upon-Avon, Anglia 
Sam Wanamaker Playhouse

Teatr Szekspirowski Globe, Londyn 



Ba�da�nie�prze�pro�wa�dzo�ne�przez�Vi�sit�Bri�ta�in�wy�ka�-
za�ło,�że�za�gra�nicz�nych�tu�ry�stów�od�wie�dza�ją�cych�Wiel�-
ką� Bry�ta�nię� bar�dziej� in�te�re�su�je� ży�cie� kul�tu�ral�ne
(2,8�mln�z�nich�oglą�da�spek�ta�kle�te�atral�ne,�mu�si�ca�le,
ope�rę�lub�ba�let,�co�sta�no�wi�14%�wi�zyt)�niż�wy�da�rze�nia
spor�to�we�na�ży�wo�(1,3�mln�osób,�4%�przy�jaz�dów).

Za�gra�nicz�ni�mi�ło�śni�cy�te�atru�wy�da�ją�za�ska�ku�ją�co
du�żo�pod�czas�swo�je�go�po�by�tu�w�Wiel�kiej�Bry�ta�nii,�bo
śred�nio�983�fun�ty�(dla�po�rów�na�nia,�prze�cięt�ny�tu�ry�-
sta�zo�sta�wia�ok.�600�fun�tów).�Kwo�ta�ta�obej�mu�je�pa�-
miąt�ki�te�atral�ne,�pro�gra�my,�prze�ką�ski,�a�ta�kże�ko�la�cje
czy�za�kwa�te�ro�wa�nie�w�ho�te�lu.�Dzię�ki�ich�wi�zy�tom�bry�-
tyj�ska�go�spo�dar�ka�osią�gnę�ła�wpły�wy�w�wy�so�ko�ści
2,7�mld�fun�tów,�czy�li�dwu�krot�nie�wię�cej�niż�w�przy�-
pad�ku�ki�bi�ców�spor�to�wych�(1,1�mld�fun�tów),�a�na�wet
wię�cej�niż�zo�sta�wia�ją�tu�ry�ści�mu�zycz�ni,�przy�je�żdża�-
ją�cy�na�fe�sti�wa�le�i�kon�cer�ty�na�ży�wo�(2,2�mld�fun�tów).
Dla�za�gra�nicz�nych�tu�ry�stów�Lon�dyn�na�dal�po�zo�-

sta�je�cen�trum�ży�cia�kul�tu�ral�ne�go�(24%�tu�ry�stów�od�-
wie�dza�ją�cych�Lon�dyn�uda�ło�się�do� te�atru,�co�da�je
po�nad�2�mln�osób�w�2012�r.),�ale�po�ten�cjał�do�przy�-
cią�gnię�cia�mi�ło�śni�ków�te�atru�z�pew�no�ścią�ma�ta�kże
hrab�stwo�West�Mi�dlands�oraz�pół�noc�no�-za�chod�nie
regio�ny�(North�West)�Wiel�kiej�Bry�ta�nii�(w�obu�przy�pad�-
kach�9%�tu�ry�stów�obej�rza�ło�przed�sta�wie�nie�pod�czas
po�by�tu�w�tam�tych�miej�scach).�Z�ko�lei�ze�spół�te�atral�ny
Roy�al�Sha�ke�spe�are�Com�pa�ny�z�sie�dzi�bą�w�Strat�ford�-
-upon�-Avon�od�no�to�wał�w�se�zo�nie�2012/2013�re�kor�do�-
we�wy�ni�ki�fi�nan�so�we:�je�go�cał�ko�wi�ty�do�chód�wzrósł�do
62,6�mln�fun�tów�(30%�wię�cej�w�po�rów�na�niu�z�2012�r.),
dzię�ki�więk�szej�o�75%�sprze�da�ży�bi�le�tów.

Nie�jest�za�sko�cze�niem,�że�li�stę�20�kra�jów,�któ�re
uzy�ska�ły� naj�więk�szą� licz�bę�pod�ró�ży� zwią�za�nych� z
obej�rze�niem�spek�ta�klu,�mu�si�ca�lu,�ope�ry�lub�ba�le�tu,
zdo�mi�no�wa�ły�kra�je�an�giel�sko�ję�zycz�ne�(li�de�rem�ran�-
kin�gu�jest�USA�-�426�tys.�wi�zyt),�wy�prze�dza�jąc�znacz�-
nie�Au�stra�lię�-�209�tys.�wi�zyt),�ale�wy�so�ką�po�zy�cję
za�ję�li�rów�nież�Izra�el�czy�cy�(24%)�oraz�Bra�zy�lij�czy�cy
(19%).
In�te�re�su�ją�ce�wy�ni�ki�przy�nio�sła�ana�li�za�grup�wie�ko�-

wych.�Choć�za�naj�więk�szych�te�atro�fi�lów�uwa�ża�się
oso�by�po�wy�żej�55�ro�ku�ży�cia,�ba�da�nie�wy�ka�za�ło,�że
spo�rą� gru�pę� te�atral�nych� tu�ry�stów� sta�no�wią� lu�dzie

mło�dzi,�w�wie�ku�od�25�do�44�lat�(�ok.�38%).�Co�cie�-
ka�we,�prze�wa�ża�ją�cą�część�za�gra�nicz�nej�wi�dow�ni�sta�-
no�wią�ko�bie�ty�(55%),� i� to�one�za�zwy�czaj�de�cy�du�ją
o�pój�ściu�do�te�atru,�za�bie�ra�jąc�ze�so�bą�part�ne�ra.
Naj�więk�szą� po�pu�lar�no�ścią� cie�szą� się� mu�si�ca�le

(wy�bie�ra�je�64%�tu�ry�stów)�oraz�przed�sta�wie�nia�te�-
atral�ne�(25%).�Du�żo�mniej�osób�de�cy�du�je�się�na�ba�-
let�(3%)�lub�ope�rę�(1%).

Wy�ni�ki�En�co�re�Tic�kets,�któ�ry�sprze�da�je�bi�le�ty�na
mu�si�ca�le�wy�sta�wia�ne�na�West�En�dzie,�ob�słu�gu�jąc
klien�tów�z�po�nad�157�ró�żnych�kra�jów�,�po�twier�dza�ją,
że�2013�był�do�brym�ro�kiem�dla�bry�tyj�skie�go�te�atru.
Fir�ma�ta�w�2013�r.�od�no�to�wa�ła�20-pro�cen�to�wy�wzrost
sprze�da�ży�w�po�rów�na�niu�z�ro�kiem�2012.�Do�bry�wy�-
nik�En�co�re�Tic�kets�zwią�za�ny�jest�ze�wzro�stem�licz�by
tu�ry�stów�za�gra�nicz�nych.�We�dług�ostat�nich�sza�cun�-
ków�Vi�sit�Bri�ta�in,�w�2013�ro�ku�od�no�to�wa�no�naj�więk�-

szą� licz�bę� tu�ry�stów�od�2008�ro�ku�–�wcią�gu�pierw�-
szych�ośmiu�mie�się�cy�Wiel�ką�Bry�ta�nię�od�wie�dzi�ło�22
mln�tu�ry�stów.�Wpły�wy�z�te�go�ty�tu�łu�wzro�sły�o�11%�(do
13,7�mld� fun�tów),� co� przy� utrzy�ma�niu� te�go� tem�pa
wzro�stu,�mo�że�ozna�czać�re�kor�do�wy�rok.
Dy�rek�tor�ge�ne�ral�na�Vi�sit�Bri�ta�in,�San�die�Da�we:�Dy�-

na�mizm�na�szych�te�atrów�–�czy�to�lon�dyń�skie�go�West
En�du�czy�du�żych�ośrod�ków�re�gio�nal�nych�–�za�pew�nia
tu�ry�stom�za�gra�nicz�nym�wspa�nia�łe�wra�że�nia.�W�Wiel�-
kiej�Bry�ta�nii�mo�żna�obej�rzeć�no�wo�cze�sne�sztu�ki�no�-
wych� au�to�rów,� po�pu�lar�ne�mu�si�ca�le� oraz�mnó�stwo
spek�ta�kli�szek�spi�row�skich�z�udzia�łem�ak�to�rów�zna�-
nych�na�ca�łym�świe�cie.�Wiel�ka�Bry�ta�nia�jest�do�brym
miej�scem�dla�tych,�któ�rzy�lu�bią�te�atr.�

