




Mediolan i region Lombardia są gotowe na przyjęcie ponad 20 milionów turystów
z całego świata. EXPO 2015 będzie wspaniałą okazją do zaprezentowania światu - Włoch
i gościnnego przyjęcia wszystkich odwiedzających Mediolan

Według najnowszych danych w EXPO 2015 będzie uczestniczyć stu czterdziestu ośmiu oficjalnych wystawców, reprezentujących
94% ludności świata, co przekłada się na 145 krajów i trzy organizacje międzynarodowe: ONZ, UE i CERN. Na dziewięciu terenach
wystawienniczych, z których  każdy będzie poświęcony określonemu tematowi: ryż, kakao, kawa, zboża i bulwy, owoce i warzywa.
Polska także będzie uczestniczyła w Expo, w oryginalnym i nowatorskim pawilonie. Został on zaprojektowany przez młodego polskiego
architekta, Piotra Musiałowskiego. Pawilon ma hipnotyzować gości swoim magicznym ogrodem, nawiązując do jednego z najbardziej
charakterystycznych produktów rolniczych Polski - jabłek. 

Oprócz nadzwyczajnej frekfencji krajów i organizacji biorących udział w imprezie z satysfakcją możemy potwierdzić rekordową
liczbę ośmiu milionów już sprzedanych biletów. Daje to nadzieję goszczenia planowanych milionów gości EXPO Mediolan 2015.

Chcę podkreślić główne tematy, wokół których koncentruje się tematyka tegorocznego EXPO. Wybraliśmy cztery kluczowe słowa:
wyżywienie, planeta, energia i życie. Słowa te podsumowują znaczenie Światowej Wystawy EXPO 2015, a zarazem zwracają uwagę
na najważniejsze wyzwania, przed którymi będzie stała cała nasza planeta przez następne stulecia. 

Pośród wiodących tematów EXPO będzie - problem zapewnienia ludzkości bezpiecznej i zdrowej żywność. 

Musimy stworzyć platformy decyzyjne, zdolne do ukierunkowania działań i zasad postępowania, wspólnych dla możliwie największej
liczby partnerów i podjęcia stosownych decyzji na globalnym i lokalnym szczeblu politycznym. Traktuję to, jako mój wkład - polityka
i gubernatora regionu, który jest gospodarzem EXPO. Region, którym mam zaszczyt rządzić - Lombardia - jest pod wieloma względami
przodujący we Włoszech: jest najbardziej zaludnionym regionem Włoch (z około dziesięciu milionami mieszkańców Lombardii,
co stanowi ponad 16% ludności kraju); jest regionem o największej liczbie przedsiębiorstw (ponad 800 tysięcy), co odpowiada około
jednej piątej liczby przedsiębiorstw w kraju; jest największym regionalnym producentem rolno-spożywczym; jest numerem jeden
we Włoszech pod względem PK (wypracowując jedną czwartą krajowego PKB). Pod wieloma względami, Lombardia jest pionierem,
"motorem" i przewodnikiem dla reszty regionów Włoch.

Wierzę, że Światowa Wystawa jest nadzwyczajną okazją na zwiększenie zainteresowania Lombardią, przyjaznym i dynamicznym
regionem, w którym powstają i rozwijają się nowe przedsiębiorstwa. Rząd Regionalny stworzył najbardziej korzystne warunki dla
inwestycji zagranicznych. 

EXPO Mediolan 2015 to również świetna okazja, aby przypomnieć światu, że Lombardia jest pełna klejnotów kultury i naturalnego
piękna. Żaden inny region Włoch nie ma więcej zabytków umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wśród nich
są bezcenne perły naszej cywilizacji: La Scala w Mediolanie, Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci, niedawno odrestaurowana
kaplica w katedrze Teodolinda w Monza i system jaskiń w Valle Camonica.

Piękno Lombardii przyciąga ponad 11 milionów turystów rocznie. Liczba ta z pewnością jeszcze wzrośnie w 2015 roku. 

Tematem Światowej Wystawy EXPO 2015 jest żywność, przede wszystkim bezpieczeństwo żywności i zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego. Zgodnie ze wskazaniami ONZ i FAO. Region Lombardii skoncentrował sie na walce z fałszowaniem żywności,
przygotował stosowny dokument, który promujemy w ramach oficjalnych misji do krajów Unii Europejskiej.

Chcemy, żeby temat przez nas wybrany - kluczowy problem wyżywienia ludzkości, dzięki EXPO Mediolan 2015 został dogłębnie
zbadany i opracowany. Tematyką Wystawy chcemy skierować ważne przesłanie dla Włoch i świata, a jednocześnie przyczynić się
do poprawy warunków współpracy międzynarodowej i handlu. Lombardia jest gotowa do pełnienia roli stolicy Europy i świata,
goszcząc przez sześć miesięcy liderów z zakresu środowiska i wyżywienia.

Czekamy na spotkanie z Wami w Mediolanie, aby podzielić się zaszczytem i odpowiedzialnością budowania przyszłości.

Roberto Maroni
Gubernator Regionu Lombardia



Sza now ni Pań stwo!

Naj bli ższa wy sta wa świa to wa EXPO 2015 od bę dzie się w Me dio la nie. Im pre zy te

za wsze na le żą do naj więk szych wy da rzeń pro mo cyj nych w uję ciu glo bal nym. Nie za -

brak nie tam rów nież na szej eks po zy cji. Od lat pro wa dzę in ten syw ne dzia ła nia na rzecz

po zy ska nia no wych ryn ków zby tu dla pol skich pro duk tów rol no -spo żyw czych. Efek ty tych sta rań odło żo ne są w cza sie,

ale gdy bym nie pod jął ich już z po cząt kiem 2008 ro ku, to za ła ma nie ryn ku ro syj skie go od czu li by śmy znacz nie do tkli wiej. 

Za chę cam przed sta wi cie li na szej bra nży rol no -spo żyw czej do jak naj więk szej ak tyw no ści pod czas EXPO 2015 w Me dio -

la nie. Te ma tem prze wod nim bę dzie bo wiem „Wy ży wie nie pla ne ty, ener gia dla ży cia”.

Pol ska ma bar dzo du ży po ten cjał w pro duk cji rol nej. Już dziś eks por tu je my oko ło 1/3 jej war to ści. Wciąż po sze rza my na szą

ofer tę i zy sku je my no wych na byw ców na wie lu ryn kach świa to wych. Pro du ku je my żyw ność o naj wy ższej ja ko ści, smacz ną

i opar tą na sta rych, spraw dzo nych re cep tu rach. W wie lu seg men tach, zwłasz cza w pro duk cji owo ców mięk kich je ste śmy

eu ro pej ski mi li de ra mi i czo ło wy mi, świa to wy mi pro du cen ta mi. Po dob nie jest też w przy pad ku ja błek, czy mię sa dro bio we go.

Mo żli wość za pre zen to wa nia pol skie go sek to ra rol no -spo żyw cze go to szan sa do tar cia do bli sko 20 mi lio nów zwie dza ją cych

i po nad 140 przed sta wi cie li państw bio rą cych udział w wy sta wie.

Ma my wspa nia łe osią gnię cia w prze mia nach ja kie do ko na ły się w cią gu ostat nie go ćwierć wie cza. Tem po tych zmian

i spo sób ich prze pro wa dze nia wzbu dza uzna nie i sza cu nek na ca łym świe cie. Wie le państw chce sko rzy stać z na szych

do świad czeń. Za an ga żo wa nie rol ni ków, pro du cen tów, prze twór ców i eks por te rów spra wi ło, że do brze wy ko rzy sta li śmy

po ja wia ją ce się mo żli wo ści w ra mach me cha ni zmów Wspól nej Po li ty ki Rol nej. Po nad dzie sięć lat prze mian prze obra zi ło

pol skie rol nic two w no wo cze sną ga łąź go spo dar ki za cho wu jąc jed nak tra dy cyj ny cha rak ter te re nów wiej skich. To wła śnie

je den z ele men tów po zwa la ją cych na pro duk cję bar dzo do brych su row ców rol nych, któ re prze twa rza ne są w naj no wo cze -

śniej szych za kła dach prze twór stwa mle ka i mię sa.

Przed na mi wszyst ki mi zaj mu ją cy mi się pro duk cją żyw no ści sta ją ogrom ne wy zwa nia. Dzię ki pro gno zom de mo gra fów

wie my, że cze ka nas dy na micz ny wzrost licz by lud no ści na świe cie, a co za tym idzie i wzrost za po trze bo wa nia na żyw ność.

Kon su men ci są co raz bar dziej świa do mi i ocze ku ją pro duk tów świe żych, na tu ral nych, smacz nych oraz bez piecz nych. Mię -

dzy na ro do wa wy mia na han dlo wa po zwa la na to miast ofe ro wać sze ro ki wa chlarz pro duk tów. Ma my do sko na łe wy ro by i war to,

aby by ły one zna ne co raz szer szej rze sze kon su men tów. Ta kie mo żli wo ści da je rów nież udział w EXPO. 

Je stem prze ko na ny, że bę dzie to ta kże oka zja do pre zen ta cji na szej wy śmie ni tej kuch ni opar tej na ro dzi mych su row cach.

Bo ga te dzie dzic two ku li nar ne wy wo dzą ce się z wie lo kul tu ro wych do świad czeń hi sto rycz nych spra wia, że ka żdy sma kosz

znaj dzie w pol skich da niach i spe cja łach coś atrak cyj ne go, cie ka we go.

Pol ska jest zna czą cym pro du cen tem żyw no ści i eks por tu jąc 1/3 swo jej pro duk cji rol nej nie wąt pli wie przy czy nia się do

wy ży wie nia miesz kań ców na szej da jąc im ener gię do dzia ła nia, a jed no cze śnie dba o ota cza ją ce je śro do wi sko. Pol scy

rol ni cy ma ją bo wiem świa do mość, że są tyl ko cza so wy mi użyt kow ni ka mi, dzie rżaw ca mi śro do wi ska na tu ral ne go od przy -

szłych po ko leń i dla te go dba ją o to śro do wi sko by w peł ni pro duk cyj ne po zo sta wić je przy szłym po ko le niom.

Ta kie po dej ście po zwa la wła śnie na pro duk cję żyw no ści naj wy ższej ja ko ści.

Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Expo
Smaki świata na wyciągnięcie ręki dzięki EXPO 2015, od maja do października 2015 roku.

Zapraszamy na swoisty festiwal świata podczas EXPO 2015, które w tym roku otwiera swoje

podwoje pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Swój udział w wydarzeniu zgłosiło

147 krajów. 

Wystawa w Mediolanie będzie okazją do wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności

oraz stosowanych w rolnictwie technologii. Będzie również doskonałą płaszczyzną do zaprezentowania osiągnięć

poszczególnych krajów w branży żywnościowej. Pokazane będą najnowsze trendy w promowaniu zdrowej żywności

oraz działania edukacyjne na temat odpowiedniego i bezpiecznego dla zdrowia żywienia. Jest to pierwsze EXPO

tematyczne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego. 

Podczas EXPO 2015 zaplanowano dwa typy wydarzeń: pierwszy – adresowany do szerokiej publiczności, drugi 

– skierowany do zaproszonych specjalistów. Imprezie towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, np. koncerty,

happeningi, wystawy, pokazy filmów.  

Mediolan
Mediolan zawsze był oblegany przez turystów, jednak za sprawą EXPO 2015 stał się jeszcze bardziej atrakcyj-nym

celem podróży. Jest dużym miastem, w którym aż roi się od zabytków, galerii, teatrów, kościołów i innych miejsc wartych

zwiedzenia. Nazwa miasta pochodzi od łacińskiego Mediolanum, co oznacza "na środku doliny". W ten sposób, ludy

zamieszkujące teren mogły określić swoją sytuację geograficzną. Jego herbem jest biała lub srebrna tarcza

z czerwonym krzyżem, a w górnej części widnieje złota lub czarna korona. Na dole zaś możemy zauważyć wieniec

laurowy, symbol glorii i chwały, połączony trójkolorową wstęgą w barwach Italii. Symbol narodził się na początku

XI wieku, jako połączenie szlachty, reprezentowanej przez kolor czerwony i ludu, przez biel.

Lombardia
Lombardia to region w północnych Włoszech, ze stolicą w Mediolanie, graniczący z Piemontem, Wenecją

Euganejską, Trydentem Górną-Adygą oraz Emilią Romanią, a także ze Szwajcarią, składający się z 12 prowincji.

Lombardia jest najbogatszym i najbardziej uprzemysłowionym regionem Włoch pod względem gospodarczym.

W uprzemysłowionej Lombardii znajdują się też mniejsze – równie znane i czarujące – miasta, jak Cremona

czy Mantua. W regionie istnieje doskonała infrastruktura turystyczna, zarówno w części nizinnej, jak i alpejskiej. 

I naprawdę nigdzie nie trzeba reklamować Dolomitów i dolin alpejskich w Lombardii. Terytorium regionu rozciąga się

od Alp po Nizinę Padańską, dzięki czemu ma do zaoferowania różnorodne krajobrazy. To tutaj leży największe włoskie

jezioro Garda, które jest wakacyjnym celem wielu turystów. Inne znane jeziora w Lombardii to Como oraz Maggiore.

W Lombardii swoją siedzibę mają znane na całym świecie firmy, jak Alfa Romeo, Maserati, Simens, Magneti Marelli

czy Pirelli. 

Będąc w Lombardii z pewnością warto zwiedzić jego stolicę Mediolan oraz Mantuę – miasto nazywane ideałem

renesansu, Bergamo – miasto, którego nie można przegapić, Monzę – znaną przede wszystkim dzięki Formule 1,

czy miasteczka nad Jeziorem Garda: Sirmione, Peschiera del Garda czy Malcesine.  

Ryszard Cetnarski

Prezes

Holiday Travel

Jeden wyjazd - 3 atrakcje



Ry�nek�pod�ró�ży�in�cen�ti�ve�w�Pol�sce�roz�wi�ja�się�bar�dzo�dy�na�micz�nie.�Ro�śnie
za�po�trze�bo�wa�nie�na�do�bre�pro�gra�my�ty�pu�in�cen�ti�ve,�któ�re�po�win�ny�za�pew�nić
ko�rzy�ści�fi�nan�so�we�fir�mie�zle�ca�ją�cej.�Dla�Ho�li�day�Tra�vel�jest�to�zasadnicza
re�gu�ła�pod�czas�opra�co�wy�wa�nia�pro�gra�mów.

Ofe�ru�jąc�Pań�stwu�pa�kie�ty�in�cen�ti�ve�chcę�pod�kre�ślić,�że�na�szym�prio�ry�te�-
tem�jest�za�wsze�kre�atyw�ność,�atrak�cyj�ność�pro�gra�mu�oraz�do�pa�so�wa�nie�pro�-
jek�tu�do�dzia�łal�no�ści�fir�my.�Na�sza�ofer�ta�wy�jaz�dów�na�EXPO�2015�w�Me-
dio�la�nie�za�pew�nia�naj�wy�ższe�stan�dar�dy�pod�ró�ży�mo�ty�wa�cyj�nej.�

Współ�pra�cu�je�my�z�naj�lep�szy�mi,�lo�kal�ny�mi�pro�du�cen�ta�mi�żyw�no�ści�w�Lom�-
bar�dii.�Or�ga�ni�zu�je�my�wi�zy�ty�w�wy�twór�niach�wi�na,�se�ra,�ma�ka�ro�nów,�wy�ro�bów
mle�czar�skich,�mię�sa,�wę�dlin�i�dro�biu,�sło�dy�czy,�wa�rzyw�i�owo�ców.

Na�sze�wie�lo�let�nie�do�świad�cze�nie�na�ryn�ku�wło�skim�oraz�pro�fe�sjo�na�lizm
gwa�ran�tu�ją�przy�go�to�wa�nie�au�tor�skich�pro�gra�mów�na�naj�wy�ższym�po�zio�mie.

Ryszard Cetnarski
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„Po�land.�Co�me�and�find�all�co�lo�urs�of�li�fe” – nie stan dar do we dzia -

ła nia w prze strze ni miej skiej oraz zró żni co wa na ofer ta w pa wi lo nie pol -

skim – to wszyst ko pod czas Świa to wej Wy sta wy EXPO w Me dio la nie.

Pre zen ta cję pol skiej tu ry sty ki za in au gu ru je Ty dzień Tu ry sty ki Pol skiej

w dniach 18-24 ma ja. 

Kon cep cja sce na riu sza i sce no gra fii dla ca ło ści dzia łań pro wa dzo nych

za rów no w pa wi lo nie pol skim na Wy sta wie EXPO 2015 jak i w prze strze -

ni miej skiej od no si się bez po śred nio do kam pa nii pro mo cyj nej „Pol ska.

Co me and find your sto ry” re ali zo wa nej przez Pol ską Or ga ni za cję Tu ry -

stycz ną na ryn kach eu ro pej skich w ra mach pro jek tu „Pro muj my Pol -

skę Ra zem”. Ha sło Ty go dnia Tu ry sty ki Pol skiej pod czas EXPO 2015:

„Po�land.�Co�me�and�find�all�co�lo�urs�of�li�fe” za po wia da Pol skę ja ko

bo ga ty kul tu ro wo i tu ry stycz nie kraj, gdzie ka żdy mo że od kryć za ska -

ku ją ce miej sca, hi sto rie, do zna nia. Wszyst kie pod ję te przez pol ską

stro nę ak tyw no ści pod kre śla ją, że Pol ska to eu ro pej ski kraj, otwar ty i

przy ja zny, sta wia ją cy na no wo cze sny de sign i jed no cze śnie sza nu ją -

cy tra dy cję. 

Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na z pro mo cją tu ry stycz ną wpi su je się

ta kże w te mat wy sta wy EXPO 2015 „Wy ży wie nie pla ne ty, ener gia dla

ży cia”. Ty dzień Tu ry sty ki Pol skiej za in au gu ru je wy da rze nie pro mo cyj -

ne w Me dio la nie z udzia łem przed sta wi cie li wy sta wy świa to wej, me -

diów wło skich, blog ge rów, dzien ni ka rzy bra nżo wych a ta kże przed sta-

wi cie li re gio nów. 

Dzia ła nia pro mo cyj ne pod czas Ty go dnia Tu ry sty ki Pol skiej obej mu -

ją ak tyw no ści za rów no w Pa wi lo nie Pol skim – Sa la Re gio nów oraz

prze strzeń przed pa wi lo nem – jak i w prze strze ni miej skiej Me dio la nu.

Zor ga ni zo wa ne bę dą 2 stre fy pro mo cyj ne: stre fa pro mo cji kul tu ry przy

Piaz za Pa ga no oraz stre fa tu ry sty ki ak tyw nej i na tu ry w Gram sci. Part -

ne ra mi Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej są pol skie re gio ny i mia sta,

dla któ rych udział w EXPO jest do sko na łą oka zją do szer szej pro mo cji

swo ich pro duk tów tu ry stycz nych.



Pro gram atrak cji pro mo cyj nych stref 
est nie zwy kle uroz ma ico ny. W pro -
gra mie Stre fy Kul tu ry wi dzo wie obej -
rzą wy stęp Sza fa Show i Ca fe Va rie te, 
po ka zy akro ba tycz ne na slac kli ne,
przed sta wie nie w wy ko na niu Te atru
KTO oraz kon cert ze spo łu KRO KE.
Po ka zy zwień czo ne bę dą po ka zem

la se ro wym, zaś w pro gra mie Stre fy Tu ry sty ki Ak tyw nej i Na tu ry za pre zen tu ją
się ze spół ta necz ny Fa ir Play Crew, mia sto War sza wa z in te rak tyw ny mi in sta -
la cja mi New sy znad Wi sły i Zo bacz Wi słę. 

Za pre zen tu je my ta kże po kaz akro ba tycz ny na ro we rze, a dla wszyst kich od -
wie dza ją cych udo stęp nio ne zo sta ną sy mu la tor 3D oraz kap su ła 5D z sy mu -
la cją prze jaz du tra są Gre en Ve lo. War stwa wi zu al na stref opar ta zo sta ła
o no wo cze sny, przej rzy sty de sign z ukła dem ka fel ko wym (po pu lar ny przy sys -
te mach do ty ko wych i na stro nach www). Ten układ zo stał prze nie sio ny w for -
mę prze strzen ną, w struk tu rę 3D. W ca ły ten no wo cze sny układ zo sta ły
wkom po no wa ne pla stycz ne zdję cia z naj bar dziej baj ko wych, ko lo ro wych
miejsc z Pol ski – miast i re gio nów part ner skich.

Dzięki temu scenografia tworzy żywą, wchodzącą w interakcję ze zwie-
dzającymi mozaikę wyjątkowych możliwości, które oferuje polska turystyka.
Punktem wyjściowym jest kwadrat – logo polskiej ekspozycji podczas Świa-
towej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie.

Strefa promocji kultury

Strefa turystyki aktywnej i natury



Kwadrat ten uzupełniany jest przez zamknięte w tym kształcie zdjęcia kreacji

„Poland. Come and find your story” oraz grafiki i brandingu regionów, które

następnie uzupełniają kolory z nazwami partnerskich regionów i miast

w układzie narracji z hasztagami np.: „#Lublin. Come and find colours of

culture”. Ważnym elementem jest przypisanie palety poszczególnych barw

do regionów tak by ich identyfikacja współgrała i odróżniała ich jednocześnie.

W prze strze ni – czy to przed pol skim pa wi lo nem, czy na uli cach Me dio la nu

wszyst kie dzia ła nia ma ją przy ku wać uwa gę. Na przy kład stre fa przed pa wi lo -

nem, wła ści wie naj wa żniej sza, bo ma ją ca przy cią gać zwie dza ją cych, bę dzie

wy ło żo na sztucz ną tra wą, za chę ca ją ca ży wą bar wą zie le ni do za trzy ma nia się,

a ró żno ko lo ro we sze ścia ny po zwo lą na od biór pro gra -

mu ar ty stycz ne go wy god nie na sie dzą co. 

Wy stę py ar ty stycz ne, bę dą od by wa ły się na spe -

cjal nie przy go to wa nej sce nie. Ara nża cja na wią zy wać

bę dzie do przy ję tej dla Ty go dnia Tu ry sty ki Pol skiej

kon cep cji gra ficz nej za rów no w for mie ko lo ro wych

kwa dra tów, zdjęć part ner skich miast i re gio nów oraz

ich nazw.



Ko lej nym wa żnym miej scem ekspo-
zy cyj nym jest po miesz cze nie w dol -
nej czę ści Pa wi lo nu Pol ski. To miej -
sce in for ma cyj no -pro mo cyj ne w za-
kresie pre zen ta cji atrak cyj no ści miast
i re gio nów w Pa wi lo nie Pol ski. 

Pod sta wo wym za da niem do re ali -
za cji w tej stre fie to prze ka za nie naj -
bar dziej klu czo wych in for ma cji o at-
rakcjach i wa lo rach tu rys tycz nych Pol -
ski z mo żli wo ścią in te rak cji po przez
roz wią za nia mul ti me dial ne oraz bez po śred ni, pro fe sjo nal ny kon takt z od -
wiedza ją cy mi. Pod sta wo wym wy po sa że niem stre fy jest ca ło ścien ny ekran
mul ti me dial ny, na któ rym pre zen to wa ne bę dą zdję cia oraz fil my o Pol sce oraz
mia stach i re gio nach part ner skich Ty go dnia Tu ry sty ki Pol skiej. 

Po nad to za pra sza my na szych go ści do za ba wy z wy ko rzy sta niem sto łów
mul ti me dial nych oraz in fo kio sków, dzię ki któ ry po przez gry i za ba wy in for mo -
wać bę dzie my o atrak cjach Pol ski. Sto ły mul ti me dial ne słu żyć bę dą ta kże do
re ali za cji kon kur sów, któ re po zwo lą do wie dzieć się wię cej o pol skich atrak -
cjach tu ry stycz nych oraz wy grać na gro dy, któ re za chę cą do od wie dze nia na -
sze go kra ju. Wszyst kie dzia ła nia pod ję te przez Pol ską Or ga ni za cję Tu ry stycz -
ną w za kre sie ak tyw no ści pro mo cyj nych pod czas Świa to wej Wy sta wy EXPO
2015 w Me dio la nie re ali zo wa ne są w ra mach w pro jek tu „Pro muj my Pol skę
Ra zem” Dzia ła nia 6.3. Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka
2007-2013 "Pro mo wa nie tu ry stycz nych wa lo rów Pol ski".

Dolna część pawilonu

Strefa przed pawilonem
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Idea Projektu

Ideą ̨pro jek tu Pa wi lo nu Pol skie go na EXPO 2015 w Me dio la -

nie jest od wo ła nie do pol skie go sa du i ogrod nic twa, tak szcze -

gól ne go dla pol skie go kra jo bra zu i go spo dar ki, po przez wy ko-

rzy sta nie mo ty wu mo ty wu drew nia nej skrzyn ki, uzẏwa nej ja ko

opa ko wa nie do trans por tu wa rzyw i owo ców.

Wcie le nie idei od by wa się na dwóch płasz czy znach. W ska li mi -
kro, przez wy ko rzy sta nie ażuro wej, mo du ło wej ścia ny ze wnętrznej
pa wi lo nu, na wiaz̨u jac̨ej wi zu al nie do skrzy nek oraz w wy mia rze ma -
kro, przez od zwier cie dle nie idei pa wi lo nu ja ko opa ko wa nia dla pre -
zen ta cji pol skie go rol nic twa. 

Plan pa wi lo nu pro wa dzi zwie dza jące go przez sym bo licz ny „ta -
jem ni czy” ogród, ukry ty za azu̇ro wa,̨ "skrzyn ko wa"̨ struk tu ra.̨ To tak
cha rak te ry stycz ny dla pol skie go pej zażu sad, z ciągnący mi się w
nie skończo ność szpa le ra mi drzew. Je go ob raz nie jest da ny zwie -

dza jac̨ym od ra zu. Od czy ta nie go wy ma ga po ko na nia dłu giej, zmie -
nia jącej kie ru nek i po ziom, dro gi. Isto tą wy wo ły wa ne go od czu cia
jest kon trast po między wąską i wy so ką prze strze nią szcze li ny
wejścia a ho ry zon tal na,̨ nie ogra ni czo na ̨prze strze nia ̨ogro du. Efekt
ilu zji roz le głości i nie skończo ności stwo rzo ny jest przez użycie
zwier cia deł, ele men tów wy ko na nych z po le ro wa nej bla chy chro mo -
wa nej, któ re znaj du ją się na ca łym we wnętrznym ob wo dzie ścian,
mul ti pli ku jac̨ od bi cia w kazḋym z kie run ków. Stwa rza to miej sce peł -
ne świa tła, swo bo dy i prze strze ni. Sta no wi swe go ro dza ju wło ską
"piaz za" - plac, wo kół któ rej kon cen tru je się życie wło skich miast,
dosć ́prze wrot nie i za ska ku jac̨o "wrzu co na"̨ w ma zo wiec ki sad. Ze -
spół au tor ski za kła da możli wość or ga ni zo wa nia w tym miej scu
różnych wy da rzeń to wa rzy szących wy sta wie, któ re po przez ze sta -
wie nie z tak abs trak cyj nym tłem, zy ska ja ̨cha rak te ry stycz na ̨i za pa -
da jącą w pa mięć opra wę. 

Ko mu ni kat skie ro wa ny do od bior cy sku pia się na pol skim rol -
nic twie i od nie sio nym przez nie suk ce sie go spo dar czym. 
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Piotr Mu sia łow ski,�ur.�w�1977�r.,
ar�chi�tekt.�Ab�sol�went�Po�li�techni�ki
War�szaw�skiej,�dy�plom�u�prof. Ewy
Ku�ry�ło�wicz.�Ze�swo�ja�̨pro�mo�tor�ką
współ�pra�co�wał�w�ze�spo�le�projek�-
tu�jącym�gmach�Mu�zeum�Hi�sto�rii
Pol�ski.�Pierw�szą�zre�ali�zo�waną�sa�mo�dziel�nie
pra�cą�był�bu�dy�nek�to�a�le�ty�pu�blicz�nej�w�Ka�zi�-
mie�rzu�Dol�nym,�wy�ło�nio�ny�w�kon�kur�sie�or�ga-
ni�zo�wa�nym�przez�fir�mę̨�Sa�ni�tec�KO�LO.�
Od�2007�r.�współ�pro�wa�dzi�au�tor�ska�̨pra�cow�-

nie�̨2pm.�W�ostat�nich�dwóch�la�tach,�pra�cow�nia
zdo�by�ła�sze�reg�na�gród�w�kon�kur�sach�na�po�-
mni�ki�i�bu�dyn�ki�uzẏtecz�nosći�pu�blicz�nej.�Ar�chi�-
tekt�jest�też�współ�au�to�rem�sen�so�rycz�nej�lam-
py�KO�LO,�dla�Pa�ni�Ju�rek.�Zaj�mu�je�się�też�pro�-
jek�to�wa�niem�wy�staw�i�bu�dyn�ków�pry�wat�nych.�

W� 2014� ze�spół� au�tor�ski
z�pra�cow�ni�2pm pod�kie�row�-
nic�twem�Pio�tra�Mu�siał�owskie-
go�i�Mi�cha�ła�Adam�czy�ka�zdo�-
był�I�na�gro�dę�w�kon�kur�sie�na
Pa�wi�lon�Pol�ski�na�wy�sta�wie

EXPO�2015�w�Me�dio�la�nie�a�także�I�na�gro�dę
w�kon�kur�sie�na�Po�mnik�Po�la�ków�Ra�tu�jących
Żydów�w�cza�sie�II�woj�ny�świa�to�wej�zlo�ka�li�zo�-
wa�ny�na�Pla�cu�Grzy�bow�skim�w�War�sza�wie.
Do�kwiet�nia�2015�ar�chi�tek�ci�zdo�by�li�wy�różnie�-
nie�ho�no�ro�we�w�kon�kur�sie�Ra�tu�jącym�–�Oca�-
le�ni�przed�Mu�zeum�Hi�sto�rii�Żydów�Pol�skich,
wy�różnie�nie�w�kon�kur�sie�na�za�da�sze�nie�dzie�-
dzińca�Mu�zeum�War�sza�wy�oraz�III�na�gro�dę�w
kon�kur�sie� na� opra�co�wa�nie� kon�cep�cji� ar�chi�-
tekto�nicz�nej�Pan�te�onu�–�Mau�zo�leum�ofiar�zbro-

d�ni�ko�mu�ni�stycz�nych�zlo�ka�li�zowa�ne�go�na�kwa�-
te�rze�Ł�Cmen�ta�rza�Woj�sko�we�go�na�Po�wąz-
kach�w�War�sza�wie.�

Pro�jekt:�2014�-�I�na�gro�da�w�kon�kur�sie

Re�ali�za�cja:�2015

In�we�stor:�Pol�ska�Agen�cja�In�for�ma�cji�i�In�we�sty�cji
Za�gra�nicz�nych,�Pol�ska�Agen�cja�Roz�wo�ju�Przed-
siębior�czości

Lo�ka�li�za�cja:�Me�dio�lan,�Wło�chy

Po�wierzch�nia:�2�000m2

Ze�spół: Piotr Mu sia łow ski,�
Mi�chał�Adam�czyk,�Sta�ni�sław
Igna�ciuk,�Mi�chał�Len�czew�ski

Współ�pra�ca:�Piotr�Byl�ka,
Pau�li�na�Pan�kie�wicz
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Duomo
katedra i plac

Sym�bol�Me�dio�la�nu,�czy�li�wspa�nia�ła�i�mo�nu�men�tal�na�Ka�te�dra�Na�ro�dzin�św.

Ma�rii�w�Me�dio�la�nie�mie�ści�się�na�Piaz�za�Du�omo�w�sa�mym�cen�trum�mia�sta.�To

naj�bar�dziej�za�tło�czo�ne�miej�sce�w�Me�dio�la�nie�–�od�go�dzin�po�ran�nych�tłu�my

tu�ry�stów�i�zor�ga�ni�zo�wa�nych�grup�wy�ciecz�ko�wych�zbie�ra�ją�się�na�pla�cu,�by

na�stęp�nie�rów�nie�tłum�nie�wejść�do�ko�ścio�ła,�więc�nie�mo�że�my�ra�czej�li�czyć

na�zbyt�spo�koj�ne�po�dzi�wia�nie�ar�chi�tek�tu�ry.

Bu�dy�nek�ka�te�dry�ro�bi�wra�że�nie�za�rów�no�z�ze�wnątrz,�jak�i�we�wnątrz�–�to�je�-

den�z�naj�więk�szych�ko�ścio�łów�na�świe�cie,�bo�ga�to�zdo�bio�ny�w�rzeź�by,�gar�gul�-

ce� czy� pła�sko�rzeź�by� (na� drzwiach� wej�ścio�wych).� Wnę�trze� ka�te�dry� jest

go�tyc�kie,�z�mo�nu�men�tal�ny�mi�ko�lum�na�mi,�cha�rak�te�ru�na�da�ją�mu�licz�ne�wi�tra�-

że.�Prze�pięk�ny�wi�dok�na�Me�dio�lan�roz�ta�cza�się�z�da�chu�ka�te�dry.�Wej�ście�do

ka�te�dry�jest�bez�płat�ne.�Je�śli�chce�my�ro�bić�zdję�cia�w�środ�ku�ka�te�dry�to�mu�si�-

my�ku�pić�spe�cjal�ną�opa�skę�na�rę�kę�za�2�euro.�Wej�ście�na�dach�ka�te�dry�jest

do�dat�ko�wo�płat�ne�–�7�euro�za�wej�ście�po�scho�dach,�12�euro�za�wjazd�win�dą.
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Pew nej no cy dia beł za warł pakt z Księ ciem Me dio -

la nu  Gian Ga le az zo Vi scon tim w spra wie bu do wy ka -

te dry. Wo lę sza ta na re ali zo wa no 500 lat. 

W 1386 wład ca Me dio la nu Gian Ga le az zo Vi scon ti, na gle,
zde cy do wał, że chce zbu do wać ka te drę. Na tych miast roz po czął
szyb kie uzgod nie nia z abp An to nio da Sa luz zo. Ksią że Me dio -
la nu zaofe rował prze ka zanie na ce le bu do wy ka te dry swo je ka -
mie nio ło my Can do glia, w po bli żu Stre sa, gdzie wy do by wano
ró żo wy mar mur, któ ry do dziś jest sym bo lem Me dio la nu. Wy -
bie ra na czel ne go ar chi tek ta  Si mo ne z Or se ni go. 