Bry�tyj�ski�au�tor�tek�stów�pio�se�nek�oraz�pro�du�cent
mu�si�ca�li,�Tim�Ri�ce:�Te�atr�jest�nie�tyl�ko�jed�nym�z�naj�-
moc�niej�szych�pro�duk�tów�eks�por�to�wych�Wiel�kiej�Bry�-
ta�nii,�ale�ta�kże�wspa�nia�łą�roz�ryw�ką�przy�cią�ga�ją�cą�na
wy�spy�tu�ry�stów�z�ca�łe�go�świa�ta.�Przez�po�nad�czter�-
dzie�ści�lat�pra�cy�w�te�atrze�mu�zycz�nym,�od�spek�ta�klu
„Je�sus�Christ�Su�per�star”�(1971)�po�„From�He�re�To
Eter�ni�ty”�(2013),�mia�łem�oka�zję�ob�ser�wo�wać�ogrom�-
ny�wzrost�licz�by�tu�ry�stów�za�gra�nicz�nych�w�te�atrach
West�En�du.�Mo�gę�stwier�dzić,�że�tu�ry�sty�ka�jest�obec�-
nie�ab�so�lut�nie�klu�czo�wym�czyn�ni�kiem�de�cy�du�ją�cym
o�po�myśl�no�ści�na�szej�bra�nży.�Nie�dzi�wi�mnie,�że�po�-
nad�dwu�krot�nie�wię�cej�tu�ry�stów�przy�je�żdża�do�te�atru,
niż�na�wy�da�rze�nia�spor�to�we.�Bry�tyj�ski�te�atr�to�je�den
z�wa�żnych�po�wo�dów,�by�od�wie�dzić�Wiel�ką�Bry�ta�nię.
Mu�si�my�do�ło�żyć�wszel�kich�sta�rań,�by�tak�po�zo�sta�ło.�

www.visitbritain.com

272014/4

Deszczowa piosenka

Billy Elliot

Les Miserables - Nędznicy

zd
ję

ci
a

: 
a

rc
h

. 
V

is
it

B
ri

ta
in

Matylda

Król Lew





W Gdań sku po wsta je no we cen trum kul tu ry
i sztu ki – Gdań ski Te atr Szek spi row ski. To je den
z naj cie kaw szych obiek tów w Pol sce - bu dy nek
te atral ny z otwie ra nym da chem i ada pto wal ny m
i mo du ła mi sce ny i wi dow ni, któ ry bę dzie funk -
cjo no wał ja ko otwar ty ca ły rok te atr im pre sa ryj ny.
Na pro gram in sty tu cji zło żą się wy da rze nia ar ty -
stycz ne z ca łej Eu ro py i świa ta, a ta kże naj cie kaw -
sze zja wi ska pol skie go te atru, tań ca i sztuk per-
for ma tyw nych. Otwar cie pierw sze go po 1989 ro -
ku te atru dra ma tycz ne go w Pol sce wy bu do wa ne -
go od pod staw pla no wa ne jest 19 wrze śnia i z pe-
w no ścią sta nie się jed nym z naj wa żniej szych wy -
da rzeń 2014 ro ku.

No wo cze sna, wie lo funk cyj na sie dzi ba Gdań skie -
go Te atru Szek spi row skie go, za pro jek to wa na przez
we nec kie go ar chi tek ta Re na to Riz zi, sta no wi je den
z naj cie kaw szych obiek tów ar chi tek to nicz nych dwu -
dzie ste go pierw sze go wie ku, w któ rym re kon struk cja
obiek tu hi sto rycz ne go idzie w pa rze z naj no wo cze -
śniej szą tech no lo gią. Na wią zu ją cy do sie dem na sto -
wiecz ne go pier wo wzo ru, zwa ne go Szko łą Fech tun ku
(uzna wa ną za pierw szy pu blicz ny te atr Rze czy po -
spo li tej), ide al nie wpi su je się w ota cza ją cą za byt ko -
wą, śre dnio wiecz no -re ne san so wą za bu do wę. Ce cha-
mi wy ró żnia ją cy mi bu dy nek są m.in. ada pto wal na

sce na - mo żli wa do prze kształ ce nia w kil ka na ście mi -
nut w sce nę elżbie tań ską, cen tral ną lub wło ską/pu -
deł ko wą, to wa rzy szą ce kla sycz ne mu ukła do wi wi do-
w ni drew nia ne ga le rie dla wi dzów oraz otwie ra ny
dach o po wierzch ni 400 me trów kwa dra to wych, któ -
ry umo żli wia pre zen ta cję przed sta wień przy świe tle
dzien nym. To uni ka to we dzie ło ar chi tek tu ry i obo -
wiąz ko we miej sce do zo ba cze nia w Gdań sku, któ re
w zna czą cy spo sób wpły nie na roz wój tu ry sty ki kul -
tu ro wej mia sta i re gio nu.

Wy jąt ko wą atrak cją dla zwie dza ją cych są nie tyl -
ko otwie ra ny dach, no wo cze sna ma szy ne ria sce ny
czy peł ne ta jem ni czych za uł ków wnę trza te atru, ale
rów nież ście żka spa ce ro wa na oka la ją cym te atr mu -
rze, ta ras wi do ko wy, du ży otwar ty dzie dzi niec oraz
część mu ze al na w pod zie miach. Wnę trza te atru bę -

dzie mo żna zwie dzać już we wrze śniu, po je go ofi -
cjal nym otwar ciu. 

Swój pierw szy se zon ar ty stycz ny Gdań ski Te atr
Szek spi row ski za in au gu ru je Ty go dniem Bry tyj skim
(20-26 wrze śnia), w ra mach któ re go zo ba czy my
m.in. „Ham le ta” The Sha ke spe are’s Glo be z Lon -
dy nu w reż. Do mi ni ca Drom go ole’a oraz „Mis sing”
Gec ko The atre Com pa ny. Na prze ło mie wrze śnia
i paź dzier ni ka (27.09-05.10) pla no wa na jest 18. edy -
cja Fe sti wa lu Szek spi row skie go, mię dzy na ro do wej
im pre zy te atral nej, na le żą cej do Eu ro pej skiej Sie ci
Fe sti wa li Szek spi row skich, or ga ni zo wa nej wspól nie
przez Gdań ski Te atr Szek spi row ski i Fun da cję The -
atrum Ge da nen se. Li sto pad upły nie pod zna kiem
Te atru Na ro do we go z War sza wy, któ ry w cią gu czte -
rech ko lej nych week en dów za pre zen tu je pięć swo ich
naj cie kaw szych spek ta kli.

W spe cjal nej ofer cie tu ry stycz nej GTS znaj dą się
przed sta wie nia gra ne na sce nie elżbie tań skiej, zwie -
dza nie te atru, wy sta wa pre zen tu ją ca ge ne zę te atru
elżbie tań skie go w Gdań sku, a ta kże pre zen ta cja nie -
co dzien nych mo żli wo ści tech nicz nych te atru - w tym
otwie ra nie da chu bu dyn ku. GTS z pew no ścią znaj -
dzie się wśród naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych
Pol ski i Eu ro py. 

www.teatrszekspirowski.pl
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Nowa wizytówka Gdańska 
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TTG Cen tral Eu ro pe: Czy wa ka -
cyj ny re per tu ar jest do bie ra ny w ja -
kiś szcze gól ny spo sób pod ką tem
go ści przy jezd nych, któ rzy chcie li by
za pew ne obej rzeć naj bar dziej zna -
ne/po pu lar ne przedstawie nia?

Maria Seweryn: W trak cie wa ka cji
sta ra my się za grać w Te atrze Po lo nia
i w Och -Te atrze wszyst kie na sze przed-
sta wie nia z re per tu aru tak, aby war sza -
wiacy mo gli nad ro bić za le gło ści, a przy-
jezd ni go ście mie li jak naj szer szy wy -
bór. Co dzien nie gra my w oby dwóch te -
atrach, za wsze więc na je den wie czór
ma my dwie pro po zy cje spek ta kli! Po -
nad to la tem gra my pra wie co dzien nie
o godz.17.00 spek ta kle ple ne ro we, za
dar mo, w lip cu na Pl. Kon sty tu cji, w sier-
p niu pod Och -Te atrem, już ósmy rok
z ko lei!

TTG Cen tral Eu ro pe: Czy zda rza -
ją się – jak to by wa ło w "po przed -
niej epo ce" – du że wy ciecz ko we
gru py, czy też nie za le żnie od po ry
ro ku wyj ście do te atru to ka me ral -
na uczta dla pa ry lub nie wiel kich
grup zna jo mych?

Maria Seweryn: Jest bar dzo ró żnie,
od wie dza ją nas Wi dzo wie gru po wo, w
pa rach, a cza sem w po je dyn kę. Cza -
sem przy cho dzą ro dzin nie, wie lo po ko -
le nio wo. Na ty łach Och -Te atru jest
wspa nia ły, ci chy ogród, w któ rym mo -
żna spę dzić czas, zjeść, od po cząć od
ra na, ca ły dzień, a wie czo rem zo stać
na spek takl!

TTG CE: Czy wa ka cyj na pu blicz -
ność ró żni się wy czu wal nie od po za -
-wa ka cyj nej, np. domi nu ją cą gru pą
wie ko wą? Czy w okre sie wa ka cyj -
nym jest szan sa na ku pie nie bi le tów
tuż przed spek ta klem, czy ko niecz na
jest wcześniej sza re zer wa cja?

Maria Seweryn: Tak jak mó wi łam
war szaw scy wi dzo wie w trak cie wa ka cji
nad ra bia ją za le gło ści. Jest też du żo
osób spo za War sza wy, szcze gól nie la -
tem. Wte dy też czę sto przy je żdża ją Po -
la cy z ca łe go świa ta i wte dy licz nie nas
od wie dza ją.

Och -Te atr mie ści pra wie 500 miejsc
więc tu ła twiej do stać bi let przed sa -

mym spek ta klem. W Po lo nii to za le ży
od dnia i ty tu łu...  Ale bi le ty nasze są do
na by cia on -li ne na stro nach, ka sa
czynna jest co dzien nie, sta ra my się to
na szym wi dzom jak naj bar dziej uła -
twić... Ka żde go wie czo ru sprze da je my
ta kże wej ściów ki, więc ro bi my wszyst -
ko, by ka żdy, kto ma ocho tę, mógł nas
od wie dzić, na wet je śli nie miał oka zji
za re zer wo wać wcze śniej bi le tów.

TTG CE: Czy jest ja kaś zna czą ca
gru pa osób spo za War sza wy, któ ra
przy je żdża spe cjal nie po to, by zo -
ba czyć kon kret ne przed sta wie nie,
tak jak to kie dyś by ło z wier ny mi
po za kra kow ski mi wi dza mi Sta re go
Te atru.

Maria Seweryn: Na pew no wa ka -
cje są tym cza sem luź niej szym, wol -
niej szym, kie dy na sze dzie ci, wnu ki,
żo ny, mę żo wie, bab cie... wy je żdża ją
i mamy swój czas, tyl ko dla sie bie.
I czę sto wi dzo wie po sta na wia ją te wy -
jąt ko we chwi le od po czyn ku i więk szej
swo bo dy spę dzić w Te atrze Po lo nia
lub w Och -Te atrze, na wet je śli mu szą
przy je chać z da le ka. A my cze ka my na
nich, ocze ku je my, wy glą da my ich i z
wiel ką ra do ścią za pra sza my na na sze
spek ta kle!

TTG CE: Dziękujemy za rozmowę.

30 4/2014

Rozmowa z Ma rią Se we ryn
ak tor ką Te atru Po lo nia i Och -Te atru,
człon kiem Za rzą du Fun da cji Kry -
sty ny Jan dy na Rzecz Kul tu ry.  

zd
ję

ci
a

: 
a

rc
h

. 
O

ch
-T

ea
tr

u

Foyer Och-Teatru

Wakacyjna Melpomena
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Orkiestra Sinfonia Varsovia

W kwiet niu 1984 ro ku, na za pro -
sze nie Wal de ma ra Dą brow skie go, dy -
rek to ra na czel ne go Cen trum Sztu ki
Stu dio im. St. I. Wit kie wi cza w War-
sza wie oraz Fran cisz ka Wy brań czy ka,
dy rek to ra dzia ła ją cej już wcze śniej Pol skiej Or kie -
stry Ka me ral nej, na wy stę py w Pol sce w cha rak te -
rze so li sty i dy ry gen ta przy był le gen dar ny skrzy-
pek Sir Yehu di Me nu hin. By spro stać wy ma ga niom
za pla no wa ne go re per tu aru, or kie stra zwięk szy ła
skład, za pra sza jąc do współ pra cy wy bit nych mu zy -
ków z ca łe go kra ju. Pierw sze kon cer ty ze spo łu pod
ba tu tą Yehu di Me nu hi na spo tka ły się z en tu zja stycz -
nym przy ję ciem pu blicz no ści i uzna niem kry ty ków,
a sam Lord Me nu hin bez wa ha nia przy jął pro po zy cję
dy rek to ra Wal de ma ra Dą brow skie go oraz Fran cisz -
ka Wy brań czy ka, obej mu jąc funk cję pierw sze go go -
ścin ne go dy ry gen ta no wo po wsta łej or kie stry sym-
fo nicz nej. Przy ję ła ona na zwę Sin fo nia Var so via.

Wkrót ce ze spół otrzy mał pierw sze pro po zy cje
kon cer tów w Sta nach Zjed no czo nych i w Ka na dzie.
Po nich przy szły na stęp ne – w Niem czech, Fran cji,
Wło szech, Hisz pa nii, Au strii, Fin lan dii, Por tu ga lii,
Bel gii, Ho lan dii, Wiel kiej Bry ta nii, Szwaj ca rii, Gre -
cji, Ar gen ty nie, Bra zy lii, Chi le, Hong kon gu, Ja po nii,

Ko rei i na Taj wa nie. Sin fo nia
Var so via wy stę po wa ła w naj -
bar dziej presti żo wych sa lach
kon cer towych świa ta – no wo -
jor skiej Car ne gie Hall, Théatre
des Champs Elysées w Pa ry -
żu, Bar bi can Cen tre w Lon dy -
nie, wie deń skim Mu si kve re in,
Te atro Co lon w Bu enos Aires,
Sun to ry Hall w To kio czy Her -
ku les sa al w Mo na chium. 

Re per tu ar or kie stry jest nie -
zwy kle bo ga ty i obej mu je dzie -
ła od XVIII w. do współ cze s-

no ści. Ze spół ma na swym kon cie świa to we i pol -
skie pra wy ko na nia. Sin fo nia Var so via do ko na ła
wie lu na grań pły to wych, ra dio wych i te le wi zyj nych,
jej dys ko gra fia li czy po nad 250 płyt za re je stro wa -
nych dla tak re no mo wa nych świa to wych wy twór ni
jak: Dec ca, De non Nip pon Co lum bia, Deut sche
Gram mo phon, EMI, Naïve, Na xos, So ny, Vir gin
Clas sics oraz pol skich – Be Ar Ton, CD Ac cord,
DUX, Pol skie Na gra nia, Pol skie Ra dio. Wie le
spo śród tych na grań uzy ska ło pre sti żo we na gro dy
fo no gra ficz ne, w tym Dia pa son d’Or, Dia pa son
Déco uver te, Grand Prix du Di sque oraz dzie wię -
cio krot nie sta tu et kę Fry de ry ka. 

Sin fo nia Var so via wy stę po wa ła ze świa to wej
sła wy dy ry gen ta mi, wśród któ rych zna leź li się:
Clau dio Ab ba do, Char les Du to it, Va le ry Ger -
giev, Ja cek Ka sp szyk, Em ma nu el Kri vi ne, Wi -
told Lu to sław ski, Lo rin Ma azel, Je rzy Mak sy-
miuk oraz so li sta mi tej mia ry, co: Piotr An der -
szew ski, Mar tha Ar ge rich, Ra fał Ble chacz,
Frank Bra ley, Al fred Bren del, Re anud Ca puçon,
José Car re ras, Pla ci do Do min go, Ni gel Ken ne -
dy, Gi don Kre mer, Al brecht May er, Mi scha Ma -
isky, An ne -So phie Mut ter, Ol ga Pa siecz nik,
Mur ray Per a hia, Ma ria João Pi res, Ivo Po go re -
lić, Mści sław Ro stro po wicz, Hen ryk Sze ryng,
Ma xim Ven ge rov, Frank Pe ter Zim mer mann. 

Dy rek to rem ar ty stycz nym Sin fo nii Var so vii od
2003 ro ku jest Krzysz tof Pen de rec ki, któ ry czę -
sto współ pra cu je z or kie strą ja ko jej dy ry gent.
W 2004 ro ku Fran ci szek Wy brań czyk prze ka zał
obo wiąz ki dy rek to ra or kie stry Sin fo nia Var so via
swe mu asy sten to wi, wie lo let nie mu mu zy ko wi ze -
spo łu – Ja nu szo wi Ma ry now skie mu, któ ry peł ni
tę funk cję do dziś.

Do koń ca 2007 ro ku ze spół dzia łał przy Cen trum
Sztu ki Stu dio im. St. I. Wit kie wi cza w War sza wie. 

Od dnia 1 stycz nia 2008 ro ku Or kie stra Sin fo -
nia Var so via jest sa mo rzą do wą in sty tu cją kul tu -
ry, któ rej or ga ni za to rem jest Mia sto Sto łecz ne
War sza wa. Wa żnym mo men tem w hi sto rii or kie stry
by ło otrzy ma nie w 2010 ro ku wła snej sie dzi by
na war szaw skiej Pra dze, przy uli cy Gro chow -
skiej 272. W tym sa mym ro ku de cy zją władz mia -
sta War sza wy zo stał ogło szo ny mię dzy na ro do wy
kon kurs ar chi tek to nicz ny na pro jekt sa li kon -
cer to wej oraz za go spo da ro wa nie ar chi tek to -
nicz ne no wej sie dzi by or kie stry. Kon kurs wy grał
pro jekt po wsta ły w Ate lier Tho mas Pu cher z Gra -
zu (Au stria). 