Ale po co ten ca ły po śpiech? Jak gło si le gen da spraw cą te go
był... dia beł. Na kil ka dni przed pod ję ciem de cy zji o bu do wie
sza tan od wie dził Pa na Me dio la nu, bu dząc go dźwię kiem ko pyt
i du szą cym za pa chem siar ki. "Chcę za brać two ją du szę do pie -

kła. Chy ba, że wy bu du jesz ko ściół pe łen wi ze run ków księ cia

ciem no ści." Vi scon ti nie miał wiel kie go wy bo ru. Za rów no lęk
przed pie kłem, jak i głę bo ka po bo żność skłoniły go do szyb kiej
de cy zji o bu do wie.

Gian Ga le az zo, jed nak nie  doczekał koń ca prac,  zmarł kil ka
lat póź niej, w 1402 roku. Ale bez wąt pie nia to on jest twór cą trze -
ciej co do wiel ko ści ka te dry w Eu ro pie (po katedrze św. Pio tra
w Rzy mie i ka te drze w Se wil li). 

Pra ce roz po częto wła śnie w 1386 roku w cen tral nej czę ści
mia sta, wcze śniej zaj mo wa nej przez Świą ty nię Mi ner wy, na któ -
rej Świę ty Am bro ży zbu do wał Ba zy li kę No va, po świę co ną św.
Te kli i św. Pe la gii. Póź niej obok owej ba zy li ki zbu do wa no ko lej -
ny ko ściół San ta Ma ria Mag gio re. Ale oba zo sta ły znisz czo ne
przez po żar w 1075 roku i ni gdy ich nie od bu do wa no. 

Jed nak dział kę o od po wied niej wiel ko ści pod bu do wę ka te dry
po zy ska no do pie ro po wy bu rze niu Pa ła cu Bi sku pów, któ ry
znajdował się obok dwóch spa lo nych ko ścio łów. 

Pra ca prze bie ga ła po wo li: w pierw szej po ło wie XV wie ku zbu -
do wa no sys tem ka na łów, któ re wy ko rzy sty wa no do trans por tu
cię żkich blo ków mar mu ru do ma łe go sztucz ne go je zio ra, którym
ło dzie wpły wa ły na plac bu do wy. 

Mi ja ły dzie się cio le cia. Zmie nia li się władcy Mediolanu, ar chi -
tek ci, kie row ni cy bu do wy ale koń ca prac nie by ło wi dać. Do pie -
ro w 1774 ro ku zbu do wa no oł tarz z Ma don ną.  Dzię ki Na po le o-
no wi bu do wę ukoń czo no w ro ku 1812 roku. W 1858 zo sta ła
zbu rzo na dzwon ni ca, któ ra sta ła na tra sie wa żnych pro ce sji
i dzwo ny zo sta ły prze nie sio ne do gmachu katedry.  Drob ne pra -
ce wy koń cze nio we trwa ły, aż do 1892 roku. 

Pra wie 500 lat od no cy, pod czas któ rej uka zał się Księ ciu Vi -
scon ti dia beł, jego wo lę uda ło się zre ali zo wać i ko ściół pe łen
wi ze run ków księ cia ciem no ści zo stał w koń cu prze ka za ny w ca -
ło ści wier nym. Ka te drę ozdo bio no  3 400 po są ga mi. 96 z nich
to gar gul ce i maszkarony przed sta wia ją ce de mo ny i dia bły. 

Lesław Lipski

Diabeł budował katedrę

Mediolańska legenda
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włoskiej elegancji



Zo sta ła za pro jek to wa na w 1861 i zbu do -

wa ny przez Giu sep pe Men go ni po mię dzy

1865 i 1877 r. Po sia da we wnątrz pa saż han -

dlo wy z re stau ra cja mi i ka wia ren ka mi. Ma

ona cha rak te ry stycz ną prze szklo ną ko pu łę,

a na po sadz ce znaj du ją się zna ki zo dia ku.

W za my śle Men go nie go ga le ria mia ła po -

łą czyć naj wa żniej sze pla ce Me dio la nu – Plac

Du omo, Plac La Sca li i Plac Kup ców. Przy

Pla cu Du mo (wł. Piaz za del Du omo) wzno si

się ka te dra, przy Pla cu La Sca li (wł. Piaz za

del la Sca la) usy tu owa ny jest te atr ope ro wy

La Sca la, a na Pla cu Kup ców (wł. Piaz za dei

Mer can ti) roz lo ko wa ne prze ró żne ce chy rze -

mieśl ni cze i wa żne or ga ni za cje miej skie. Ga -

le ria Wik to ra Ema nu ela II zo sta ła za pro jek-

to wa na na pla nie krzy ża, któ re go ra mio na li -

czy ły 196 m i 105,5 m. Na prze cię ciu ra mion

wznie sio na zo sta ła ogrom na, prze szklo na

ko pu ła, na to miast wej ściu do Ga le rii nadał

Men go ni kształt mo nu men tal ne go łu ku trium-

fal ne go. 

Dziś Gal le ria Vit to rio Ema nu ele II to naj bar -

dziej ele ganc ki pa saż han dlo wy w Me dio la -

nie, mie ście świa to wej mo dy i ele gan cji. To

ar cy dzie ło „La Bel le Epo que”. Za dzi wia wy -

twor nym wy stro jem, a ta kże luk su so wy mi

skle pa mi i ka wiar nia mi. Tu wła śnie, pod ele -

ganc kim łu kiem szkla ne go da chu, wśród

mar mu rów i ko lumn, mie ści się naj star szy bu -

tik Pra dy. Ga le ria pro wa dzi z Piaz za del Du -

omo wprost pod naj słyn niej szy te atr ope ro wy

Eu ro py – La Sca la.

Atrak cją tu ry stycz ną w Ga le rii jest mo zai -

ka znaj du ją ca się na po sadz ce pod szkla ną

ko pu łą. Przed sta wia ona sym bo le zjed no czo -

nych Włoch – me dio lań ski czer wo ny krzyż na

bia łym po lu, flo renc kie go iry sa, tu ryń skie go

by ka oraz rzym skie po sta cie Ro mu lu sa i Re -

mu sa. 

Lesław Lipski
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Salon Mediolanu
Nie�sa�mo�wi�ta�jest�Ga�le�ria�Wik�to�ra�Ema�nu�ela�II,�zwa�na�sa�lo�nem�Me�dio�la�nu.�Jest

jed�nym�z�naj�star�szych�na�świe�cie�cen�trów�han�dlo�wych.�Ga�le�ria�to�czte�ro�pię�tro�-

wy�po�dwój�ny�pa�saż�w�cen�trum�Me�dio�la�nu.�Na�zwa�Ga�le�rii�po�cho�dzi�od�pierw�sze�-

go�kró�la�Kró�le�stwa�Włoch�Vit�to�rio�Ema�nu�ela�II.�To�je�den�z�sym�bo�li�mia�sta.
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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 opero 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 3 600 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 Callas.

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 m wie żę się ga ją cą do dat ko wo 16 m 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 Wie cze 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.                                                Lesław Lipski
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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�wany�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�ufudo�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.���



Cha�rak�te�ry�stycz�nym�za�by�tek�Me�dio�la�nu�–�Za�mek�Sfo�rzów.

Daw�niej�sta�no�wił�jed�ną�z�naj�po�tę�żniej�szych�i�naj�bo�gat�szych�re�-

zy�den�cji�mo�nar�szych�w�Eu�ro�pie.�W�cza�sie�oku�pa�cji�Me�dio�la�nu

przez�woj�ska�na�po�le�oń�skie�du�ża�część�wa�row�ni�zo�sta�ła�zbu�-

rzo�na.�Do�dziś�za�cho�wa�ły�się��trzy�oka�za�łe�dzie�dziń�ce�i�ota�cza�-

ją�ce�je�bu�dyn�ki.�We�wnątrz�Zam�ku�Sfo�rzów�miesz�czą�się�dziś

mu�zea,�w�tym�zna�na�Pi�na�ko�te�ka,�na�to�miast�od�stro�ny�pół�noc�-

nej�kom�pleks�zam�ko�wy�ota�cza�ele�ganc�ki�Park�Sem�pio�ne.�Nie�-

co�na�po�łu�dnie�od�Zam�ku�usy�tu�owa�ne�jest�też�Na�ro�do�we�Mu�-

zeum�Na�uki�i�Tech�no�lo�gii�im.�Le�onar�da�da�Vin�ci�–�jed�no�z�naj�-

wa�żniej�szych�te�go�ty�pu�mu�ze�ów�na�świe�cie.

Po ło żo na w cen trum mia sta ce gla na budowla, zo stała zbu do wa -

na w po ło wie XV wie ku. To sie�dzi�ba�ksią�żę�ca�ro�du�Sfo�rzów. Za

pa no wa nia księ cia Lu�do�vi�ca�Sfo�rzy, za mek był jed nym w naj po tę -

żniej szych w Eu ro pie. To wła śnie za spra wą Lu do vi ca Le�onar�do

da�Vin�ci przy je chał do Me dio la nu i na ma lo wał słyn ny por tret ko -

chan ki księ cia – Ce cy lii Gal le ra ni, któ ry jest obec nie zna ny pod na -

zwą „Da�ma�z�gro�no�sta�jem” .

Za mek Sfo rzów (wł. Ca stel lo Sfo rze sco) usy tu owa ny jest przy

Pla cu Zam ko wym (wł. Piaz za Ca stel lo), w sa mym cen trum Me dio -

la nu. Od pół noc ne go za cho du przy le ga do for te cy Park Sem pio ne,

z po zo sta łych stron ota cza ją Plac Zam ko wy, do któ re go rów no le -

gle bie gnie ta kże Fo ro Bu ona par te – bul war wy ty czo ny przez Na -

po le ona w hoł dzie sa me mu so bie. Pierw szy za mek po wstał w tym

miej scu za pa no wa nia w Me dio la nie Vi scon tich, zo stał on jed nak

zbu rzo ny w poł. XV w. przez zbun to wa nych me dio lań czy ków. Wa -

row nia zo sta ła na stęp nie od bu do wa na przez Sfo rzów – no wy ród

pa nu ją cy w sto li cy Lom bar dii od poł. XV do pocz. XVI w. Wzno sze -

nie no wej for te cy za po cząt ko wał Fran ce sco Sfo rza, a je go na stęp -

cy, zwłasz cza ostat ni wład ca ro du – Lu do vi co Sfo rza, prze kształ ci li

za mek w je den z naj pięk niej szych dwo rów re ne san so wej Eu ro py. 

Po za ję ciu Me dio la nu przez Fran cu zów (1499 r.), a póź niej Hisz -

pa nów (1535), za mek stra cił swo ją funk cję miesz kal ną, zo stał za to

prze kształ co ny w tzw. twier dzę-gwiaz dę-for te cę ma ją cą sku tecz nie

bro nić się przed ostrza łem cię żkiej ar ty le rii. Hisz pa nie roz bu do wa li

mu ry obron ne (ich dłu gość osią gnę ła ok. 3 km), któ re wy po sa ży li

w blan ki i basz ty obron ne. W ten oto spo sób nie daw ny za mek Sfo -

rzów stał się jed ną z naj więk szych cy ta de li w Eu ro pie. Więk szość

po tę żnej for ty fi ka cji zbu rzył na pocz. XIX w. Na po le on, któ ry wy ty -

czył wo kół zam ku sze ro kie bul wa ry i po łą czył je sie cią pro mie ni ście

roz cho dzą cych się ulic. 

Dziś bu dyn ki zam ko we skon cen tro wa ne są wo kół trzech dzie -

dziń ców. W ich wnę trzach znaj du je się sześć pla có wek mu ze al nych:

Pi�na�ko�te�ka�Zam�ku�Sfo�rzów�(wł. Pi na ko te ka Ca stel lo Sfo rze sco),

Mu�zeum�Sztu�ki�An�tycz�nej (wł. Mu seo d’Ar te An ti ca), Mu�zeum

Sztu�ki�Użyt�ko�wej (wł. Mu seo del le Ar te De co ra ti ve), Mu�zeum�In�-

stru�men�tów�Mu�zycz�nych (wł. Mu seo del gi Stru men ti Mu si ca li),

20 05/2015
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Mu�zeum�Egip�skie (wł. Mu seo Egi zio) oraz Mu�zeum�Pre�hi�sto�-

rycz�ne (wł. Mu seo del la Pre isto ria e Pro to sto ria). Spo śród wszyst -

kich mu ze ów naj więk szą po pu lar no ścią cie szy się Pi na ko te ka,

w któ rej mo żna zo baczyć dzie ła m.in. An�drei�Man�te�gni („Ma don -

na w chwa le wśród anio łów i świę tych”), Giu�sep�pe�Ar�cim�bol�do

(„Wio sna”), czy też po lip tyk Fran�ce�sco�de�Tat�ti’ego. W Mu zeum

Sztu ki An tycz nej znaj du je się z ko lei rzeź ba „Pie ta Ro da ni ni” dzie -

ła Mi cha ła Anio ła. W Mu zeum Sztu ki Użyt ko wej pre zen to wa ne są

m.in. wy ro by ce ra micz ne i z ko ści sło nio wej, a w Mu zeum Pre hi sto rii

m.in. zna le zi ska zwią za ne z kul tu rą Go la sec ca (IX-IV w. p.n.e.)

. Wresz cie w Mu zeum Egip skim zo ba czyć mo żna licz ne sar ko fa gi

i za pi sa ne na pa pi ru sie frag men ty „Księ gi Umar łych”. 

Na�ro�do�we�Mu�zeum�Na�uki�i�Tech�no�lo�gii�
im.�Le�onar�da�da�Vin�ci

Na ro do we Mu zeum Na uki i Tech no lo gii im. Le onar da da Vin ci to

naj więk sza i naj cie kaw sza pla ców ka mu ze al na we Wło szech, po -

świę co na osią gnię ciom tech ni ki na prze strze ni ostat nich kil ku stu -

le ci. To ta kże jed no z naj wa żniej szych mu ze ów te go ty pu na

świe cie. Szcze gól ne miej sce zaj mu ją tu re kon struk cje wy na laz ków

Le onar da da Vin ci. 

Na ro do we Mu zeum Na uki i Tech no lo gii im. Le onar da da Vin ci

(wł. Mu seo Na zio na le del la Scien za e del la Tec no lo gia Le onar do

da Vin ci) usy tu owa ne jest przy Via San Vit to re. Pla ców ka zo sta ła

otwar ta 16 lu te go 1953 r., w 500-ną rocz ni cę uro dzin Le onar da da

Vin ci, w za byt ko wym, XVI-wiecz nym bu dyn ku daw ne go klasz to ru

be ne dyk ty nów. Dziś na bli sko 50 tys. m. kw. znaj du je się ok. 15 tys.

eks po na tów, bli sko 45 tys. ksią żek oraz ok. 50 tys. fo to gra fii i ma -

te ria łów au dio wi zu al nych. Na mu zeum skła da się sie dem de par ta -

men tów – „Ma te ria ły”, „Trans port”, „Ener gia”, „Ko mu ni ka cja”, „Sa la

Le onar da da Vin ci”, „No we Gra ni ce” i „Na uka dla naj młod szych”.

W naj słyn niej szym de par ta men cie, „Sa li Le onar da da Vin ci”, zgro -

ma dzo ne zo sta ły re kon struk cje prze ró żnych ma szyn i urzą dzeń

pro jek tu da Vin ci, któ re uda ło się wy ko nać przede wszyst kim na

pod sta wie tzw. Ko dek su Atlan tyc kie go, czy li naj więk sze go zbio ru

no ta tek mi strza, prze cho wy wa ne go obec nie w Bi blio te ce Am bro -

sia na w Me dio la nie. Urzą dze nia te zo sta ły po dzie lo ne na ka te go -

rie, w Sa li mo żna więc zo ba czyć od dziel nie urzą dze nia co dzien-

ne go użyt ku, ma szy ny la ta ją ce, ma szy ny prze zna czo ne do użyt ku

na zie mi, urzą dze nia wod ne oraz ró żno ra kie urzą dze nia ar chi tek -

to nicz ne. Wśród cen niej szych eks po na tów znaj du je się np. szkic

tzw. ide al ne go mia sta oraz mo del opan ce rzo ne go wo zu, he li kop -

te ra, lot ni czy też stat ku. 

Po za „Sa lą Le onar da da Vin ci” w me dio lań skim Mu zeum Na uki

i Tech no lo gii mo żna jesz cze zo ba czyć prze ró żne przy rzą dy po -

mia ro we, pierw sze środ ki trans por tu i urzą dze nia re je stru ją ce

dźwięk, a ta kże na przy kład mo de le sa mo lo tów bo jo wych, lo ko -

mo tyw, ło dzi pod wod nych czy wresz cie współ cze sne in stru men ty

te le ko mu ni ka cyj ne. Do cie kaw szych eks po na tów woj sko wych na -

le ży tu z pew no ścią tzw. ży wa tor pe da pro duk cji wło skiej oraz wło -

ski sa mo lot my śliw ski z cza sów II woj ny świa to wej – Mac chi

MC.202 Fol go re.

Lesław Lipski

Wawel
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Ro�dzi�na�z�owo�ców,�któ�re�two�rzą�ob�li�cze�ma�skot�ki��Expo�2015

przy�po�mi�na�ob�ra�zy�me�dio�lań�skie�go�ma�la�rza�Giu�sep�pe�Ar�cim�-

bol�do.��Twór�ca�ten��(�1527-1593��Me�dio�lan)��był�słyn�nym�wło�skim

ma�la�rzem�okre�su�ma�nie�ry�zmu.�Two�rzył�na�dwo�rach�w�Pra�dze,

Wied�niu�i�Me�dio�la�nie.�Był�ma�la�rzem�ory�gi�nal�nych�i�eks�cen�trycz�-

nych�por�tre�tów�i�kom�po�zy�cji�fi�-

gu�ral�nych� o� tre�ści� ro�dza�jo�wej

lub�ale�go�rycz�nej,�na�któ�re�skła�-

da�ły�się�ele�men�ty�mar�twej�na�tu�-

ry.�Giu�sep�pe�Ar�cim�bol�do�czę�sto

jest�uwa�ża�ny�za�pre�-sur�re�ali�stę,

z�któ�re�go�in�spi�ra�cję�czer�pał�mię�-

dzy�in�ny�mi�Sa�lva�dor�Da�li.

Ma lar stwo Giu sep pe Ar cim bol do
by ło na tchnie niem dla pro jek tan tów
Di sney Ita la, któ rzy przy go to wa li
ma skot kę EXPO Me dio lan 2015.
Za baw na po stać Fo ody uosa bia
głów ne prze sła nie Świa to wej Wy -
sta wy w spo sób, któ ry za chwy ca
opty mi zmem, ory gi nal no ścią i wi -
tal no ścią. Lek ko ru basz ny z wy glą -
du ła kom czuch jest uczci wy, mą dry
i to wi dać, że ko cha lu dzi. Współ -
cze sny, po czci wy Co las Breu gnon.
Ale przede wszyst kim jest praw dzi -
wym fa nem zdro we go i smacz ne -

go je dze nia. Cał ko wi ty efekt od dzia ły wa na ma skot ki Fo ody wi dzi my
w ze sta wie niu tej po sta ci z 11 człon ka mi je go ro dzi ny: ba nan, po ma -
rań cza, ar buz, rys, błę kit ne ku ku ry dza, man go, jabł ko, grusz ka, gra -
nat, rzod kiew ka i czo snek.

Sta no wią one sym bol wspól no -
ty i ró żno rod no ści żyw no ści w naj -
szer szym te go sło wa zna cze niu,
ja ko źró dło ży cia i ener gii.  Je de -
na stu człon ków je go ro dzi ny, z któ -
rych ka żdy ma swo ją uni kal ną
oso bo wość w po sta ci Fo ody wy ra -
ża ją jed ną twarz. To owo ce i wa -
rzy wa z ca łe go świa ta. Dzię ki ta-
kie mu po łą cze niu  sta no wią ide al -
ną sy ner gię mię dzy kra ja mi świa -
ta, któ re mu szą uwzględ niać żyw -
no ścio we wy zwa nia pla ne ty, po -
zy tyw nie i ener gicz nie w wa run -
kach funk cjo no wa nia praw dzi wej
ro dzi ny. 

Na le ży mieć na dzie ję, że je de -
na ście sper so ni fi ko wa nych wa -
rzyw i owo ców sta ną się bo ha te-
ra mi kre skó wek Di sneya.

Koneser
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EXPO 2015 Me dio lan od by wać się bę dzie od 1 ma ja do 31 paź dzier ni ka 2015 r. 

Swój udział w EXPO 2015 za po wie dzia ło bli sko 150 państw z ca łe go świa ta.

Wy sta wa or ga ni zo wa na jest przez Expo 2015 SpA, spół ki za ło żo nej przez rząd

wło ski, re gion Lom bar dia, Pro win cję Me dio lan, mia sto Me dio la nu i Me dio lań -

ską Izbę Han dlo wą. Jej ha słem prze wod nim jest „Ży wie nie pla ne ty, ener gia dla

ży cia” i za wie ra wszyst kie te ma ty z wy ży wie niem, pro ble mem bra ku żyw no -

ści w nie któ rych re gio nach świa ta, edu ka cji w odży wia niu, je go ja ko ścią oraz

wszel ką te ma ty kę po wią za ną z GMO. Pod uwa gę bra ne bę dą tech no lo gie, in -

no wa cje, kul tu ra, tra dy cje i kre atyw ność zwią za ne z prze my słem spo żyw czym

i żyw no ścią. Głów nym po stu la tem ma być pra wo do zdro we go, bez piecz ne go

po ży wie nia i je go wy star cza ją ca ilość dla wszyst kich miesz kań ców Zie mi.
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Wio�dą�ce�te�ma�ty�EXPO�2015:

l po�pra�wa�ja�ko�ści�i�bez�pie�czeń�stwa�żyw�no�ści,�przy�tym�za

bez�pie�czeń�stwo� uwa�ża� się� po�siada�nie�wy�star�czają�co

ilość� je�dze�nia,�aby�przeżyć�oraz�spo�ży�wa�nie�zdro�wej

żyw�no�ści�i�wo�dy�pit�nej;

l za�pew�nie�nia�ja�ko�ścio�wej�i�zdro�wej�żyw�no�ści�dla�wszy-

st�kich�lu�dzi,�aby�wy�eli�mi�no�wać�głód,�pra�gnie�nie,�śmier-

tel�no�ści�wśród�nie�mow�ląt�i�nie�do�ży�wie�nie;

l za�po�bie�ga�nie�cho�ro�bom�spo�łecz�nym�zwią�za�nych�z�od-

ży�wia�niem,�w�tym�oty�ło�ści,�cho�ro�bom�ser�co�wo�-na�czy-

nio�wym,�ra�ko�wi�oraz�in�nym�epi�de�miom�sze�ro�ko�rozpo-

wszech�nio�nym,�kła�dąc�na�cisk�na�prak�ty�ki,�któ�re�umo-

żli�wia�ją�sku�tecz�ne�le�cze�nie�tych�cho�rób;

l in�no�wa�cje�w�dzie�dzi�nie�ba�dań,�tech�no�lo�gii�i�ca�łym�prze-

my�śle� spo�żyw�czym,� w� ce�lu� po�pra�wy� wła�ści�wo�ści� od-

żyw�czych�żyw�no�ści,�ich�ma�ga�zy�no�wa�nia��oraz

dystry�bu�cji;

l na�cisk� na� wła�ści�wą� edu�ka�cję� w� te�ma�cie� odży�wia�nia

oraz�pro�mo�wa�nie�no�wych�sty�lów�ży�cia,�w�szcze�gólno�ś-

ci� wśród� dzie�ci,� mło�dzie�ży,� osób� nie�peł�no�sprawnych

i�osób�star�szych;

l po�sze�rze�nie�wie�dzy�o� „tra�dy�cjach�w�odży�wia�niu”� ja�ko

ele�men�tach�kul�tu�ro�wych�i�et�nicz�nych.

l za�cho�wa�nie� ró�żno�rod�no�ści� bio�lo�gicz�nej,� ochro�na� śro-

do�wi�ska� ja�ko� eko�sys�te�mu� rol�nic�twa,� ochro�na� ja�ko�ści

i�bez�pie�czeń�stwa�żyw�no�ści.

l iden�ty�fi�ka�cja� naj�lep�szych� na�rzę�dzi� do� mo�ni�to�ro�wa�nia

i�in�no�wa�cji,�po�cząw�szy�od�bio�tech�no�lo�gii,�któ�re�nie�sta-

no�wią�za�gro�że�nia�dla�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go�i�zdro�wia,

w�ce�lu�za�pew�nie�nia�do�stęp�no�ści�zdro�wej�i�po�żyw�nej�żyw-

no�ści�oraz�czy�stej�wo�dy�do�pi�cia�i�nawad�nia�nia;

l za�pew�nie�nie�no�wych�źró�deł�żyw�no�ści�w�tych�re�jo�nach

świa�ta,� gdzie� rol�nic�two� nie� jest� roz�wi�nię�te� lub� za�gro-

żo�ne�przez�pu�styn�nie�nie�grun�tów�i�la�sów,�su�sze�i�głód,

zu�bo�że�nie�ry�bo�łów�stwa.

cd. str. 26
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Po�ło�że�nie�EXPO�2015:

Ob�szar�wy�bra�ny�pod�wy�sta�wę�po�ło�żo�ny�jest�w�pół�noc�no�-za�-

chod�niej�czę�ści�Me�dio�la�nu�i�w�90%�znaj�du�je�się�na�te�re�nie�Me�-

dio�la�nu,�zaś�po�zo�sta�łe�10%�w�Rho.�Zaj�mu�je�po�wierzch�nię�110

hek�ta�rów�są�sia�du�ją�cych�z�no�wym�cen�trum�wy�sta�wo�wym�Fie�ra

Mi�la�no.�Po�wierzch�nia�zaj�mo�wa�na�by�ła�nie�gdyś�przez�za�kła�dy

prze�my�sło�wo�-pro�duk�cyj�ne,�a�póź�niej�wy�ko�rzy�sty�wa�na�by�ła�za�-

rów�no�w�ce�lach�rol�ni�czych�jak�i�lo�gi�stycz�nych�oraz�usług�ko�mu�-

nal�nych.�Po�wierzch�nia�wy�sta�wy� stwo�rzo�na� zo�sta�ła�w� for�mie

wy�spy�oto�czo�nej�ka�na�łem�wod�nym�i�sku�pia�się�wzdłuż�dwóch

pro�sto�pa�dłych�osi:�World�Ave�nue�(de�cu�ma�nus)�oraz�prze�ci�na�-

ją�cą�ją�„car�do”,�za�czerp�nię�tych�z�ar�chi�tek�tu�ry�rzym�skich�miast.

Zgod�nie�z�za�sa�dą�rów�no�ści,�wszyst�kie�na�ro�do�we�pa�wi�lo�ny�znaj�-

du�ją�się�przy�wiel�kim�bul�wa�rze�o�dłu�go�ści�1,5�km�i�sze�ro�ko�ści

35�me�trów.�Wzdłuż�car�do,�o�dłu�go�ści�325�me�trów�i�sze�ro�ko�ści

35�me�trów�zor�ga�ni�zo�wa�ne�są�pa�wi�lo�ny�wło�skich�re�gio�nów�i�pro�-

win�cji.�U�zbie�gu�dwóch�osi�znaj�du�je�się�wiel�ki�plac�(Piaz�za�Ita�-

lia)�o�po�wierzch�ni�4350�m2.�Na�pół�noc�nym�koń�cu�car�do�znaj�du�je

się�Pa�laz�zo� Ita�lia,�bę�dą�cy�pa�wi�lo�nem�or�ga�ni�za�to�ra�wy�sta�wy,

z�wi�do�kiem�na�La�ke�Are�na,� je�zio�ro�-are�nę�ma�ją�ce�98�me�trów

śred�ni�cy.�Na�po�łu�dnio�wym�krań�cu�car�do�znaj�du�je�się�te�atr�Open

Air�The�atre�o�po�wierzch�ni�oko�ło�10.000�m2,�li�czą�cy�w�su�mie�oko�-

ło�9000�miejsc.�Na�krań�cach�de�cu�ma�nus�na�to�miast�prze�wi�dzia�-

no�z�jed�nej�stro�ny�umiesz�cze�nie�du�że�go�sztucz�ne�go�wzgó�rza

(o�ob�ję�to�ści�82�800�me�trów�sze�ścien�nych)�z�dru�giej�stro�ny�na�-

to�miast�Cen�trum�Expo,�skła�da�ją�ce�się�z�trzech�nie�za�le�żnych�blo�-

ków�funk�cjo�nal�nych:�au�dy�to�rium�(blok�po�łu�dnio�wy),�per�for�man�ce

area�(blok�cen�tral�ny)�i�bu�dy�nek�z�biu�ra�mi�(blok�pół�noc�ny),�w�su�-

mie�oko�ło�6300�m2.�Pierw�sze�dwa�blo�ki�ma�ją�być�zde�mon�to�wa�-

ne�po�za�koń�cze�niu�Expo�na�to�miast�bu�dy�nek�z�biu�ra�mi�po�zo�s-

ta�nie.�Dwa�głów�ne�wej�ścia�na�wy�sta�wę,�na�po�łu�dniu�i�na�za�cho�-

dzie,�łą�czą�od�po�wied�nio�ob�szar�ca�sci�na�Mer�la�ta�i�oraz�część

pod�miej�ską�cen�tra�wy�sta�wo�we�go�Fie�ra�Mi�la�no.

Do�jazd�do�EXPO�2015:

Do�je�chać�na�wy�sta�wę�mo�żna�ko�rzy�sta�jąc�z�li�nii�czer�wo�nej�Me�-

tra�Me�dio�lań�skie�go�MM1�i�wy�sia�da�jąc�na�sta�cji�Rho�Fie�ra,�łą�-

czą�cej�wy�sta�wę�z�cen�trum�Me�dio�la�nu.�Mo�żna�rów�nież�wy�siąść

na�dwor�cu�ko�le�jo�wym�Rho�Fie�ra�Mi�la�no,�ko�rzy�sta�jąc�z�pod�miej�-

skiej�bądź�re�gio�nal�nej�li�nii�ko�le�jo�wej.�Wię�cej�o�sie�ci�ko�mu�ka�cji

znaj�dziesz�na�stro�nie�Ko�mu�ni�ka�cja�miej�ska�w�Me�dio�la�nie.�Wy�-

sta�wa�znaj�du�je�się�rów�nież�w�po�bli�żu�au�to�strad:�A4,�A8�i�A9�Me�-

dio�lan�-Co�mo�-La�ghi.� Ła�two� jest� rów�nież� do�je�chać� z� jed�ne�go

z�trzech�lom�bardz�kich�lot�nisk:�me�dio�lań�skich�Mal�pen�sa�i�Li�na�te

bądź�Orio�al�Se�rio�w�Ber�ga�mo.�Wy�sta�wa�bę�dzie�rów�nież�po�łą�-

czo�na�z�mia�stem�dzię�ki�pro�jek�to�wi�„Via�d’Acqua”,�któ�ry�obej�mu�-

je� prze�bu�do�wę� sta�cji� do�ku�ją�cej� (przy� piaz�za� XXIV� Mag�gio

i�od�cin�ków�Na�vi�glio�w�ce�lu�po�łą�cze�nia�cen�trum�mia�sta�z�Expo

2015�wzdłuż�ście�żki�dla�pie�szo�-ro�we�ro�wej,�któ�ra�bie�gnie�przez

Par�co�del�le�Ca�ve.
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Polski 
szyld
w Mediolanie

Smaki świata na wyciągnięcie ręki dzięki EXPO Mediolan, od maja do października 2015 roku. 

Zapraszamy na swoisty festiwal świata podczas EXPO, które w tym roku otwiera swoje pod-

woje pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Swój udział w imprezie EXPO

w Mediolanie zgłosiło 147 krajów. 

Wystawa w Mediolanie będzie okazją do wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeń-

stwa i jakości żywności oraz stosowanych w rolnictwie technologii. Będzie również doskonałą

płaszczyzną do zaprezentowania osiągnięć poszczególnych krajów w branży żywnościowej.

Pokazane będą najnowsze trendy w promowaniu zdrowej żywności oraz działania edukacyjne

na temat odpowiedniego i bezpiecznego dla zdrowia żywienia. Jest to pierwsze EXPO tematycz-

ne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego. 

Podczas EXPO 2015 zaplanowano dwa typy wydarzeń: pierwszy – adresowany do szerokiej

publiczności, drugi – skierowany do zaproszonych specjalistów. Imprezie towarzyszyć będą

wydarzenia kulturalne, np. koncerty, happeningi, wystawy, pokazy filmów.  



Obo�wiąz�ko�wym�punk�tem�kul�tu�ral�ne�go�pro�gra�mu�w�Me�dio�la�-

nie�jest�wi�zy�ta�w�ko�ście�le�San�ta�Ma�ria�del�la�Gra�zie�(Piaz�za�San�-

ta�Ma�ria�del�le�Gra�zie�2)�gdzie�znaj�du�je�się�"Ostat�nia�Wie�cze�rza"

Le�onar�da�da�Vin�ci�(naj�więk�szy�i�naj�słyn�niej�szy�fresk�ar�ty�sty�na�-

ma�lo�wa�ny�w�la�tach�1495-1497).�Zle�ce�nio�daw�cą�był�je�go�ów�cze�-

sny�me�ce�nas,�ksią�żę�Lu�do�vi�co�Sfo�rza.�

„Ostat nia wie cze rza”, or gi nal nie „Il Ce na co lo” al bo „L'Ul ti ma Ce -

na”, to ob raz na ma lo wa ny na ścia nie re fek ta rza ko ścio ła San ta Ma -

ria del le Gra zie. Le onar do da Vin ci po świe cił mu trzy la ta pra cy.

Ob raz przed sta wia sce nę ostat niej wie cze rzy Je zu sa z apo sto ła mi.

Wid nie je na nim trzy na ście po sta ci, sie dzą cych po jed nej stro nie

sto łu, tak, by wszyst kie by ły zwró co ne twa rza mi do oglą da ją ce go.

W cen tral nej czę ści znaj du je się Chry stus, jest nie co więk szy niż

apo sto ło wie i ja ko je dy ny nie jest przy sło nię ty przez in ne po sta cie,

po nad to – wy ró żnia go łuk nad gło wą. Łuk umiesz czo ny jest  w tle,

sta no wi ozdo bę nad oknem, a jed nak da je złu dze nie au re oli.