Z oka zji swo je go 30-le cia Or kie stra przy go to -
wała wie le cie ka wych wy da rzeń kul tu ral nych,
spo śród nich wy mie nić na le ży uro czy stą Ga lę
z udzia łem An dre sa Mu sto ne na, któ ra od była się
11 ma ja br. w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do -
wej w War sza wie. W dniach 26-28 wrze śnia Sin -
fo nia Var so via za pra sza na 5. edy cję mię dzy na-
ro do we go fe sti wa lu Sza lo ne Dni Mu zy ki – naj -
więk sze go na świe cie fe sti wa lu upo wszech nia -
ją ce go mu zy kę kla sycz na. Je sie nią nie za brak nie
ko lej nej, już 14. edy cji Fe sti wa lu im. Fran cisz ka
Wy brań czy ka Sin fo nia Var so via Swo je mu Mia -
stu, w ra mach któ re go od bę dą się kon cer ty ka me -
ral ne oraz kon cert sym fo nicz ny w Fil har mo nii Na-
ro do wej pod ba tu tą Je rze go Mak sy miu ka (19 paź -
dzier ni ka). Ob cho dy ju bi le uszu 30-le cia Sin fo nii
Var so vii za mknie kon cert 10 grud nia. 

Szcze gó ło we in for ma cje -  w ka len da rzu kon cer -
to wym na stro nie www.sin fo nia var so via.org. 

1984

2006

Franciszek Wybrańczyk Kszysztof PendereckiYehu di Me nu hin
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…pra ca z żad ną in ną or kie -

strą nie da ła mi ty le sa tys fak cji,

co mo ja pra ca, w cha rak te rze

so li sty i dy ry gen ta, z or kie strą

Sin fo nia Var so via.

Yehu�di�Me�nu�hin

29 sierp nia 1991
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Opera semper floret

Te�atro�al�la�Sca�la�–�naj�słyn�niej�sza

sce�na�ope�ro�wa��we�Wło�szech�i�jed�-

na�z�naj�słyn�niej�szych�na�świe�cie.

Gmach�te�atru�za�pro�jek�to�wał�w�la�-

tach�1776-1778�ar�chi�tekt�Giu�sep�pe

Pier�ma�ri�ni.�W�te�atrze�mie�ści�ło�się

po�nad� 3000� wi�dzów,� ilu�mi�no�wa-

ny� był� ty�sią�cem� świec,� po�sia�dał

5�wień�ców�lóż,�z�któ�rych�ka�żda�by�-

ła�in�na.�Na�zwa�"Te�atro�al�la�Sca�la"

po�cho�dzi�od�na�zwi�ska�księ�żnej�Be�-

atry�cze� Re�gi�ny� del�la� Sca�la,� żo�ny

księ�cia�Ber�na�bo�Vi�scon�tie�go.�Be�-

atri�ce�Re�gi�na�by�ła�do�brym�po�li�ty�-

kiem.�Za�rzą�dza�ła�ol�brzy�mi�mi�po�sia�-

dło�ścia�mi� a� kie�dy� za�cho�dzi�ła� po�-

trze�ba,� pro�wa�dzi�ła� na�wet� woj�sko

do�wal�ki.�Wy�da�ła�na�świat�pięt�na�-

ścio�ro�dzie�ci.�By�ła�ini�cja�tor�ką��ufun-

do�wa�nia�ko�ścio�ła�San�ta�Ma�ria�al�la

Sca�la�zbu�do�wa�ne�go�w�XIV�wie�ku,

któ�ry�stał�nie�gdyś�na�pla�cu�bu�do�-

wy�no�we�go�gma�chu�ope�ry.���
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Przed sta wie nie in au gu ra cyj ne - ope-
ra Sa lie rie go „L’Eu ro pa ri co no sciu ta” od -
by ło się 3 sierp nia 1778 ro ku. 

Po czy na jąc od koń ca XVIII wie ku La
Sca la od gry wa ro lę cen trum sztu ki ope-
ro wej o zna cze niu mię dzy na ro do wym. 

La Sca la jest pią tym wiel kim bu dyn -
kiem ope ro wym, ja ki zo stał wy bu do wa -
ny w XVIII wie ku we Wło szech. Mie ści
3600 osób.

Wie le wło skich oper po wsta ło z prze-
zna cze niem do wy ko na nia na tej sce -
nie, m.in. dzie ła ope ro we ta kie jak „Tu -
rek we Wło szech” Ros si nie go, „Nor ma”
Bel li nie go, „Lu cre zia Bor gia” Do ni zet -
tie go, „Ma da me But ter fly” i „Tu ran dot”
Puc ci nie go, „Me fi sto fe les” Ar ri go Bo ito
czy „Na buc co”, „Otel lo” i „Fal staff” Giu -
sep pe Ver die go.  By ła to ulu bio na sce -
na Ma rii Cal las.

W la tach 2000-2004 prze pro wa dzo -
no pra ce re no wa cyj ne pod nad zo rem
Ma ria Bot ty (koszt -  61,5 mi lio nów eu -
ro). W cza sie tych prac wznie sio no wy -

so ką na 38 me trów wie żę się ga ją cą do -
dat ko wo 16 me trów w głąb, a ta kże do -
bu dów kę w kształ cie elip sy. 7 grud nia
2004 ro ku od był się wie czór ga lo wy
zor ga ni zo wa ny z oka zji po now ne go
otwar cia gma chu po za koń cze niu prac
re mon to wo - mo der ni za cyj nych.

Te atro al la Sca la jest istot nym ele -
men tem na ma pie tu ry stycz nej Me dio -
la nu. W an kie cie prze pro wa dzo nej
wśród tu ry stów od wie dza ją cych mia -
sto Ope ra zaj mu je pią te miej sce w
ran kin gu po pu lar no ści: Ka te dra 39.0%,
Ca stel lo Sfo rze sco 26,6%, Ostat nia

Wiecze rza Le onar da da Vin ci i San ta
Ma ria del le Gra zie 12,4%, Gal le ria Vit -
to rio Ema nu ele 11,3%, Te atro al la
Sca la 5.5% 

Po dob nie jak wszyst kie wło skie te -
atry, bu dy nek z ze wnątrz nie pre zen tu je
bo gac twa wnę trza. Ale gdy prze kro-
czy my wej ście po ja wi się w ca łej swej
ma gii. Tu taj mo żna od dy chać po wie -
trzem wspa nia łej mu zy ki, tu taj Giu sep -
pe Ver di i in ni wiel cy mi strzo wie mu zy ki
stwo rzy li  nie za po mnia ne dźwię ki. 

Bę dąc w Me dio la nie na le ży od wie -
dzić tę świą ty nię mu zy ki. Jest to istot ny
frag ment mia sta i je go hi sto rii, jest czę -
ścią na szej eu ro pej skiej to żsa mo ści. To
praw da, trze ba zwie dzić Ka te drę w Me -
dio la nie, na le ży od wie dzić Ga le rię, ale
aby po czuć du szę te go mia sta na le ży
spę dzić wie czór w La Sca li.

red.

"Gdy bym miał zna leźć sło wo,
któ re za stę pu je <muzy kę> mo gę
my śleć tyl ko o We ne cji".

Fry de ryk Nie tz sche

We ne cja przez wie ki kre owa ła naj -
więk szych ar ty stów: ma la rzy, któ rzy
zre wo lu cjo ni zo wa li wy ko rzy sta nie ko-
lo ru w ma lar stwie, po etów i kom po -
zy to rów, któ rym nie po wta rzal na i ma -
gicz na at mos fe ra We ne cji in spi ro-
wa ła do two rze nia wy jąt ko wych dzieł.

Sym bo lem te go jest Gran Te atro La
Fe ni ce, po ło żo ny w sa mym ser cu za -
byt ko wej We ne cji, kil ka kro ków od
wspa nia łe go Piaz za San Mar co. Na -
zwa te atru nie jest przy pad ko wa. Sam
te atr jest sto sun ko wo mło dy, jak na

mia sto zwią za ne z ope rą od jej po cząt -
ku, ale wy bu do wa no go po po ża rze te -
atru San Be ne det to. Otwar cie La Fe ni ce
na stą pi ło 16 ma ja 1792 ro ku, po pół to -
ra rocz nej bu do wie, a pierw szym spek -
ta klem by ła ope ra „I giu ochi d'Agri gen to”
Gio van nie go Pa isiel lo.  Bu dy nek zo stał
wznie sio ny we dług pla nów Gia nan to -
nio Se lvy, któ re wy bra no spo śród 29
pro jek tów no we go te atru. Bu do wa nie
prze bie ga ła bez prze szkód, pod czas
niej do szło do spo ru są do we go z wła -
ści cie la mi grun tu, w wy ni ku któ re go
wzno szą ce gmach to wa rzy stwo te atral -
ne mu sia ło po szu kać no wej lo ka li za cji.
Osta tecz nie bu dy nek sta nął na wprost
ko ścio ła San Fan tin, to też je go neo kla -
sy cy stycz na fa sa da zo sta ła po my śla na
ja ko kon tra stu ją ca w sto sun ku do ar -
chi tek tu ry ko ścio ła. Wy bu do wa no pięć

kon dy gna cji bal ko no wych, a w skład
ka żde go z bal ko nów wcho dzi ły 34 lo -
że. Te atr był miej scem pre mier ta kich
mi strzów ope ry i ba le tu, jak: Gio ac chi -
no Ros si ni, Giu sep pe Ver di, Ga eta no
Dio ni zet ti, Vin cen zo Bel li ni, Igor Stra -
wiń ski, Sier giej Pro ko fiew, Ry szard
Wa gner.