Je zus odzia ny jest w po ma rań czo we i zie lo ne sza ty. Zwra ca gło -

wę w le wą stro nę. Po je go pra wi cy sie dzi po stać iden ty fi ko wa na ja -

ko Jan, a przez nie któ rych ja ko Ma ria Mag da le na  (fak tycz nie twarz

wy da je się ra czej ko bie ca). Po stać ta sta no wi lu strza ne od bi cie Je -

zu sa – wy raź nie od chy la się w pra wą stro nę, a jej sza ty są ko lo ry -

stycz nym od bi ciem ubio ru Je zu sa.

Na ma lo wa ny jest mo ment, kie dy to pod czas Ostat niej Wie cze rzy

Je zus oznaj mia uczniom, że je den z nich go zdra dził (bez pań ska

rę ka trzy ma ją ca nóż – sym bol zdra dy).

Za chwy ca nie sa mo wi ta sy me tria ob ra zu wy ra żo na głę bią po -

miesz cze nia oraz ide al nie do bra ne bar wy i pro por cje.

Z in ter pre ta cyj nych cie ka wo stek two rzo nych przez „apo lo ge tów”

te go ob ra zu, war to przy po mnieć teo rię do ty czą cą bra ku kie li cha Je -

zu sa, z któ re go wszy scy mie li pić wi no, za to wi dać dwa na ście kie -

li chów przy apo sto łach, co po zwa la stwier dzić, że ob raz po wstał

na pod sta wie ewan ge lii św. Ja na, któ ry nie wspo mi nał o usta no wie -

niu eu cha ry stii. 

Pod kre śla się rów nież fakt, że kon tu ry Je zu sa i po sta ci po Je go

pra wej stro nie two rzą li te rę M, co we dług spe cja li stów by ło ce lo wym

za mie rze niem ma la rza i mia ło pod kre ślić zwią zek tych dwóch po -

sta ci. Ca łość ob ra zu opar ta jest na sy me trycz nym ukła dzie: Je zus

w cen trum i apo sto ło wie w czte rech trzy oso bo wych gru pach.

Redakcja
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Dzieło z tajemnicą

Rrefektarz klasztoru Matki Boskiej Łaskawej
(Santa Maria delle Grazie) 



Sys�tem�ra�ba�to�wy�Mi�la�no�Card�roz�wi�ja

się�od�2009�ro�ku.�Dzię�ki�pod�pi�sa�niu�du�-

żej�licz�by�umów�han�dlo�wych�z�ofe�ren�ta-

mi�atrak�cji�tu�ry�stycz�nych,�sys�tem�Mi�la�no�-

-Card stał�się��jed�nym�z�naj�wa�żniej�szych

gra�czy�w�sek�to�rze�tu�ry�stycz�nym�Me�dio�-

la�nu.

Kar ta ofe ru je bez płat ną ko mu ni ka cję miej -

ską oraz bez płat ny wstęp lub zna czą ce ra -

ba ty do po nad 20 naj lep szych mu ze ów Me -

dio la nu, a ta kże ob ni żo ne ce ny w po nad 500

obiek tach tu ry stycz nych: atrak cje tu ry stycz -

ne, ho te le, wy ciecz ki (ta kie jak Tra Mi la no hop 

on hop off, zwie dza nie mia sta za byt ko wym

tram wa jem), re stau ra cje, bi le ty na im pre zy,

bi le ty na po cią gi i au to bu sy na lotni sko i wie -

le in nych usług i świad czeń rów nież w in -

nych mia stach w Lom bar dii, ale ta kże w We-

ne cji, Rzy mie i Flo ren cji.

Mi la no Card jes  kar tą imien ną, kosz tu je 7 €

za do bę i 13 € za 3 dni. Dla dzie ci do 10 lat

kar ta jest bez płat na!

Kar tę mo żna ku pić w wie lu miej scach mia -

sta. Naj pro ściej zre ali zo wać ta kie zle ce nie

w sys te mie on li ne.

Kup no kar ne tu w in ter ne cie wią że się ze

spe cjal ny mi ko rzy ścia mi!

Dar mo wy plan mia sta i pre zent w po sta ci

le gen dar ne go ciast ka Pa net to ne w słyn nej

cu kier ni Ver ga ni .

Po nad to w przy pad ku za ku pu Mi la no Card

w in ter ne cie mo żna od ra zu po przy lo cie

sko rzy stać z prze jaz du lot ni sko wym au to bu -

sem lub sa mo cho dem z kie row cą (2 prze jaz -

dy za dar mo). 

Je że li chce my sko rzy stać z kar ty w in nym

mie ście, gdzie mo żna użyć Mi la no Card,

przed wy jaz dem wy star czy wy słać ma ila pod

ad res in�fo@mi�la�no�card.it, a ope ra to rzy sy-

s te mu ode ślą za in te re so wa ne mu ku pon z ko-

dem re zer wa cji, dzię ki cze mu mo żna cie -

szyć się wszyst ki mi ko rzy ścia mi, któ re Mi la -

no Card ofe ru je w in nych mia stach.

Mi la no Card to rów nież du że wspar cie dla

tu ry sty ki ro dzin nej. 

Przede wszyst kim jest to uni ka to wa ofer -

ta zwie dza nia z pro fe sjo nal nym prze wod ni -

kiem spe cja li zu ją cym się w po mo cy dzie-

ciom, po sia da ją cym przy go to wa nie pe da go -

gicz ne. Wy na jem wóz ków dzie cię cych, usłu -

gi ba by sit ter oraz po nad 150 re stau ra cji

w Me dio la nie z de dy ko wa ny mi usłu ga mi dla

dzie ci, a ta kże mu zea ofe ru ją ce spe cjal ne

pa kie ty usłu go we i atrak cje dla dzie ci. 

Me dio lan i Lom bar dia to bo gac two sztu ki

i kul tu ry. Mi la no Card to zni żki w naj lep szych

mu ze ach w mie ście, zwie dza nie ko ścio łów,

zni żki na zwie dza nie atrak cji kul tu ral nych

w in nych mia stach Lom bar dii i bi le ty na im -

pre zy mu zycz ne. W mu ze ach mo żna mieć

zni żki od 10% do 100%. 

Me dio lan to sto li ca za ku pów oczy wi ście.

Mi la no Card ofe ru je spe cjal ne ko rzy ści, ta kie

jak Tra Mi la no Shop ping Express, au to bus,

któ ry prze wo zi bez po śred nio do Fi den za Vil -

la ge, Chic Outlet, zni żki w skle pach Sa lva -

gen te Outlet i BOG GI i w wy jąt ko wych skle-

pach z pa miąt ka mi w Fer ra ri Sto re, In ter Me -

dio lan i Ju ven tus, Sto re, La Sca la Sto re. 

Dla cze go Mi la no Card jest świet ną oka zją?

Kar ta ta da je du że oszczęd no ści:

• bez płat ny trans port pu blicz ny,

• bez płat na ma pa mia sta (przy za ku pie kar ty

on -li ne),

• mu zea(śred ni ra bat 40% lub wstęp wol ny,

• re stau ra cje (z Mi la no Card za osz czę dzić

do 40%)

• zwie dza nie mia sta (z 13% Mi la no Card )

• za ku py (z Mi la no Card 15% zni żki)

• prze jaz dy po cią ga mi (z Mi la no Card 15%

zni żki)

• pod sta wo wa po moc me dycz na (za dar mo)

Cał�ko�wi�ta�śred�nia�oszczęd�ność�w�se�-

zo�nie�to�113�€.

opr. Redakcja
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Mediolan jest w twoich rękach



1�program: Mediolan,��Expo 2015,��winnyM�szLakiEM
Mediolan�–�Expo 2015�– Grinzane�Cavour�–�Barolo�–�neive�– Barbaresco

1�dzień: warszawa�–�Mediolan.
Wy�lot�z�lot�ni�ska�Cho�pi�na�w�War�sza�wie.�przy�lot�na�lot�ni�sko�w�Me�dio�la�nie.�Trans�fer�do�hote�lu,�za�kwa-
te�ro�wa�nie.�3-go�dzin�ne�zwie�dza�nie�z�przewod�ni�kiem�Me�dio�la�nu.�Czas�wol�ny. Noc�leg.

2�dzień: po�śnia�da�niu,�prze�jazd�na�Świa�to�wą�Wy�sta�wę�Expo.�po�byt�ca�ły�dzień.�Lunch.�Nocleg.

3�dzień: Mediolan�–�Grinzane�Cavour�–�Barolo�–�neive�–�Barbaresco�–�Mediolan

po�śnia�da�niu�wy�jazd�na�wy�ciecz�kę.�Zwiedzanie�sławnego�zamku Grinzane�Cavour,�wraz�z�Enotecą,�poznanie�
historii�i�sekretów�najlepszych�win�tego�regionu.�przejazd�do Barolo,�zwiedzanie�zabytkowych�piwnic�Barolo
Marquis.�Lunch.�przejazd�do�neive,�uroczego,�średniowiecznego�miasteczka,�które�należy�do�elitarnego�klubu�
„Najpiękniejszych�miasteczek�we�Włoszech”.�podziwianie�niesamowitego�widoku�na�okolicę.�przejazd�do�Barba-
resco,�średniowiecznego�miasteczka�z�charakterystyczną�wieżą�i�licznymi�winnicami.�Zwiedzanie�piwnic Marquis
Grésy,�rodzinnej�farmy,�która�od�ponad�200�lat�produkuje�doskonałe�wina,�eksportowane�na�cały�świat.�Degus-
tacja�wina,�którego�nazwa�pochodzi�od�nazwy�miasteczka.�powrót�do�hotelu.�Nocleg.�po�wrót�do�ho�te�lu.�Noc�leg.

4�dzień: Mediolan�–�warszawa
po�śnia�da�niu�czas�wol�ny,�lub�prze�jazd�do�outle�tu�na�za�ku�py.�Trans�fer�na�lot�ni�sko.�
Wy�lot�z�lot�ni�ska�w�Me�dio�la�nie.�przy�lot�na�lot�ni�sko�Cho�pi�na�w�War�sza�wie.

Ter�mi�ny: 29.05-01.06��� 20.06-23.06� 13.08-16.08

Świad�cze�nia: -/�3�noclegi�w�pokoju�2�osobowym�(hotel�3�lub�4�gwiazdkowy,�położony�na�przedmieściach�Mediolanu,�z�dostępem
do�publicznego�transportu�(max�650�metrów).

-/�3�śniadania,�
-/�3�godzinnie�zwiedzanie�z�przewodnikiem�Mediolanu,�wejście�do�Katedry�Duomo,�
-/�bilet�wstępu�na�Expo,�
-/�voucher�na�lunch�podczas�zwiedzania�Expo (do�wyboru�danie�pomiędzy�przystawką�a�makaronem,�napój
do�wyboru�szklanka�piwa,�lampka�wina�lub�woda),�

-�transfer�z�i�na�lotnisko,�
-�ubezpieczenie,
-�opiekę�polskiego�pilota.
*�podczas�wycieczki�3�dnia:
-�przejazd�autokarem,�
-�zwiedzanie�Regionalnego�Muzeum�Wina,�
-�zwiedzanie�Marchesi�di�Barolo*�z�3-daniowym�lunchem,�z�winem.

Cena:� 579�Euro�od�osoby�plus�przelot�ok.�1�200�zł

Do�dat�ko�wo�
płat�ne Bilet�kolejowy�przejazd�na�Expo (2,20�Euro/przejazd),�bilet�kolejowy�przejazd�do�centrum�(3,30�Euro/przejazd).�

Uwaga: -/�grupa�musi�liczyć�min.�10�osób.�Najpóźniej�30�dni�przed�planowanym�terminem�wyjazdu,�potwierdzimy�czy
wyjazd�dochodzi�do�skutku.

-/�wpłaty:�30%�do�30�dni,�50%�do�15�dni,�100%�na�8�dni�przed�planowanym�wyjazdem.
-/�w�terminie�sierpniowym�możliwa�jest�zmiana�wytwórni�wina.
-/�kurs�Euro�przeliczamy�wg�tabeli�kursów�walut,�sprzedaż,�banku�Alior�Bank�na�dzień�wpłaty.

Me�dio�lan

Sto�li�ca�Lom�bar�dii,�jed�no�z�naj�bo�gat�szych��wło�skich�miast,�świa�to�wa�sto�li�ca�mo�dy,�kul�tu�ry�i�sztu�ki.�Licz�ne�za�byt�ki�do
zwie�dza�nia�–�ko�ścio�ły,�ka�te�dra�Du�omo,�Te�atr�La�Sca�la�(jed�na�z�naj�słyn�niej�szych�scen�ope�ro�wych�na�świe�cie),�Gal�-
le�ria�Vit�to�rio�Ema�nu�ele�II�(4�kon�dy�gna�cyj�na,�two�rzą�ca�pa�saż�han�dlo�wy�z�licz�ny�mi�bu�ti�ka�mi,�ka�wiar�nia�mi�i�ba�ra�mi)
oraz�Bre�ra�dziel�ni�cę�ar�ty�stów�i�bo�he�my,�w�któ�rej�znaj�du�je�się�wie�le�ma�łych�ga�le�rii�i�skle�pów�z�an�ty�ka�mi.

Expo�2015

Świa�to�we�Wy�sta�wy�Expo to�naj�więk�sze�i�naj�bar�dziej�pre�sti�żo�we�wy�da�rze�nia�pro�mo�cyj�ne�świa�ta.�W�tym�ro�ku�ha�-
słem�prze�wod�nim�jest�„Wy�ży�wie�nie�pla�ne�ty,�ener�gia�dla�ży�cia”.�pre�zen�to�wa�ne�bę�dą�pro�duk�ty�żyw�no�ścio�we,�no�-
we,�in�no�wa�cyj�ne�tech�no�lo�gie�i�tren�dy�zwią�za�ne�z�pro�duk�cją�żyw�no�ści.�pod�czas�zwie�dza�nia�wy�sta�wy�bę�dzie�mo�żna
wy�brać�się�w�swe�go�ro�dza�ju�pod�róż�do�oko�ła�świa�ta,�po�przez�od�kry�wa�nie�kul�tur,�tra�dy�cji�i�sma�ków.�

Lan�ghe�i�Mon�fer�ra�to

naj�wa�żniej�szych�ob�sza�ry�win�ne�pół�noc�nych�Włoch,�któ�re�w�ze�szłym�ro�ku�zo�sta�ły�wpi�sa�ne�na�Świa�to�wą�Li�stę�Dzie�-
dzic�twa�UNE�SCo.

www.holidaytravel.pl
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Wy so kie gó ry, ła god ne wzgó rza,

wiel kie je zio ra i fa li ste rów ni ny to

Lom bar dia: zie mia z emocja mi, gdzie 

sztu ka, kul tu ra, sport i biz nes ma ją

do sko na łą łącz ność dzię ki wie lo -

wie kowej tra dy cji je dze nia i wi na.

Dla eno tu ry sty ki ofe ro wa ne są tam

miej sca  przy go to wa ne do ob słu gi

ma łych i du żych wy da rzeń po łą czo -

nych z degu sta cją win lo kal nych,

mar ko wych win nic.

Tra sy tu ry stycz ne Wi na i Sma ki

Lom bar dii umo żli wia ją od wie dza nie

win nic, go spo darstw, wi niarni i ta -

wern, któ re wy ró żnia ją się wy so ką

ja ko ścią pro duk tów re gio nal nych.

Pro po no wa ne tra sy są po łą cze niem

zaso bów kra jo bra zu, za byt ków; zam-

ków, ko ścio łów i mu ze ów, któ re wraz

z do brym je dze niem i do brym wi nem

po zwo lą tu ry stom za brać do do mu

część to żsa mo ści re gio nu, któ ry od -

wie dził . 

W Lom bar dii po wsta ją wspa nia łe

wi na, z któ rych co raz wię cej śmia ło

mo żna okre ślić ja ko wy bit ne. Re -

gion mo że po szczy cić się kil ko ma

wy jąt ko wo ko rzyst ny mi miej sca mi

do upra wy wi no ro śli, gdzie al pej ski

kli mat ła go dzo ny jest bli sko ścią je -

zior Gar da, Iseo, Co mo i Mag gio re

na pół no cy oraz Ape ni nów na po łu -

dniu.

Okręg, gdzie upra wia się naj wię -

cej wi no ro śli, to Ol trepò Pa ve se,

głów ne źró dło wło skich wi nogron

od mia ny Pi not Ne ro. Daw niej spo ra

część tych owo ców tra fia ła do rąk

wi nia rzy z Pie mon tu i in nych czę ści

Włoch, gdzie prze ra bia na by ła na

wi na mu su ją ce. Obec nie jed nak co -

raz więk szym za in te re so wa niem cie-

szy się po wsta ją ce tu wła śnie wi no

szam pań skie, ozna cza ne ape la cją

Ol trepò Pa ve se DOC, uzu peł nia ną

cza sem na ety kie cie in for ma cją Me -

to do Clas si co Clas se se.

Z ca łej rocz nej pro duk cji wi na

z Ol trepò Pa ve se je dy nie część

sprzeda wa na jest ja ko DOC. Mi mo

to, war to zwró cić uwa gę na nie któ -

re, cał kiem do bre pro du ko wa ne tu

wi na, nie tyl ko ze szcze pów Pi not,

ale też na krzep kie Bar be ra, Bo nar -

da i Ol trepò Pa ve se Ros so, a ta kże

bia łe owo co we Rie slin gi i Mo sca to.