Je go na zwa - "Fe niks" – to nie tyl ko
sym bol, na wią za nie do mi tycz ne go Fe -
nik sa, któ ry we dług wie rzeń od ra dzał
się z po pio łów. Dziś wie my, że  zo sta ła
wy bra na aby sym bo li zo wać sa gę, któ -
ra obej mu je trzy po ża ry (1773, 1836,
1995), któ re nisz czy ły La Fe ni ce. To
swo isty duch miej sca, któ re przez wie -
ki otrzy ma ło trzy ży cia.

La Fe ni ce za cho wał swój pre stiż na
prze strze ni wie ków,  na wet pod czas II
woj ny świa to wej nie po niósł żad nych

strat. Ale po tem przy szedł 29 stycz nia
1995 ro ku. W Te atrze by ły pro wa dzo ne
pra ce re mon to we. Wy ko rzy stu jąc prze -
rwę Ope ra La Fe ni ce od by wa ła to ur ne
po Eu ro pie. W dniu po ża ru przy go to -
wy wa ła wy stęp w War sza wie. W We -
ne cji Te atr z pre me dy ta cją pod pa li li
pro wa dzą cy pra ce re mon to we in ży nier
En ri co Ca rel la i je go ku zyn Mas si mi lia -
no Mar chet ti. In ży nier elek tryk chciał
unik nąć ka ry ze wzglę du na opóź nie nia
w pra cy... 

Ope ra po raz ko lej ny spło nę ła do
fun da men tów. Ca rel la uciekł do Mek sy -
ku gdzie zo stał za trzy ma ny w 2007 ro -
ku. "Te atro La Fe ni ce" zo stał pie czo-
ło wi cie od bu do wa ny do pier wot ne go
sta nu dzię ki licz nej do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej i fil mo wej. 

Kon cert in au gu ra cyj ny od był się w
grud niu 2003 ro ku. Skła dał się z utwo -
rów Beetho ve na, Stra wiń skie go i Wa -
gne ra. 

red.
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Final Fantasy (Crazy Horse)

Podkasana radość życia

Paryż, Wieża Eiffela i…kabarety. Tak, tak, Paryż to kabarety, a kabarety to Paryż. Moulin Rouge, Crazy Horse,

Folies Bergere to kwintesencja ekstrawagancji Miasta Świata. Taniec, śpiew, przepych strojów i wyszukana

scenografia z brodwayowskim, pełnym przepychu, rozmachem. Do dziś możemy w nich odnaleźć atmosferę

minionej epoki. Posmakować Paryż to przede wszystkim odwiedzić  jeden z kabaretów. Przeżyć zatykający

dech w piersiach spektakl z szalona rewią. Zobaczyć piękne, skąpo ubrane tancerki, wszechobecne pióra,

cekiny i falbanki. Atmosfera paryskich kabaretów ucieszy i zadziwi każdego. Barwne dekoracje, pełna fantazji

choreografia i perfekcja artystów zachwycają. Rewie w urzekający i niepowtarzalny artystycznie sposób

celebrują kobiece piękno.
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Ten�legendarny�kabaret�zo�stał�otwar�ty�w�1889�ro�ku�przez�Jo�se�pha�Ol�le�ra,�wła�ści�cie�la
Pa�ry�skiej�Olim�pii�i�pierw�sze�go�ma�na�ge�ra�Ka�ba�re�tu�Char�le�sa�Zi�dle�ra.�Wspa�nia�le�zlo�ka�li�-
zo�wa�ny,�po�ło�żo�ny�w�dziel�ni�cy�czer�wo�nych�la�tar�ni,�bli�sko�Mont�mar�tre�w�pa�ry�skiej�dziel�-
ni�cy�Pi�gal�le�przy�Bo�ule�vard�de�Cli�chy�w�18.�Dziel�ni�cy�Pa�ry�ża,�bli�sko�sta�cji�me�tra�Blan�che
od�ra�zu�bu�dził�kon�tro�wer�sje�i�skan�da�le.

Mo ulin Ro uge to miej sce na ro dzin kan ka na. To wła śnie na tej sce nie po raz pierw szy ak to -
rzy się ca ło wa li, co do pro wa dzi ło do zdję cia spek ta klu z afi sza. Przed sta wie nia, któ re mia ły
miej sce w Mo ulin Ro uge by ły mo ty wem wie lu ob ra zów Hen rie go de To ulo use -Lau tre ca.

Dziś Mo ulin Ro uge jest wy jąt ko wą atrak cją tu ry stycz ną, ofe ru je roz ryw kę dla tu ry stów z ca -
łe go świa ta. Wy strój klu bu na dal za wie ra wie le ele men tów z fin de siècle. Wi do wi sko wy ko ny -
wa ne jest przez 60 tan ce rek i 20 tan ce rzy. Ka żde go ro ku Mo ulin Ro uge re kru tu je no we tan cer ki
we dług wie lo let nich, ry go ry stycz nych za sad. Wzrost mi ni mum 175-179 cm, wy ró żnia ją ca się
apa ry cja, per fek cyj na umie jęt ność tań ca. Dziś corps de bal let Mo ulin Ro uge to tan cer ki w wie -
ku ok. 23 lat, re pre zen tant ki 14 na ro do wo ści.

Re wię w Ka ba re cie po prze dza wy kwint na ko la cja z szam pa nem. W cią gu jed ne go wie czo -
ra ser wo wa nych jest do 700 na kryć.

red.

Sa�la�kon�cer�to�wa,�któ�rej�szczy�to�wa�sła�wa�oraz�po�pu�lar�ność�przy�pa�da�na�la�ta�90.�XIX�wie�-
ku�oraz�la�ta�20.�XX�wie�ku.�Jed�nak�do�dnia�dzi�siej�sze�go,�Fo�lies�Bergère�po�zo�sta�je�jed�ną�z�naj�-
sław�niej�szych�sal�kon�cer�to�wych�w�Pa�ry�żu.�Jej�sie�dzi�ba�znaj�du�je�się�na�uli�cy�rue�Ri�cher�pod
nu�me�rem�32,�na�le�żą�cej�do�pa�ry�skiej�9.�dziel�ni�cy. 

Sa la kon cer to wa zo sta ła ofi cjal nie otwar ta 2 ma ja 1869 ro ku ja ko Fo lies Trévi se. W pierw szych
la tach ist nie nia na jej de skach by ły wy sta wia ne ope ret ki, po ka zy ko micz ne oraz sztu ki gim na stycz ne.

Na zwa sa li kon cer to wej wzię ła się od sło wa fo lies co ozna cza "sza leń stwa", na to miast trévi se
jest to jed na z ulic (rue Tre vi se) po ło żo nych nie da le ko uli cy rue Ri cher. Ze wzglę du na to, że ów -
cze sna na zwa sa li ko ja rzy ła się głów nie z ero tycz ny mi wy stę pa mi, wła dze sa li kon cer to wej po sta -
no wi ły zmie nić jej na zwę na Fo lies Bergère, pod któ rą sa la ist nie je do dnia dzi siej sze go. Fo lies
Bergère wzię ła swo ją na zwę od ko lej nej uli cy, rue Bergère, po ło żo nej w po bli żu sa li.

Fo lies Bergère by ło mo ty wem słyn ne go ob ra zu Edu ar da Ma ne ta "Bar w Fo lies Bergère". 

Sa la szyb ko zy ska ła sła wę dzię ki wy sta wia nym tam przed sta wie niom mu zycz nym, w któ rych czę -
sto ko bie ty po ka zy wa ły się w ską pych ko stiu mach. Fo lies Bergère by ło ta kże zna nym miej scem wy -
stę pów "eg zo tycz nych pięk no ści" po cho dzą cych głów nie z Afry ki.

Na sce nie Fo lies Bergère swo ją ka rie rę roz po czę ła Jo se phi ne Ba ker. Z Fo lies Bergère by li zwią za -
ni ta kże m.in. Mau ri ce Che va lier, ko mik Can tin flas, Je an Ga bin, Cha elie Cha plin, Stan Lau rel, Fer nan -
del, El la Fit zge rald, Da li da, Ben ny Hill, El ton John, Mar cel Mar ce au, Yves Mon tand, Gin ger Ro gers,
Frank Si na tra, Edith Piaf.