Wi no mu su ją ce wy twa rza się tu

rów nież me to dą fer men ta cji w ka -

dziach.

Do brą re pu ta cją za gra ni cą, nie

tyl ko w Szwaj ca rii, cie szy się Val tel -

li na. Pra wo do po słu gi wa nia się zna-

kiem DOCG do stał okręg Val tel li na

Su pe rio re i czte ry je go pod okrę gi:

Gru mel lo, In fer no, Sas sel la i Val gel -

la. Wi na tu wy ra bia ne zy ska ły uzna -

nie we Wło szech i za gra ni cą, po -

dob nie jak nie wiel kie ilo ści pro du ko -

wa ne go tu, bo ga te go i ła god ne go

Sfur sat lub ina czej Sfo rza to, któ ry

ta kże na le ży do okrę gu Val tel li na

DOC. Czer wo ne wi na ozna cza ne

ja ko Val tel li na Su pe rio re po wsta ją

z od mia ny Neb bio lo, któ re wy kształ -

ca tu wy jąt ko wo su ro we ce chy, za

spra wą chło dów pa nu ją cych w wy-

so ko po ło żo nych win ni cach, gdzie

nie rzad ko zbo cza są tak stro me, że

owo ce zwo zi się na dół w ko szach

umo co wa nych na li nach. Po zor na

lek kość tych win jest zwod ni cza, bo

nie któ re z nich ce chu je wy jąt ko wa

moc i po ten cjał doj rze wa nia na wet

przez okres po nad dzie się cio let ni.

Nie złe wi na po wsta ją w pro win -

cjach Ber ga mo, Man tui, a na wet

Me dio la nu, ale na gro da za ja kość

i ró żno rod ność na le ży się Bre scii,

któ ra mo że po szczy cić się naj więk -

szą w re gio nie licz bą ape la cji DOC

i DOCG: Bot ti ci no, Capria no del

Col le, Cel la ti ca, Fran cia cor ta, Ter-re

di Fran cia cor ta, Gar da Bre scia no,

San Mar ti no del la Bat ta glia oraz

dwo ma okrę ga mi, le żą cy mi czę -

ścio wo w re gio nie We ne cja Eu ga -

nej ska: Garda i Lu ga na. W gra ni -

cach ape la cji Gar da DOC le ży też

pro du ku ją cy czte ry wi na okręg Gar -

da Clas si co, któ ry znaj du je się na

te re nie pro win cji Bre scii. Ro śnie za -

in te re so wa nie bia łym wi nem Lu ga -

na, któ re po rów nu je się do naj lep -

szych So ave Clas si co.

Naj wy żej ce nio ne lom bardz kie

wi na po cho dzą jed nak z okrę gu

Fran cia cor ta. Ape la cja Ter re di Fran-

cia cor ta DOC obej mu je ce chu ją ce

się moc ną bu do wą czer wo ne wi na

z od mian Ca ber net, Bar be ra i Ne-

b bio lo, oraz bia łe, z Pi not Bian co

i Char don nay. Trze ba oczy wi ście pa -

mię tać, że naj więk szą sła wę przy -

nio sły re jono wi Fran cia cor ta wspa -

nia łe wi na mu su ją ce, pro du ko wa ne

me to dą szampań ską. Pra wie jed na

trze cia ca łej wło skiej pro duk cji win

szam pań skich fer men to wa nych w

bu tel ce po cho dzi z oko lic Bre scii,

ale pra wo do uży wa nia zna ku Fran -

cia cor ta DOCG ma ją tyl ko wi na po -

wsta łe z owo ców ze bra nych w wy -

se lek cjo no wa nych win ni cach.

Redakcja

Wino to nauczyciel smaku
Znaw�cy�win�po�tra�fią�po�ko�ny�wać�wiel�kie�od�le�gło�ści,

by�do�trzeć�do�re�no�mo�wa�nej,�zna�nej�win�ni�cy.�Wo�kół�wi�na

po�wsta�ła�ca�ła�od�ręb�na�ga�łąź�tu�ry�sty�ki.�Na�zwa�no�ją�eno�tu�-

ry�sty�ką,�od�grec�kie�go�sło�wa�"eno"�ozna�cza�ją�ce�go�wi�no.

Roz�wi�ja�się�dy�na�micz�nie.�Szla�kiem�win�nic�pod�ró�żu�ją�i�od�-

da�ni�ko�ne�se�rzy�wi�na�i�ama�to�rzy�sku�sze�ni�mo�dą,�go�to�wi�do

po�zna�nia�wie�dzy�eno�lo�gów�i�so�me�li�erów.�Ide�al�nym�re�gio�-

nem�dla�re�ali�za�cji�tych�ce�lów�jest�Lom�bar�dia.
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2 program: Mediolan,  Expo 2015, słodki Turyn
Mediolan – Expo 2015 – none – Turyn

1 dzień: Warszawa – Mediolan
Wylot z lotniska Chopina w Warszawie. przylot na lotnisko w Mediolanie.  Transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
3-godzinne zwiedzanie z przewodnikiem Mediolanu. Czas wolny. Nocleg.

2 dzień: Mediolan – Expo 2015. po śnia da niu, prze jazd na Świa to wą Wy sta wę Expo. po byt ca ły dzień. Lunch. Nocleg.

3 dzień: Mediolan – none – Turyn – Mediolan
Zwiedzanie z wytwórni czekolady domori w none wraz z degustacją, lunch w centrum Turynu. Spacer po centrum 
miasta z przewodnikiem. po drodze usłyszymy historię miasta i jego znanych mieszkańców. Zwiedzanie fabryki
czekolady La perla wraz z degustacją. powrót do hotelu. Nocleg.

4 dzień: Mediolan – Warszawa
po śnia da niu czas wol ny, lub prze jazd do outle tu na zakupy. 
Transfer na lotnisko. Wylot z lotniska w Mediolanie. przylot na lotnisko Chopina, w Warszawie.

Ter mi ny: 18.07-21.07 15.10-18.10

Świad cze nia: -/3 noclegi w pokoju 2 osobowym (hotel 3 lub 4 gwiazdkowy, położony na przedmieściach Mediolanu, z dostępem 
do publicznego transportu (max 650 metrów).

-/ 3 śniadania, 
-/ 3 godzinnie zwiedzanie z przewodnikiem Mediolanu, wejście do Katedry Duomo, 
-/ bilet wstępu na Expo, 
-/ voucher na lunch podczas zwiedzania Expo (do wyboru danie pomiędzy przystawką a ma-

karonem, napój do wyboru szklanka piwa, lampka wina lub woda), 
- transfer z i na lotnisko, 
- ubezpieczenie,
- opiekę polskiego pilota.
* podczas wycieczki 3 dnia:
-/ przejazd autokarem, 
-/ lunch w zabytkowej kawiarni w Turynie (napoje dodatkowo płatne), 
-/ zwiedzanie fabryki Domori z degustacją czekolady, 
-/ zwiedzanie fabryki La perla z degustacją czekolady,
-/ 2 godzinnie zwiedzanie z przewodnikiem Turynu.

Cena: 579 Euro od osoby plus przelot ok. 1 200 zł

Do dat ko wo: Bilet kolejowy przejazd na Expo (2,20 Euro/przejazd), bilet kolejowy przejazd do centrum płat ne: (3,30 Euro/przejazd).

Uwaga: -/ grupa musi liczyć min. 10 osób. Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu,  potwierdzimy czy 
wyjazd dochodzi do skutku.

-/ wpłaty: 30% do 30 dni, 50% do 15 dni, 100% na 8 dni przed planowanym wyjazdem.
-/ kurs Euro przeliczamy wg tabeli kursów walut, sprzedaż, banku Alior Bank na dzień wpłaty.

Mediolan

Stolica Lombar dii, jed no z naj bo gat szych  wło skich miast, świa to wa sto li ca mo dy, kul tu ry i sztu ki. Licz ne za -
byt ki do zwie dza nia – ko ścio ły, ka te dra Du omo, Te atr La Sca la (jed na z naj słyn niej szych scen ope ro wych
na świe cie), Gal le ria Vit to rio Ema nu ele II (4 kon dy gna cyj na, two rzą ca pa saż han dlo wy z licz ny mi bu ti ka mi,
ka wiar nia mi i ba ra mi) oraz Bre ra dziel ni cę ar ty stów i bo he my, w któ rej znaj du je się wie le ma łych ga le rii
i skle pów z an ty ka mi.

Expo 2015

Światowe Wystawy Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia promocyjne świata. W tym
roku hasłem przewodnim jest „Wyżywienie planety, energia dla życia”. prezentowane będą produkty żyw-
nościowe, nowe, innowacyjne technologie i trendy związane z produkcją żywności. podczas zwiedzania
wystawy będzie można wybrać się w swego rodzaju podróż dookoła świata, poprzez odkrywanie kultur,
tradycji i smaków.

Turyn

to niezwykle eleganckie, ba ro ko we mia sto. Jest miej scem na ro dzin wło skiej te le wi zji, ki na, prze my słu sa -
mo cho do we go i… cze ko la dy. Jest cze ko la do wym ser cem Eu ro py od 17 wie ku. obec nie wy twa rza się tu taj
po nad 40% pro duk cji cze ko la dy we Wło szech.

www.holidaytravel.pl





W pierw szej sto li cy zjed no czo nych Włoch nie bra ku je lo ka li, któ re go -

ści ły hi sto rycz ne po sta ci ze świa ta sztu ki, show bu si nessu i po li ty ki.

W ma lut kiej ka wiar ni Al. Bi ce rin, za ło żo nej w 1763 ro ku, przy swo im ulu -

bio nym sto li ku prze sia dy wał Ben so Ca mil lo Ca vo ur, pierw szy pre mier

zjed no czo nych Włoch. Czę sto przy cho dził tu rów nież wło ski kom po zy -

tor Gia co mo Puc ci ni, któ ry ze swo je go miesz ka nia po ło żo ne go przy

via S. Ago sti no miał za le d wie kil ka kro ków. Z ko lei sław ny fran cu ski pi -

sarz Ale xan der Du mas w jed nym ze swo ich li stów do przy ja cie la za chwa -

la po da wa ny tu tu ryń ską spe cjal ność – na pój bi ce rin, o któ rym wspo-

mi na łam w mo jej re la cji z fe sti wa lu cze ko la dy w Tu ry nie, Cioc co la To’.

34 05/2015

Tu�ryn�mia�sto�sztu�ki,�spor�tu�i�biz�ne�su,�ale�rów�nież�praw�dzi�we�kró�le�stwo�sło�dy�czy.

Za�ka�żdym�ra�zem�kie�dy�idę�ulicz�ka�mi�sta�re�go�mia�sta�nie�mo�gę�ode�rwać�oczu�od�prze�-

pięk�nie�ude�ko�ro�wa�nych�cu�kier�ni,�a�są�cząc�cap�puc�ci�no�w�tra�dy�cyj�nie�urzą�dzo�nej�dzie�-

więt�na�sto�wiecz�nej�ka�wiar�ni,�ob�słu�gi�wa�na�przez�ele�ganc�ko�ubra�nych�kel�ne�rów,�czu�ję

at�mos�fe�rę�sta�re�go�To�ri�no.�W�mie�ście�prak�tycz�nie�nie�ist�nie�ją�ka�wiar�nia�ne�sie�ciów�ki,

tu�za�zwy�czaj�ka�wę�wy�pi�ja�się�al�bo�przy�sto�li�ku,�al�bo�przy�ba�ro�wej�la�dzie�jed�nym�hau�-

stem�opró�żnia�jąc�mi�kro�sko�pij�ne�fi�li�żan�ki�do�espres�so.
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W prze pięk nych wnę trzach Bell Épo que Caf fe’ To ri no ra czy li się sma -
ko ły ka mi ta kie oso bi sto ści jak Ce sa re Pa ve se, Lu do vi co Enau di, Ava
Gard ner czy Bri git te Bar dot, nie wspo mi na jąc o przed sta wi cie lach ro -
du Sa bau dów. A po prze ciw nej stro nie piaz za San Car lo Pa stic ce ria
Strat ta  cie szy oko prze chod niów swo ją drew nia ną fa sa dą, któ ra od
1836 ro ku po zo sta ła nie zmie nio na i za ka żdym ra zem kie dy na nią pa -
trzę ko ja rzy mi się z ra mą oka la ją cą za wsze pięk nie ude ko ro wa ną wi -
try nę. Cu kier nia do star cza ła wy kwint ne sło dy cze na przy ję cia rzą do we
kie dy Tu ryn był jesz cze sto li cą Włoch, a dziś cie szy pod nie bie nia naj -
bar dziej wy bred nych sma ko szy.

Z ko lei do ka wiar ni i re stau ra cji Ba ra ti & Mi la no war to zaj rzeć ze
wzglę du na miej sce, w któ rym się znaj du je. Fir ma po wsta ła w 1858 ro -
ku, a w 1875 na stą pi ła in au gu ra cja lo ka lu w prze szko lo nej Gal le ria
Sub al pi na.

W Tu ry nie oprócz ma rek z tra dy cja mi swo je miej sce zna la zły rów nież
mło de fir my. Przy kła dem jest Si lvio Bes so ne i je go pro jekt FI VE, o któ -
rym wspo mi na łam przy oka zji re la cji z Cioc co la To’. Cu kier nik jest wła ści -
cie lem Caf fe’ Re gio przy via Po’ (in au gu ra cja lo ka lu na stą pi ła w grud niu
2013) oraz fa bry ki cze ko la dy w San tu ario di Vi co for te (oko li ce Cu neo)
w Pie mon cie.

Nie bez po wo du Tu ryn mo że po chwa lić się tra dy cją wy ra bia nia naj -
lep szej ja ko ści sło dy czy. Ma riaż pierw szej sto li cy zjed no czo nych Włoch
i cze ko la dy roz po czął się w 1550 ro ku kie dy Eme nu ele Fi li ber to z dy -
na stii Sa bau dów prze niósł sto li cę księ stwa z Chambéry do To ri no. Mia -
sto uczci ło to hi sto rycz ne wy da rze nie fi li żan ką go rą cej cze ko la dy. Ale
praw dzi wy bo om na po karm bo gów roz po czął się do pie ro w XIX w.

W 1826 ro ku Paul Caf fa rel w swo jej fa bry ce stwo rzył pierw szą ta blicz -
kę cze ko la dy po przez zmie sza nie ka kao, wa ni lii, wo dy oraz cu kru,
a w 1865 ro ku zo sta ły wy pro du ko wa ne pierw sze cze ko lad ki Gian du iot ti.

Dla te go by le piej po znać i zro zu mieć Tu ryn war to od wie dzić choć je -
den z wy mie nio nych prze ze mnie lo ka li, choć raz spró bo wać prze pysz -
ne go bi ce rin, czy za opa trzyć się w mi ster nie przy go to wa ne i opa ko-
wa ne pra lin ki. A po mo że Wam w tym map ka po ni żej.

Ko lej ność pro po no wa nej tra sy:
A – Al Bi ce rin

B – Caf fe’ Re gio

C – Ba rat ti & Mi la no

Mo�ni�ka�No�wak�-Ta�le�vi

www.biel pie mon te.com
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D – Caf fe’ To ri no

E – Pa stic ce ria Strat ta

F – Pa stic ce ria Ger to sio



3 Pro gram: Nie tylko sMaki loMbardii…
bergamo – expo 2015 – Parma – Modena – Werona – Mantua – bergamo

1 dzień Warszawa – bergamo. 
(czwartek) Wylot o godz. 18.30 Warszawa Modlin. Przylot Bergamo o godzinie 20.35. Przejazd autokarem do Bergamo.

Spacer po zabytkowym Citta` Alta - Piazza Vecchia, czyli plac miejski, wybudowany w XV wieku i stano-
wiący przez setki lat centrum kulturalne i polityczne miasta. Na placu znajduje się kilka ciekawych obiektów
– fontanna ufundowana przez weneckiego możnowładcę Alvise Contarini, wieża miejska z XII wieku czy 
też Palazzo della ragione, zbudowane w latach 1538-1554. Po spacerze nocleg w hotelu 3* w Bergamo. 

2 dzień bergamo – Mediolan expo 2015 – Parma. 
(piątek) Po śniadaniu przejazd do Mediolanu. Całodniowy pobyt na EXPO 2015. Po wizycie na terenach targo-

wych przejazd do Parmy. Zakwaterowanie w hotelu 3*. Kolacja tematyczna w jednej z restauracji w Par-
mie. Powrót do hotelu i nocleg.  

3 dzień Parma – Modena – Werona.

(sobota) Po śniadaniu zwiedzanie Parmy. Po zwiedzaniu przejazd do wytwórni słynnego octu balsamicznego
z Modeny, gdzie zapoznamy się z cyklem produkcyjnym oraz degustacja różnych rodzajów octu balsa-
micznego w połączeniu z aperitifem- parmezanem i winem Lambrusco. Po degustacji przejazd do Werony. 
Wieczorny spacer po mieście. Kolacja w restauracji lokalnej. Nocleg w hotelu 3*

4 dzień Werona – Mantua – bergamo. 