Od 2006 Fo lies Bergère wy sta wi ła dwa wiel kie mu si ca le, jak Ca ba ret (2006-2008) lub Zor ro
(2009-2010).                                                                                                                                  red.
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Moulin Rouge
(Czerwony Wiatrak) 

Folies Bergère 

Fasada Pirates - Masques

Fasada

Sala widowiskowa

French Cancan Danseuse
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Kabaret, założony w 1951 roku przez Alaina Bernar-
din, oferujący program rozrywkowy, którego głównym
elementem jest taniec erotyczny. Obok Moulin Rouge
i Folies Bergere, jest to najbardziej popularna rewia
we francuskiej stolicy.

Crazy Horse de Paris zajmuje dawne imponujące architektonicznie piwnice w bu-
dynku w stylu Haussmanna przy Anenue Georges V 12.

Miej sce zna ne z przed sta wień te atral nych wy ko ny wa nych przez na gie tan cer ki. Me -
na ge ro wie Re wii przy wią zu ją du żą wa gę do te go aby ar tyst ki by ły bar dzo pro por cjo -
nal ne i do brze wy glą da ły ra zem. Za sa dą jest, że gdy sto ją obok sie bie po win ny mieć
biu sty, czy pęp ki na tej sa mej wy so ko ści. Dla te go też wszyst kie są po dob ne go wzro -
stu i po dob nej bu do wy cia ła.

Zna kiem roz po znaw czym spek ta kli Cra zy Hor se de Pa ris jest wy ko rzy sty wa nie
sce no gra fii ro dem z te atrów la ter na ma gi ca. Świa tło i pro jek cje wi deo to elek tro nicz -
na for ma ubie ra nia tan ce rek. Barw nym świa tłem ma lu je się na ich cia łach wzo ry, od -
kry wa pew ne czę ści cia ła a in ne za kry wa. Dzię ki te mu też nie mo żna ni gdy
po wie dzieć, że są cał ko wi cie na gie. Ko bie ty pre zen to wa ne są w uni kal ny, zmy sło wy
i fi ne zyj ny spo sób.

Cha rak te ry stycz na dla Cra zy Hor se jest ta kże ma ła sce na. Ni gdy nie po ja wia się na
niej wię cej niż 10 tan ce rek na raz, co tworzy bardzo intymną atmosferę.

O niezwykłości i uznaniu dla Crazy Horse może świadczyć fakt, że Salvatore Dali
zaprojektował dla Kabaretu sofę w kształcie ust, kostiumy tworzyli najwięksi
projektanci, tacy jak Paco Rabanne czy Karl Lagerfeld, a buty Christian Louboutin.
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Le Crazy Horse de Paris
(Szalony Koń) 

Upsi de DownGlamazones
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Teatr optyki

Pierw szy wy stęp ze spo łu, któ ry już
przy kuł mię dzy na ro do wą uwa gę wi -
dzów i kry ty ków, od był się w 1959 ro ku
w Wied niu. Praw dzi wym de biu tem ze -
spo łu, był jed nak je go udział w Fe sti wa -
lu Te atral nym w Edyn bur gu w 1962 ro-
ku. To wy da rze nie otwo rzy ło dro gę
Jiříego Srne ca oraz je go Black Li ght
The atre do świa to wej ka rie ry. 

Opty ka - za baw na, sur re ali stycz na
pod róż do świa ta mro ku.

Głów nym klu czem do Black Li ght
The atre jest nie zdol ność ludz kie go oka
do od ró żnia nia czar nych obiek tów na
czar nym tle. Czar ne za sło ny na za -
ciem nio nej sce nie czę sto w po łą cze niu
z flu ore scen cyj ny mi stro ja mi ak to rów
two rzą skom pli ko wa ne złu dze nia wi zu -

al ne. Tech ni ka ta w po łą -
cze niu z wy ra zi stym kunsz tem tań ca,
pan to mi my i akro ba cji wy ko naw ców
jest w sta nie stwo rzyć nie zwy kłe ob ra -
zy i spek ta kle. Nie wi docz ni ak to rzy mo -
gą wy ko rzy sty wać wi docz ne re kwi zy ty,
któ re po ja wia ją się i zni ka ją w do wol -
nym miej scu na sce nie. W czar nym te -
atrze "gra ją" przede wszyst kim przed-

mio ty ani mo wa ne przez ak to rów. Głów -
ni ak to rzy są wi docz ni, ale pozostała
część, ubra na na czar no i wy stę pu ją ca
na tle czar nej za sło ny, jest dla wi dza
nie wi docz na. Efek ty w po łą cze niu z mu-
zy ką i flu ore scen cyj nym świa tłem są nie-
by wa łe! Pra skie te atry osią gnę ły w tej
sztu ce ab so lut ne mi strzo stwo.

Dziś Pra ga to świa to we cen trum "te -
atrów czar ne go świa tła". Ty sią ce tu ry -
stów uczest ni czą w ich wy stę pach co
mie siąc. Jest to rów nież mar ko wy pro -
dukt eks por to wy cze skiej kul tu ry, cał ko -
wi cie wi zu al ny, dzię ki te mu wi dzo wie
na ca łym świe cie mo gą zro zu mieć
więk szość wy stę pów Black Li ght The -
atre. Spek ta kle peł ne po my słów i sza -
lo nych sztu czek ofe ru ją wspa nia łe
do zna nia wi dzom wszyst kich na ro do -
wo ści i po ko leń.               

M.

Dla sztu ki te atral nej tę „ma gicz ną wie -
dzę" wy ko rzy stał cze ski re ży ser Al fred
Ra dok, któ ry na Świa to wej Wy sta wie
EXPO w Bruk se li w 1958 ro ku za pre -
zen to wał oso bli we wi do wi sko sce nicz -

no -fil mo we. Po le ga ło ono na zsyn chro-
ni zo wa niu gry ak to rów na sce nie z fil -
mem, trak to wa nym ja ko tło ak cji. Od te -
go cza su La ter na Ma gi ca jest sta le
pre zen to wa na w Pra dze w for mie wy od -

ręb nio ne go te atru sta no wią ce go część
Te atru Na ro do we go. Jest to na dal naj -
cie kaw sze, sta le no wa tor skie, ory gi nal -
ne i od kryw cze miej sce w ofer cie kul -
tu ral nej Pra gi. La ter na Ma gi ka to pierw -
szy mul ti me dial ny te atr na świe cie. Tam
sce na te atral na łą czy się z ki nem, ki no
z cyr kiem, wi dow nia re al na z pro jek cją
wi dow ni na gra nej na ta śmie fil mo wej.
Widz oglą da klau nów, ba let ni ce, cza ro -
dziei, ku kieł ki gra ją ce re al nie na sce nie
te atral nej, ale na stęp nie wcho dzą ce w
prze strzeń pro jek to ra ki no we go i zni ka -
ją ce ze sce ny – to, co re al ne, sta je się
wir tu al nym i na od wrót. Oglą da my uro -
czą sym bio zę au dio i wi zu al nych kom -
po nen tów w rzad kiej jed no ści. La ter na
Ma gi ka łą czy w so bie te świa ty, po zwa -
la się im prze ni kać, do da je do nich świat

wi dza – jed no cze śnie ob ser wa to ra i łą-
cz ni ka – po stu lu jąc, że rze czy wi stość to
wiel ka in ter me dial na pro jek cja, i stwier -
dza jąc za Berg so nem, że świat jest ob -
ra zem, a ob raz świa tem. Nie spo sób
w peł ni te go opi sać, po dob nie jak nie
mo żna opi sać snu, któ ry śnił się nam
w no cy – to se an se me ta fi zycz ne, trze -
ba to zo ba czyć i po czuć na wła snej skó -
rze, bo ty le jest in ter pre ta cji, ilu lu dzi.
Ty le wi zji ile ka żdy z nas ma wy obraź ni.
Po ka zy są ide al ne dla mię dzy na ro do wej
pu blicz no ści. 

Bę dąc w Pra dze nie za po mnij o La -
ter na Ma gi ca. Tym bar dziej, że to tyl ko
5 mi nut spa ce rem od Pla cu Wa cła wa
i 10 mi nut od Ryn ku Sta re go Mia sta
i Mo stu Ka ro la.