(niedziela) Po śniadaniu przejazd do Mantua. Rejs statkiem z degustacją typowych wędlin dla regionu Mantui oraz 
białe wino musujące. Po rejsie zwiedzanie Mantui – zamek z XIV w., Pałac Książęcy, który jest największy
po Watykanie, Palazzo del Te’, Bazylika Di San’Andrea. Transfer na lotnisko w Bergamo. Wylot o godzi-
nie 21.00. Przylot na lotnisko Warszawa Modlin o godzinie 23.00. 

Cena: uwarunkowana jest ilością uczestników i terminem realizacji.

Parma

Parma miasto położone w północnych Włoszech, w regionie Emilia-Romania. Według źródeł historycznych została
założona w 183 roku p.n.e., jako rzymska kolonia, istnieją jednak przesłanki, iż wywodzi się już z czasów Etrusków.
W latach 1545-1860 Parma była stolicą Księstwa Parmy, rządzonego przez dynastię Farnese.

Modena

kolejne włoskie miasto widniejące na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, zawdzięcza swoją popularność
przede wszystkim trzem rzeczom: muzyce Pavarottiego, produktom spożywczym oraz samochodom marki
Maserati i Ferrari (w pobliżu znajduje się Maranello, miasto, w którym mieści się fabryka i muzeum Ferrari).
Każdego roku Modena przyciąga również wielu turystów, którzy zachwyceni są tutejszą architekturą.

Mantua 

położona jest w północnych Włoszech, w regionie Lombardia. Miasto leży między trzema sztucznymi jeziorami:
Lago Superiore, Lago di Mezzo oraz Lago Inferiore. Do XVIII wieku znajdowało się tutaj również czwarte jezioro
Lago Pajolo, które pod koniec wieku wyschło. Przez wiele wieków miasto stanowiło jedną z największych włoskich
potęg, a rządy sprawował tutaj ród Gonzagów. Miasto posiada bogatą tradycję literacką i to nie tylko dzięki swojej
drugoplanowej roli w dramacie Williama Szekspira „Romeo i Julia”.

Werona

miasto leżące w północnych Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska. Swoją popularność zdobyło dzięki roli
w sztuce angielskiego dramaturga Wiliama Szekspira – „Romeo i Julii”. Dom Julii, a w szczególności jej balkon,
to jeden z najbardziej znanych zabytków we Włoszech. Spacerując po mieście możemy się jednak przekonać,
że miejsca opisane przez Mistrza to nie jedyne perły na tle panoramy tak romantycznego punktu na mapie Włoch,
jakim jest Werona.

www.holidaytravel.pl



Smaki
Lombardii
Lom�bar�dia�z�du�mą�pie�lę�gnu�je�swą�bo�ga�tą�tra�dy�cję�ku�li�nar�ną,

któ�rą�ce�chu�ją�da�nia�wy�szu�ka�ne,�peł�ne�wy�ra�fi�no�wa�nych�sma�-

ków.�Je�dy�nie�Me�dio�lan,�i�to�bar�dziej�for�mą�niż�tre�ścią,�od�bie�-

ga,�je�śli�cho�dzi�o�kuch�nię,�od�resz�ty�pro�win�cji�po�ło�żo�nych

na�ob�sza�rze,�roz�cią�ga�ją�cym�się�od�Alp,�wzdłuż�je�zior�Gar�da,

Co�mo�i�Mag�gio�re,�po�przez�Ni�zi�nę�Pa�dań�ską,�aż�do�Ape�ni�nów.�

Sa�la�mi�Va�rzi�
(DOP�-�wł.�De�no�mi�na�zio�ne�d’Ori�gi�ne�Con�trol�la�ta)

jest�przy�go�to�wa�nie�z�mię�sa�o�naj�wy�ższych�pa-

ra�me�trach�ja�ko�ści,�po�cho�dzi�z�ob�sza�rów�gmi�ny

Va�rzi�Ol�trepò�Pa�ve�se�w�pro�win�cji�Pa�via.

cd. - str. 38
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Piz�zoc�che�ri�
Ro dzaj pół noc no wło skie go ma ka ro nu wy -

ko ny wa ne go z mą ki gry cza nej, od mia na ta glia -
tel le. Wy wo dzi się z Te glio w Lom bar dii.

Piz zoc che ri ma for mę pła skich wstą żek cie-
m nej bar wy. Udział mą ki gry cza nej kształ tu je się
na po zio mie 80%, resz ta to mą ka pszen na. Od -
mia ną jest Piz zoc che ri bian chi (bia łej bar wy),
ro dzaj gnoc chi, wy twa rza ny z mą ki pszen nej
i chle ba. Pierw sze wzmian ki po cho dzą z XVI wie-
ku. Da nie spo ży wa ne by ło pod ów czas rę ko ma,
co da je przy pusz cze nia, że na zwa wy wo dzi się
od wło skie go piz zi ca re (podszczy py wać).

Piz zo che ri są da niem sym bo licz nym tra dy -
cyj nej kuch ni al pej skie go te ry to rium Val tel li na,
któ ry znaj du je się w pół noc nym re gio nie Lom -
bar dii. Obec nie piz zo che ri są zna ne i do ce nia -
ne w ca łych Wło szech. Przede wszyst kim
w mie sią cach zi mo wych.

Ser�Gra�na�Pa�da�no
Ser jest po wszech nie zna ny ja ko Par me zan.

Bla dy, żół ty mią ższ po wi nien być twar dy, ziar -
ni sty i kru chy. Jest to ser pół tłu sty, pa sta se ro -
wa jest twar da, go to wa na i pod da na po wolne-
mu doj rze wa niu. Ser ma skór kę zło to -żół tą i po-
ły sku ją cą, pa sta se ro wa ma ko lor bia ły lub
słom ko wy, struk tu rę drob no -gra nu lo wa ną. Sta -
tus DOC ser po sia da od 1955 ro ku. Ser w sma -
ku po wi nien być owo co wo świe ży i słod ki, z nu tą
ana na sa. Za pach won ny i de li kat ny.

Gor�gon�zo�la
Pod puszcz ko wy, mięk ki, doj rze wa ją cy nie -

bie ski ser ple śnio wy po cho dzą cy z re gio nu Lom-
bar dii. Je go na zwa po cho dzi od miej sco wo ści
Gor gon zo la, gdzie od ro ku 879 pro du ko wa ny
jest z mle ka kro wie go, po prze ra sta ny zie lon ka -
wy mi żył ka mi ple śni Pe ni cil lium glau cum. Doj -
rze wa nie: 3 do 4 mie się cy.

Gor gon zo la to tra dy cyj ny ser ple śnio wy
z żył ka mi nie bie skiej ple śni. Je go bar wa wa ha
się od bia ło -żół tej do słom ko wej, z nie po wta -
rzal nym mar mur ko wa tym zie lo nym lub nie bie -
sko -zie lo nym od cie niem ży łek ple śni. Ma mięk-
ki słod ka wy mią ższ. Sta tus DOC otrzy mał
1955 ro ku. Gor gon zo la to je den z naj star szych
se rów. 

Pro du ko wa ny jest na te re nie Lom bar dii.
Część se rów doj rze wa w na tu ral nych ja s-

ki niach Val sas si na i Lo di. Zie lo no -nie bie skie
plam ki ple śni z pe ni cy li ny na da ją se ro wi ostry,
pi kant ny smak i sta no wią do sko na łą prze ciw -
wa gę do peł no tłu stych se rów śmie tan ko wych.
Smak od ła god ne go do ostre go, w za le żno ści
od wie ku. Wa żną dla ama to rów ce chą Gor gon -
zo li jest jej dość ostry grzy bo wy za pach.

Val�tel�li�na�Ca�se�ra
Ser wy ko na ny z pół tłu ste gomleka tra dy cyj -

nych ras krów. Ma kształt cy lin drycz ny. Skó ra
i wnę trze jest kom pak to we o ja sno żół tym za -
bar wie niu. Ko lor ciem nie je je śli ser jest w peł -
ni doj rza ły. 

Smak jest de li kat ny, słod ki i ła two roz po zna -
wal ny, z lek ką nu tą su szo nych owo ców, a sta -
je się sil niej szy z wie kiem. 

Bit�to
Tłu sty ser, otrzy my wa ny z pa sty go to wa nej.

Ma for mę cy lin drycz ną, skór kę ko lo ru słom ko wo -
żół te go, a zwar ta pa sta se ro wa ma bar wę od bia -
łej po słom ko wą w za le żno ści od stop nia doj-
rze wa nia; struk tu rę se ra cha rak te ry zu ją nie du że,
rzad kie dziu ry. For my se ra wa żą śred nio od 9 do
20 kg. Śred ni ca se ra wy no si od 40 do 50 cen ty -
me trów, a wy so kość od 9 do 12 cen ty me trów. 

Smaki
cd. ze str. 37

Jed�nym�z�głów�nych�wy�ró�żni�ków�lom�bardz�kiej�kuch�ni�są�se�ry.�Naj�bar�dziej�zna�ne�lom�bardz�kie�se�-
ry�to�twar�dy�Gra�na�Pa�da�no,�Gor�gon�zo�la,�z�nie�bie�ską�ple�śnią,�mięk�ki�doj�rze�wa�ją�cy�Ta�leg�gio,�mięk�-
ki�i�ła�god�ny�Qu�ar�ti�ro�lo�Lom�bar�do�oraz�ostry�Pro�vo�lo�ne�Val�pa�da�no.�Wszyst�kie�chro�nio�ne�są�zna�kiem
DOP�(chro�nio�na�na�zwa�po�cho�dze�nia).�Na�zwy�nie�któ�rych�lo�kal�nych�se�rów�ta�kże�są�za�strze�żo�ne.
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Bit�to�to�ser�po�sia�da�ją�cy�unij�ny�cer�ty�fi�kat�DOP

(wł.�De�no�mi�na�zio�ne�d’Ori�gi�ne�Con�trol�la�ta),�czy�li

Chro�nio�ną�Na�zwę�Po�cho�dze�nia,�od�no�szącą�się

do�żyw�no�ści,�któ�rej�ca�ły�pro�ces�tech�no�lo�gicz�ny,

tj.:�wy�twa�rza�nie�su�row�ców,�pro�duk�cja�wy�ro�bu,

przy�go�to�wa�nie�do�sprze�da�ży,�od�by�wa�się�na�ob�-

sza�rze,�do�któ�re�go�od�no�si�się�na�zwa�pro�duk�tu.

Sto�wa�rzy�sze�nie�pro�du�cen�tów�„Val�li�del�Bit�-

to”�ma�pra�wo�do�mar�ko�wa�nia�se�rów�wy�pa�lo�-

nym�zna�kiem�„Val�li�del�Bit�to”,�lecz�ze�wzglę�du

na�dy�so�nans�z�Kon�sor�cjum�Ochro�ny�Se�ra�Ca�-

se�ra�i�Bit�to,�zwią�za�ny�z�ze�zwo�le�niem�kon�sor�-

cjum�na�sto�so�wa�nie�pasz�i�in�te�gra�to�rów�pod-

czas�wy�pa�su�na�ha�lach�in�nym�nie�zrze�szo�nym

pro�du�cen�tom,�w�2005�r.�wy�co�fa�ło�się�z�mar�ko�-

wa�nia�tym�zna�kiem�se�ra�Bit�to.�Na�znak�pro�te�-

stu�sto�wa�rzy�sze�nie�pro�du�cen�tów�„Val�li�del�Bit�to”�

od�stą�pi�ło�od�kon�sor�cjum.

Bit�to�ma�smak�słod�ki,�de�li�kat�ny�prze�cho�dzą�-

cy�w�in�ten�syw�ny�w�mia�rę�wy�dłu�ża�nia�się�okre�-

su�doj�rze�wa�nia.�Mło�dy�ser�Bit�to�mo�że�być�po-

da�wa�ny�jak�kla�sycz�ny�ser�-�w�pla�strach.�Po�ro�-

ku�doj�rze�wa�nia�smak�i�aro�mat�se�ra�na�bie�ra�ją

szla�chet�no�ści,�czy�niąc�z�nie�go�ką�sek�dla�naj�-

bar�dziej�wy�ra�fi�no�wa�nych�pod�nie�bień.

Pro�vo�lo�ne
Jest� pro�du�ko�wa�ny�w� Lom�bar�dii.� Po�cho�dzi

z�Kam�pa�nii,�na�le�ży�do�se�rów�robio�nych�z�cią�-

gnię�te�go�twa�ro�gu.�Po�cząt�ko�wo�Pro�vo�lo�ne�pro�-

du�ko�wa�ny�był�z�mle�ka�ba�wo�lic,�a�po�dob�ne�do

nie�go�se�ry�Pro�vo�lo�i�Pro�va�hi�ra�cią�gle�jesz�cze�we

Wło�szech�się�ro�bi�z�ta�kie�go�mle�ka.

Nikt�nie�wie�do�kład�nie,�gdzie�i�jak�po�wstał�ten

ser,�lecz�z�pew�no�ścią�na�le�ży�do�naj�star�szych

se�rów�zna�nych�przez�Rzy�mian.�Ser�chro�nio�ny

DOC�od�1982�ro�ku.�W�wie�ku�od�sze�ściu�mie�-

się�cy�do�dwóch� lat,�ser� jest�ciem�niej�szy,�ma

ma�łe�dziur�ki�i�ostry�smak.

Ca�so�let�Ro�sa�Ca�mu�na
To� kwa�dra�ty,� trój�ką�ty� w� przy�pad�ku

Ca�so�let,�tra�dy�cyj�ny�kształt�ró�ży�Val�Ca�-

mo�ni�ca.�Ser�o�ko�lo�rze�ja�sno�żół�tym�i�ko�-

ści�sło�nio�wej.�Zwar�ty,�ela�stycz�ny�o�rzad-

kim�dziur�ko�wa�niu.�

Wy�twa�rza�ny�z�su�ro�we�go,�pa�ste�ry�zo�wa�ne�go

mle�ka�kro�wie�go.�Doj�rze�wa�0d�20�do�60�dni.

Sma�ki�słod�ki�i�mlecz�ny,�z�ak�cen�ta�mi�ziół,�po�-

cho�dzących�z�te�re�nów�gó�rzy�stych,�naj�czę�ściej

jed�nak�z�re�jo�nó�w�Val�Ca�mo�ni�ca,�Lom�bar�dia.�

Ta�leg�gio
Jest�to�ser�ła�god�ny�o�po�zor�nie�ostrym�i�pi�-

kant�nym�aro�macie,�zna�ny�rów�nież�ja�ko�Strac�-

chi�no� w� Me�dio�la�nie.� Ser� jest� wy�twa�rza�ny� z

mle�ka�kro�wie�go�i�po�sia�da�cien�ką�słoną�sko�ru�-

pę.�Ta�leg�gio�doj�rze�wa�w�ja�ski�niach�od�sze�ściu

do�dzie�się�ciu�ty�go�dni.��Dla�wła�ści�we�go�roz�wo�-

ju�ple�śni�i�w�ce�lu�unik�nię�cia�od�bar�wie�nia�se�ra

jest�prze�my�wa�ny�raz�w�ty�go�dniu�gąb�ką�z�wo�-

dą�mor�ską.�

Ser�Ta�leg�gio�jest�po�wszech�nie�uwa�ża�ny�za�je�-

den�z�naj�star�szych�na�świe�cie�se�rów�mięk�kich.�

Risotto�milanese
Współ�cze�śnie�wło�ska�sto�li�ca�ry�żu�sły�nie�z

aro�ma�ty�zo�wa�ne�go�sza�fra�nem�ri�sot�to�al�la�mi�la�-

ne�se,�po�da�wa�ne�go�z�osso�bu�co�(du�szo�ną�gi�czą

cie�lę�cą).�Ryż�(al�bo�rîs)�przy�rzą�dza�się�w�Me�dio�-

la�nie�na�wie�le�spo�so�bów�–�z�pie�trusz�ką�(er�bo�-

rinn),�szpa�ra�ga�mi�(spárgitt),�rze�pą�(ra�pe),�ża�bi�mi

ud�ka�mi�(ra�ne)�i�wo�ło�wy�mi�płu�ca�mi�(coràda).�

Oliwa
Mi�mo�że�w�Lom�bar�dii�nie�pro�du�ku�je�się�zbyt

wie�le�oli�wy,�dwa�wy�ra�bia�ne�tu�ga�tun�ki�chro�nio�-

ne�są�zna�ka�mi�DOP:�La�ghi�Lom�bar�di�oraz�Gar�-

da,�po�cho�dzą�ce�z�ga�jów�oliw�nych�nad�brze-

giem�je�zior.

Pa�net�to�ne...�z�Me�dio�la�nu
Ka�żdy�kraj�ma�swo�je�wła�sne�wy�pie�ki�świą�-

tecz�ne.�We�Wło�szech� są� to� ba�by� pa�net�to�ne

i�pan�do�ro.�Pan�ne�to�ne�wy�so�ka�dro�żdżo�wa�ba�ba

peł�na�aro�ma�tu�cy�tryn,�po�ma�rań�czy�i�ro�dzy�nek.

Tra�dy�cyj�ne�cia�sto�wy�ma�ga�pra�wie�pięć�dzie�się�-

ciu�go�dzin�przy�go�to�wań.�Z�te�go�wzglę�du�więk�-

szość� tych� ciast� pro�du�ko�wa�nych� jest� przez

zna�ne�wło�skie�fir�my�i�słyn�ne�cu�kier�nie.�Ma�ło�kto

przy�rzą�dza� ją�w� do�mu�wg� tra�dy�cyj�nej� cza�so�-

chłon�nej�re�cep�tu�ry.��Cia�sto�po�cho�dzi��Me�dio�la�nu

i�tra�dy�cyj�nie�pie�czo�ne�jest�w�grud�niu�i�stycz�niu.