Mel�po�me�na
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Cha�rak�te�ry�stycz�ne�ce�chy�"czar�ne�go�te�atru"�to�uży�cie�czar�nych�za�słon�i�za�ciem�nio�nej�sce�ny.
"Sztu�kę�czar�nej�skrzyn�ki",�w�któ�rej�za�po�mo�cą�ar�ty�stów�ubra�nych�na�czar�no,�w�ciem�nej�prze�-
strze�ni,�przed�sta�wia�no�ró�żne�gry�i�za�ba�wy.�Świat�zna�to�od�ty�siąc�le�ci.�Pierw�sze�wzmian�ki�o�ta�kim
te�atrze�po�cho�dzą�z�Chin,�gdzie�ku�gla�rze�pre�zen�to�wa�li�atrak�cje�„czar�nej�skrzyn�ki”�na�ce�sar�skim
dwo�rze.��Ja�po�nia�roz�wi�nę�ła�tę�tech�ni�kę�w�te�atrze�Bun�ra�ku,�gdzie�ukry�ci�w�ciem�no�ściach�lal�ka�rze
ani�mo�wa�li�swo�je�ku�kieł�ki.�W�no�wo�cze�snym�te�atrze�sztucz�ka�czar�nej�skrzyn�ki�zo�sta�ła�przy�ję�ta
przez�ro�syj�skie�go�re�ży�se�ra�Kon�stan�ti�na�Sta�ni�sław�skie�go,�za�ło�ży�cie�la�le�gen�dar�ne�go�Mo�skiew�skie�-
go�Ar�ty�stycz�ne�go�Te�atru�(MChAT)�oraz�ró�żnych�awan�gar�do�wych�re�ży�se�rów�fran�cu�skich�w�la�tach
1950.�Ale�wszyst�kie�te�for�my�wy�ko�rzy�sta�nia�czar�ne�go�te�atru�by�ły�tyl�ko�frag�men�tem�ca�łe�go�spek�-
ta�klu.�Oj�cem�Czar�ne�go�Te�atru�świa�tła�(roz�miesz�cze�nie�świa�teł�punk�to�wych,�roz�miesz�cze�nie�świa�-
teł�UV,�wy�bór�czar�ne�go�ak�sa�mi�tu�ja�ko�naj�lep�sze�go�ma�te�ria�łu�do�ab�sorp�cji�resz�tek�świa�tła�na
sce�nie...),�a�na�wet�au�to�rem�na�zwy�"The�atre�Black�Li�ght"�jest�Ji�ri�Srnec.

Ta Fantastika

Ta FantastikaTa Fantastika

Za�czę�ło� się�w� ro�ku�1671,� gdy� je�zu�ita�Atha�na�sius�Kir�cher�opi�sał
w�ksią�żce�„Ars�Ma�gna�Lu�cis�et�Um�brae”�naj�prost�szy�apa�rat�pro�jek�-
cyj�ny�skła�da�ją�cy�się�z�so�czew�ki�z�na�ma�lo�wa�nym�ob�ra�zem�oraz�źró�-
dłem�świa�tła.�Tak�po�wsta�ła�la�tar�nia�czar�no�księ�żni�ka�–�la�ter�na�ma�gi�ca.
Ma�gicz�na�ta�tar�nia�zo�sta�ła�udo�sko�na�lo�na�przez�E.�G.�Ro�bert�so�na,�któ�-
ry�do�urzą�dze�nia�do�dał�me�cha�nizm�re�gu�la�cji�ostro�ści.�Sa�mo�urzą�dze�-
nie�zo�sta�ło�opa�ten�to�wa�ne�w�USA�w�1870�ro�ku�przez�Hen�ry'go�R.�Hey�la
z�Fi�la�del�fii.
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Czarodziejski teatr

Laterna Magika - Rendez-vous Laterna Magika - Kouzelný cirkus Laterna Magika - Casanova



Gia�co�mo� Ca�sa�no�va,� świa�to�wej
sła�wy�uwo�dzi�ciel�i�awan�tu�nik,�spę�-
dził� w� pa�ła�cu� hra�bie�go� Jo�se�pha
Kar�la� Ema�nu�ela� von� Wald�ste�ina
Duch�cov�w�Czechach�ostat�nie�trzy�-
na�ście�lat�swo�je�go�ży�cia�ja�ko�je�go
bi�blio�te�karz�i�to�wa�rzysz.

Ca sa no va wcze sną je -
sie nią 1785 r. za miesz -
kał w pa ła cu w Duch-
co vie, któ ry jest po-
ło żo ny w od le gło ści
7 ki lo me trów od zna-
ne go ku ror tu cze s-
kie go - Te pli ce, w pół -
noc no za chod nich Cze-
chach. Miej sce to póź -
niej w swo ich dzie -
łach okre ślał ja ko:
"Cze skie Chan til ly"
lub "Ma ły Wer sal". 

Pa łac zo stał zbu -
do wa ny w 13 wie ku
ja ko twier dza. Oko ło 1527 r. dy na stia
Lob ko wit zów prze bu do wa ła twier dzę
na re ne san so wy pa łac z jed nym skrzy-
dłem. Ko lej ne prze bu do wy mia ły miej -
sce po prze ję ciu po sia dło ści przez Ja -
na Jo se fa von Wald ste ina.

Dzi siej szy kształt trój skrzy dło we-
go pa ła cu nada ła mu prze bu do wa
z 1707 r., sfi nan so wa na przez ar cy bi -
sku pa Ja na Fry de ry ka von Wald ste -

ina. Na po cząt ku XIX wie ku pa łac zo -
stał prze budowa ny w sty lu neo kla sy -
cy stycz nym a ogród zo stał prze kształ -
co ny w ro man tycz ny park an gielski.

Ro dzi na von Wald ste in w 1921 r.
sprze da ła swój ma ją tek pań stwu i opu-
ści ła pa łac. Od te go cza su jest on

otwar ty dla pu blicz no ści.
W Duch co vie u hrabie go
von Waldste ina Ca sa no -

va zna lazł to, cze go do
tej po ry mu bra kowało:
sta ły do chód, wy god -
ne miesz ka nie, spokój
i do brą bi blio te kę.

Zaj mo wał dwa po-
ko je na pierw szym pię-

trze pół noc ne go skrzydła
pa ła cu. Je go me cenas
nie był zbyt nio za in te -
re so wa ny bi blio te kar -
ską pra cą Ca sa no vy.
Zna ny ze swo jej eks -
cen trycz no ści Hra bia
von Wald ste in był za -

do wo lo ny, kie dy w cza sie je go po by -
tu w Duch co vie za dba no o do brą
za ba wę przy sto le. Ten li ber tyn, fi lo -
zof, przy ja ciel Wol ta ira, był nie tyl ko
po wier ni kiem wie lu eu ro pej skich
mo nar chów, ale ta kże ce nio nym pi -
sa rzem. Je go dzie ła (33 to my) opu -
bli ko wa ne w ję zy ku fran cu skim w
la tach 1795 i 1809 w Wied niu, za wie -
ra ją wiele frag men tów po świę co nych

Ca sa no vie. Hrabia go
po dzi wiał, ale i zara zem
wie le mu za zdro ścił. Był
ta kże pierw szym czy -
tel ni kiem je go wspo -
mnień. 

Ca sa no va roz po czął opra co wy wa -
nie no we go ka ta lo gu dzieł bi blio te ki
pa ła co wej li czą cej bli sko 40 000 to -
mów. Szyb ko jed nak z te go zre zy gno -
wał. Obie cał też swo je mu me ce na so-
wi, że na pi sze  „Al ber tia dę” - epos o ży-
ciu i śmier ci Al brech ta von Wal len ste -
ina (1583-1634), acz kol wiek hra bia
Jo seph Karl Emanu el nie był je go po -
tom kiem.

Do świa to wej kul tu ry Ca sa no va
prze szedł przede wszyst kim ja ko au -
tor „Mo jej uciecz ki z Wię zie nia Ołowia-
ne go” z 1788 r., w której opi sał swo je
dra ma tycz ne przygo dy ży cio we. Po -
wieść ta zo sta ła później włą czo na do
je go naj słyn niej sze go dzie ła „Hi sto rii
moje go ży cia”, któ rą za czął pi sać w
1790 r. i pra co wał nad nią do koń ca
swo je go ży cia. Dzię ki niej Ca sa no va
zy skał re pu ta cję nie od par te go uwo -
dzi ciela serc ko bie cych. Sła wa ta
spra wi ła, że na wet po dej rze wa no go
o to, że jest oj cem dziec ka cór ki por -
tie ra pa ła cu w Duch co vie. 

Jak to by ło w rze czy wi sto ści mo -
żna się do wie dzieć w trak cie zwie dza -
nia pa ła cu. 

Ca sa no va pod czas po by tu w Pra -
dze w 1787 r., po dob no po znał Mo -
zar ta i po mógł je go li bre ci ście Lo ren-
zo da Pon te stwo rzyć ty tu ło wą po stać
ope ry Don Gio van ni. 

Wszyst kie swo je naj wa żniej sze dzie-
ła Ca sa no va na pi sał pod czas po by tu
w Duch co vie. 

44 4/2014

Casanova 

Gia co mo Ca sa no va w wie ku 63
lat. Fron ti spis „ Iko sa me ro nu”. 

Au tor por tre tu Jan Ber ka. 
http://pl.wi ki pe dia.org/
wi ki/Gia co mo_Ca sa no va

Plakat filmu „Casanova” z 1927 r.,
reżyser Alexandre Volkoff
W roli głównej:  Ivan IljičMozžuchin
http://www.film web.pl/film/Ca sa -
nova-1927-88112 
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Zmarł tam 4 czerw ca 1798 r. Miej -
sce je go spo czyn ku do dziś po zo sta -
je owia ne ta jem ni cą, tak sa mo jak przy-
go dy ży cia, mi strzow sko opi sa ne w pa-
mięt ni kach. Je go grób się nie za cho -
wał. Na te re nie daw ne go zli kwi do wa -
ne go cmen ta rza przy Ka pli cy św. Bar-
ba ry bez sku tecz nie po szu ku ją go tu -
ry ści z ca łe go świa ta.

Pod�czas�wi�zy�ty�w�pa�ła�cu�Duch�cov
mo�żna�po�czuć�du�cha�Ca�sanovy�- zwła-
sz�cza,�gdy�w�cza�sie�kon�cer�tu�ma�się
wra�że�nie,�że�ma�cha�on�do�nas�z�okna
pa�ła�cu� - wspo mi na Eva Frýdlová
z Se ve ročeského te atru ope ry i ba le -
tu w Ústí nad La bem.

Wnę�trza� pa�ła�cu� Duch�cov� są� dla
mnie�pod�wie�lo�ma�wzglę�da�mi�bar�dzo
in�spi�ru�ją�ce.� Ich�ge�nius� lo�ci�spra�wia,
że�czu�ję� tam�Ca�sa�no�vę�na�ka�żdym
kro�ku - mó wi so li sta te go te atru Vla -
dimír Gončarov, któ ry wie lo krot nie
grał ro lę Ca sa no vy . 

Jed�nym� z� mo�ich� naj�sil�niej�szych
prze�żyć�by�ło�wcie�la�nie�się�co�dwa�ty�-
go�dnie�w�po�stać�Ca�sa�no�vy�i�prze�ży�-
wa�nie� wraz� z� go�ść�mi� do�li� i� nie�do�li
daw�nych�miesz�kań�ców�pa�ła�cu – opo -
wia da ak tor Petr Sto lař z te atru V Py -

tli, od twór ca ro li Ca sa no vy, w cza sie
even tów or ga ni zo wa nych w pa ła cu
w Duch co vie. Najsłyn niej szym od twór -
cą ro li Ca sa no vy w cze skiej ki ne ma to -
gra fii jest cze ski ak tor Fe lix le Breux. 

W fil mie „Ostat nia ró ża od Ca sa no -
vy”, z 1966 r.  wy bit ne go re ży se ra Vac -
la va Krsky stwo rzył on nie za po mnia ną
kre ację. Ak cja fil mu roz gry wa się w cza-
sach, kie dy naj słyn niej szy zdo byw ca
serc nie wie ścich peł ni funk cję bi blio te -
ka rza na zam ku w Duch co vie. Jest
znu dzo nym sta rym czło wie kiem, któ -
re go je dy ną roz ryw ką jest pi sa nie pa -
mięt ni ków i co dzien na gra w kar ty

z hra bią von Wald ste inem. Zmie nia się
to, kie dy do pałacu przy by wa mło dy
bra ta nek hra bie go Fran ci szek Adam
ze swo ją pięk ną  żo ną Wa le rią , któ ra
chcia ła "na wła sne oczy" zo ba czyć

s ł y n  n e g o
uwo dzi cie la. 

Rze czy wi -
stość jed nak
moc no ją roz -
cza  ro  wu  j e ,
po dob nie jak
sta ro mod ne
po glą dy Ca -
sano vy na te -
mat mi ło ści,
według któ-
rych miłość
ko biet można
zdo być je dy -

nie szarmanc kim za cho wa niem. Po -
nie waż żadna ze stron nie daje się
przeko nać, do cho dzi do po dwój ne go
za kła du. Że by udo wod nić swo je ra -
cje, Wa le ria za kła da się ze swo im
mę żem a Ca sano va z hra bią von
Wald ste inem. W wy ni ku za kła dów pa-
łac w Duch co vie sta je się miej scem
za cię tych roz gry wek po mię dzy je go
uczest ni ka mi. 

Mia sto Duch cov sta ran nie pie lę -
gnu je tra dy cje zwią za ne z po by tem
w nim Ca sa no vy, cho ciaż je go go ść -
mi by ły też ta kie słyn ne oso bi sto ści
jak Go ethe, Frie drich Schil ler, Cho pin
i Lu dwik van Beetho ven. 

Ka żde go ro ku w dniach 8-9 czerw -
ca w Duch co vie  or ga ni zo wa ne są Dni
Ca sa no vy. Imie niem Gia co mo Ca sa -
no vy zo sta ły na zwa ne: jed na z ulic
mia sta, ho tel, re stau ra cja oraz pa ła -
co wa  ka wiar nia. Raz w ro ku od by wa
się w Duch co vie Kon kurs Pio sen ki
pod na zwą „Ró ża od Ca sa no vy”.

opr: dr Mo ni ka Rzy man ko va 

Re�dak�cja�Cze�ska�i�Sło�wac�ka

*�Znany�jako�"Dux"
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Oddajemy w Państwa ręce przewodnik turystyczny „Dolny Śląsk otwarty dla każdego - 100 tras
turystycznych dla osób niepełnosprawnych”, ze szczególnym przeznaczeniem dla wózkowiczów. Poprzez
tę publikację chcemy pokazać miejsca i trasy oraz walory turystyczne regionu Dolnego Śląska. Przewodnik ma
inspirować i zachęcać do aktywnego wypoczynku oraz udziału w życiu społecznym i na turystycznym szlaku.
Weryfikacja miejsc i ich dostępność zajęła nam prawie 6 miesięcy Liczne wyprawy w teren były konieczne, aby
sprawdzić i potwierdzić przydatność danej trasy dla tej grupy turystów. Z różnych względów, głównie

wynikających z możliwości lokomocyjnych i kondycyjnych, ludzie mniej sprawni fizycznie nie
zawsze mogą docierać do wszystkich miejsc. 

W związku z tym, że pojęcie osoby niepełnosprawnej jest bardzo szerokie i obejmuje wiele
dysfunkcji, staraliśmy się w tej publikacji opracować trasy ze szczególnym nastawieniem na
osoby na wózkach, dla których krawężnik bez podjazdu czy duże nachylenie drogi jest barierą.
Trasy zamieszczone zostały zweryfikowane w terenie i można powiedzieć, że jeśli w-skersi
sobie poradzą, to osoby z innymi dysfunkcjami także. Tworząc przewodnik, myśleliśmy również
o se-niorach, którzy z uwagi na wiek są z reguły mniej sprawni. Chcemy, aby ta publikacja
pozwoliła im korzystać z dobrodziejstw turystycznych Dolnego Śląska. Niech będzie inspiracją
do aktywności ruchowej i rekreacji na świeżym powietrzu dla tych wszystkich, którym zdrowie
nie pozwala na duży wysiłek w ekstremalnych warunkach, a którzy chcą nadal korzystać
z uroków natury. Zapraszamy na Dolny Śląsk – regionu bez barier!

autorzy przewodnika: Marta Francuz, Stanisław Francuz

zdjęcia: Marcin Francuz, Andrzej Kopystyński
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Dolny Śląsk łamie bariery

Radek Mołoń

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Andrzej Mańkowski

Dyrektor Wydziału
ds. Osób Niepełnosprawnych

Pod wzglę dem tu ry stycz nym Dol ny Śląsk jest jed nym z naja trak cyj niej szych re gio nów w Pol sce. Je go wy -
jąt ko we atu ty spra wia ją, że przy by wa tu wie lu go ści z kra ju i z za gra ni cy. Wśród nich są rów nież oso by z nie -
peł no spraw no ścią. Sta ra jąc się za spo koić ta kże ich po trze by i ocze ki wa nia, od da je my do Pań stwa dys po zy cji
ko lej ną edy cję prze wod ni ka po re gio nie Dol ne go Ślą ska, uwzględ nia ją ce go wy ma ga nia wła śnie tych osób. Po -
przez to wy daw nic two chce my za pro sić Pań stwa do sko rzy sta nia z bo ga tej i ró żno rod nej ofer ty tu ry stycz nej,
ja ką posiada re gion. Wie rzy my, że prze wod nik uła twi wszyst kim na szym go ściom pla no wa nie po by tu, po mo -
że uzy skać do stęp do nie zbęd nych in for ma cji, a ta kże przy czy ni się do włą cze nia jak naj więk szej gru py osób
z nie peł no spraw no ścią do ak tyw ne go uczest nic twa w tu ry sty ce na Dol nym Ślą sku. Ma my na dzie ję, że po byt
na Dol nym Ślą sku bę dzie dla Pań stwa na ty le cie ka wy i in spi ru ją cy, że po wró ci cie tu jesz cze nie raz.

Do zo ba cze nia na po zba wio nych ba rier szla kach Dol ne go Ślą ska!

Z tu ry stycz nym po zdro wie niem

Drodzy Wózkowicze, W-skersi!
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