Wina
Dwa�lom�bardz�kie�wi�na�ma�ją�pra�wo�do�uży�-

wa�nia�ape�la�cji�DOCG:�Fran�cia�cor�ta,�wi�no�mu�-

su�ją�ce,�pro�du�ko�wa�ne�szam�pań�ską�me�to�dą�fer�-

men�ta�cji�w�bu�tel�ce,�oraz�Val�tel�li�na�Su�pe�rio�re,

czer�wo�ne� wi�no� z� od�mia�ny� Neb�bio�lo.�Wśród

13�wy�twa�rza�nych�w�Lom�bar�dii�win�z�ape�la�cją

DOC�war�to�wy�mie�nić�Ol�trepò�Pa�ve�se,�któ�ry�to

okręg� obej�mu�je� pro�duk�cję� win� czer�wo�nych,

bia�łych�i�mu�su�ją�cych,�oraz�Lu�ga�na,�bia�łe�wi�no

o�owo�co�wym�sma�ku�z�win�nic�po�ło�żo�nych�na

po�łu�dnie�od�Je�zio�ra�Gar�da.
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Słyn�ni�wło�scy�ko�chan�ko�-

wie�–�Ro�meo�i�Ju�lia,�dzię�-

ki�Wil�lia�mo�wi�Szek�spi�ro�wi

stali�się�sym�bo�lem�We�ro�-

ny.�Dom�Ju�lii,�Ca�sa�di�Giu�-

liet�ta�jest�naj�chęt�niej�od�-

wie�dza�nym� przez� tu�ry�s-

tów�miej�scem�w�tym�pięk�-

nym�mie�ście,�le�żą�cym�na

pół�no�cy�Włoch.�Cie�ka�wo-

st�ką� mo�że� być� fakt,� że

choć�ro�mans�mógł�być�tyl-

ko�li�te�rac�ką�fik�cją,�dom�ten

na�praw�dę� na�le�żał� do� ro�-

dzi�ny�Ca�pu�let�tich.

Jak�na�ka�zu�je�tra�dy�cja,�każ-

dy�przy�by�wa�ją�cy�pod�Dom�

Ju�lii�tu�ry�sta,�obo�wiąz�ko�wo

mu�si�do�tknąć�pier�si�po�są�-

gu� Ju�lii� –� tyl�ko� wów�czas

znaj�dzie�praw�dzi�wą�mi�łość.

Wo�ko�ło� wi�szą� ko�lo�rowe

kartecz�ki�z�za�pi�ska�mi�za�ko�-

cha�nych.�

Dom� uko�cha�nej� Ro�mea

mie�ści�się�w�sa�mym�cen�-

trum�nie�opo�dal�głów�ne�go

pla�cu� Piaz�za� del�le� Er�be.

Ogrom�ny�tłok�przed�bra�-

mą� pro�wa�dzą�cą� na� po�d-

wó�rze� tyl�ko� po�twier�dza,

że�je�ste�śmy�w�naj�po�pu�lar�-

niej�szym�miej�scu�We�ro�ny.

Wróżba
Capulettich  



Średniowieczna
perła�Włoch

Wło�skie�Ber�ga�mo�na�zy�wa�ne�jest�"bra�mą�do�Me�dio�la�nu".�Wie�lu�tu�ry�stów

trak�tu�je�Ber�ga�mo�ja�ko�punkt�prze�siad�ko�wy�w�dro�dze�do�Me�dio�la�nu.�To�du�ży

błąd.�Sa�mo�Ber�ga�mo�ta�kże�jest�war�te�od�wie�dze�nia�ze�szcze�gól�nym�uwzględ�-

nie�niem�po�ło�żo�nej�na�wzgó�rzu�sta�rów�ki.

Le�żą�ce�u�pod�nó�ża�Alp�Ber�ga�mo�mo�żna�po�dzie�lić�na�dwie�czę�ści.�Pierw�sza�z�nich
to�no�wo�cze�śniej�sze�Dol�ne�Mia�sto�(Cit�ta�Bas�sa).�Nad�nim�gó�ru�je�dru�ga�część,�gdzie
znaj�du�je�się�hi�sto�rycz�ne�cen�trum�(Città�Al�ta).�Sta�rów�ka�po�ło�żo�na�na�wy�so�ko�ści�380
m.�n.p.m.�oto�czo�na�jest�przez�licz�ne�wznie�sie�nia.�Na�wet�w�cza�sie�wa�ka�cji�mo�żna
stąd�do�strzec�za�śnie�żo�ne�al�pej�skie�szczy�ty.
Naj�pięk�niej�szą�czę�ścią�Cit�ta�Al�ta�jest�Piaz�za�Vec�chia.�Wo�kół�re�ne�san�so�we�go�pla�-

cu�sto�ją�naj�bar�dziej�do�stoj�ne�miej�skie�bu�dyn�ki.�Po�środ�ku�plac�zdo�bi� fon�tan�na,
a�wo�kół�niej�roz�sta�wio�no�re�stau�ra�cyj�ne�sto�li�ki.�Szcze�gól�nie�uro�kli�wie�jest�tu�wie�czo�-
rem,�gdy�re�stau�ra�cje�za�peł�nia�ją�się�go�ść�mi,�a�plac�jest�efek�tow�nie�oświe�tlo�ny.�Przy
pla�cu�znaj�du�je�się�m.in.�Pa�laz�zo�del�la�Ra�gio�ne,�któ�ry�jest�jed�nym�z�naj�star�szych
bu�dyn�ków�pu�blicz�nych�we�Wło�szech.�Tam�też�znaj�dzie�my�licz�ne�skle�pi�ki�z�lo�kal�ny�-
mi�pro�duk�ta�mi�i�al�ko�ho�la�mi.�
Dol�na�część�mia�sta�z�gór�ną�łą�czy�za�byt�ko�wa�ko�lej�Fu�ni�co�lar.��Al�ter�na�ty�wą�dla�ko�-

lej�ki�jest�au�to�bus�ko�mu�ni�ka�cji�miej�skiej.
Bę�dąc�w�Cit�ta�Al�ta�war�to�ta�kże�zwró�cić�uwa�gę�na�pię�cio�ki�lo�me�tro�we�mu�ry�obron�-

ne�ota�cza�ją�ce�sta�re�mia�sto�i�na�ka�te�drę�św.�Alek�san�dry.�God�na�od�wie�dze�nia�jest
ta�kże�Ba�zy�li�ka�San�ta�Ma�ria�Mag�gio�re�oraz�wy�bu�do�wa�na�w�XI�w.�Wie�ża�Miej�ska�bę�-
dą�ca�punk�tem�wi�do�ko�wym�na�ca�ła�oko�li�cę�Ber�ga�mo.
W�dol�nej�czę�ści�Ber�ga�mo�(Por�ta�Nu�ova)�war�to�prze�spa�ce�ro�wać�się�uli�cą�Sen�tie�-

ro�ne�z�naj�wa�żniej�szymi�bu�ti�kami�w�mie�ście.�War�to�ta�kże�zaj�rzeć�do�ko�ścio�ła�San
Bar�to�lo�meo,�w�któ�rym�po�dzi�wiać�mo�żna�oł�tarz�Lo�ren�zo�Lot�to�z�1516�r.�Mi�ło�śni�cy
sztu�ki�po�win�ni�od�wie�dzić�ga�le�rię�Ac�ca�de�mia�Car�ra�ra.
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Scheda 
po Gonzagach
Mantua przez wiele wieków stanowiła ośrodek niezależnego margrabstwa (a następnie księstwa)
rządzonego przez ród Gonzagów. Możemy dziś podziwiać wyjątkowe skarby miasta, będącą
pozostałością po rodzie Gonzagów, panującym tu przez trzy stulecia (do 1708 r.), zasłużonym
zwłaszcza dla rozwoju sztuki renesansowej i manierystycznej.

Mantua to również miasto wspaniałego malarza Andrei Mantegni (ok. 1431-1506) - jego dom to
dziś miejsce wystaw, głównie sztuki współczesnej. Na freskach w Palazzo Ducale ( zamek św.
Jerzego) unieśmiertelnił rodzinę Gonzagów. Najsłynniejsza jest Camera degli Sposi, gdzie
artysta zastosował technikę tromp l'oeil, kreując przestrzeń dającą złudzenie otwartego nieba
zamiast sufitu. Bajeczne malowidła przedstawiają sceny z życia Barbary Brandenburskiej i jej
męża Ludovica Gonzagi.

Palazzo Ducale to olbrzymi kompleks złożony z wielu budynków, dziedzińców, ogrodów - samych
pokoi jest ponad 500. Nie wolno pominąć Apartamento degli Arazzi! Ściany tej komnaty zdobią
flandryjskie arrasy według projektu Rafaela.

W dobie renesansu pracował w Mantui również słynny architekt, humanista i teoretyk sztuki
Leone Battista Alberti (1404-72). Na zlecenie księcia Ludovica II Gonzagi zaprojektował bazylikę
Sant`Andrea, jedną z ikonicznych budowli wczesnego renesansu (w jednej z kaplic spoczywa
ciało Mantegni). Znajduje się tu relikwiarz z krwią Chrystusa i kościół zbudowano właśnie
dlatego, by mógł pomieścić rzesze czczących ją pielgrzymów.

Do największych skarbów miasta należy też późnobarokowy Teatro Bibiena, arcydzieło
wybitnego architekta Antonia Gallo Bibieny z 1769 r., którego wnętrze kształtem przypomina
dzwon. Od 2008 r. Mantua wraz z pobliską Sabbionetą (idealne miasto zbudowane w XVI w.
przez Vespasiano Gonzagę) znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Redakcja
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Prowincja
bardzo
europejska
Mo�nu�men�tal�ny�te�ren�Fo�rum�Ro�ma�num�i�klasz�tor�ny�kom�pleks�San�Sa�lva�to�re�-San�-

ta�Giu�lia�wraz�ota�cza�ją�cą�go�stre�fą�ar�che�olo�gicz�ną�zo�sta�ły�wpi�sa�ne�na�Li�stę�Świa�to�-
we�go�Dzie�dzic�twa�UNE�SCO�i�są�czę�ścią�za�byt�ko�we�go�ze�spo�łu�o�na�zwie�"Lon�go-
bar�do�wie�we�Wło�szech.�Miej�sce�mo�cy�(568-774�n.e.)".�Rzym�ski�te�atr�w�Bre�scii�był
dru�gim�co�do�wiel�ko�ści�te�atrem�w�pół�noc�nych�Wło�szech,�za�raz�po�We�ro�nie�i�mógł
po�mie�ścić�15�ty�się�cy�wi�dzów�(w�We�ro�nie�22�tys).�W�XVI�wie�ku�w�Bre�scii�dzia�łał�ma�-
larz�re�ne�san�so�wy�Mo�ret�to�da�Bre�scia.
Bre�scia�le�ży�we�wschod�niej�czę�ści�Lom�bar�dii,�na�zy�wa�nej�rów�nież�kra�iną�je�zior.

Pro�win�cja�znaj�du�je�się�mię�dzy�wschod�nim�brze�giem�Je�zio�ra�Gar�da�i�za�chod�nim�wy�-
brze�żem�Je�zio�ra�Iseo,�z�któ�rych�pierw�sze�uwa�ża�ne�jest�za�naj�pięk�niej�sze�w�Eu�ro�pie.
Bli�sko� Bre�scii� znaj�du�ją� się� wpi�sa�ne� na� Li�stę� UNE�SCO� są� ry�sun�ki� na�skal�ne

w�Val�le�Ca�mo�ni�ca.�Hi�sto�ria�ich�po�wsta�nia�się�ga�okre�su�sprzed�10�tys.�lat.�Oprócz
ry�sun�ków�znaj�du�ją�się�tam�rów�nież�pe�tro�gli�fy�–�pierw�sze�pi�smo�o�zna�cze�niu�re�li�gij�-
nym�i�spo�łecz�nym.�Ko�lej�nym�obiek�tem�z�Li�sty�UNE�SCO�są�pre�hi�sto�rycz�ne�osa�dy
pa�la�fi�to�we�nad�Je�zio�rem�Gar�da.
Bre�scia� to� rów�nież� praw�dzi�wy� raj� dla� sma�ko�szy.� Licz�ne� re�stau�ra�cje,� za�jaz�dy

i�obe�rże�ofe�ru�ją�ga�stro�no�micz�ne�skar�by�Lo�ma�bar�dii:�naj�wy�ższej�ja�ko�ści�wi�na,�re�gio�-
nal�ną�kuch�nię�oraz�wy�jąt�ko�wą�oli�wę.�Oli�wa�z�oli�wek�z�te�go�re�gio�nu�zna�na�pod�dwie�-
ma�mar�ka�mi�Lec�ci�no�i�Ca�sa�li�va�uzna�na�zo�sta�ła�ostat�nio�przez�świa�to�wy�prze�wod�nik
FLOS�OLEI�2013�za�naj�lep�sze�w�świe�cie,�w�to�wa�rzy�stwie�20�in�nych�Re�we�la�cyj�ny
smak�ma�ją�bisz�kop�ty�pro�du�ko�wa�ne�z�mą�ki�sa�mo�pszy,�sta�ro�żyt�ne�go�zbo�ża�li�czą�ce�-
go�23�tys.�lat,�nie�daw�no�od�kry�te�go�na�ni�zi�nie�w�re�gio�nie�Bre�sci.

Redakcja

Nie�za�słu�że�nie�dla�mia�sta�pol�scy�tu�ry�ści�trak�tu�ją

Bre�scię�ja�ko�punkt�tran�zy�to�wy�na�tra�sie�do�We�ne�cji,

a�tym�cza�sem�wy�jąt�ko�wość�mia�sta�od�wie�ków�przy�-

cią�ga�pod�ró�żnych.�Bri�xia,�dzi�siej�sza�Bre�scia�w�cza�-

sach�rzym�skich�na�zy�wa�na�by�ła�Ma�łym�Rzy�mem.

Jest�dru�gim�po�Me�dio�la�nie�pod�wzglę�dem�po�pu�-

la�cji�mia�stem�w�Lom�bar�dii.�Jest�zna�ko�mi�cie�po�ło�żo�-

ne� i� ofe�ru�je� ró�żno�rod�ne� atrak�cje� tu�ry�stycz�ne� od

wspa�nia�łych�za�byt�ków�kul�tu�ry�po�sławne�eventy.�
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magia
prędkości



Au�to�dro�mo�Na�zio�na�le�di�Mon�za�–�tor�wy�ści�go�wy�nie�da�le�-

ko�miej�sco�wo�ści�Mon�za,�60�km�na�pół�noc�od�Me�dio�la�nu.

Mon�za� jest� jed�nym�z�naj�star�szych� to�rów�w�ka�len�da�rzu

Grand�Prix�F1.�Bu�do�wa�to�ru�roz�po�czę�ła�się�w�1922�ro�ku

i�zo�sta�ła�za�koń�czo�na�nie�ca�łe�pół�ro�ku�póź�niej.�W�bu�do�wie

udział�bra�ło�3500�ro�bot�ni�ków,�a�otwar�cie�to�ru�mia�ło�miej�sce

3�wrze�śnia�1922�r.�Był�to�trze�ci�(po�Bro�oklands�i�In�dia�na�po�-

lis)�sta�ły�tor�wy�ści�go�wy�na�świe�cie.�Tor�po�cząt�ko�wo�miał�ta�-

kże� część� owal�ną,� ale� zo�sta�ła� ona� wy�co�fa�na� z� użyt�ku

w�la�tach�60.�XX�wie�ku�z�po�wo�du�bra�ku�od�po�wied�nich�za�-

bez�pie�czeń�w�tej�czę�ści.

Mon�za�to�przede�wszyst�kim

tor�du�żych�pręd�ko�ści.�Na�pro�-

stych� mak�sy�mal�na� pręd�kość

to�spo�koj�nie�350�km/h,�a�śred�-

nia�w�za�krę�tach�to�140km/h.

Tor� cha�rak�te�ry�zu�je� to,� że

kie�row�cy�For�mu�ły�1�pro�wa�dzą

bo�lid�z�mak�sy�mal�nie�otwar�tą

prze�pust�ni�cą�przez�oko�ło�76%

cza�su�okrą�że�nia.

Tor�jest�pła�ski,�z�nie�wiel�ki�-

mi� ró�żni�ca�mi� po�zio�mu� jaz�dy

po�mię�dzy� dru�gim� za�krę�tem

Lesmo�i�Va�rian�te�Asca�ri.�Jed�-

nym� z� bar�dziej� zna�nych� za�-

krę�tów�jest�Cu�rva�Pa�ra�bo�li�ca.

Jest� to� dłu�gi� 180-stop�nio�wy

pra�wy�za�kręt,�któ�ry�prze�cho�-

dzi�w�naj�dłu�ższą�pro�stą�to�ru.

Dla�Wło�chów�roz�ko�cha�nych

w�wy�ści�gach�sa�mo�cho�dowych,

Mon�za�to�"świą�ty�nia�pręd�kości",

praw�dzi�wa�le�gen�da�świa�to�we�go

i�za�słu�żo�ne�go�dla�bra�nży�wło�skie�go�au�to�mo�bi�li�zmu.�Bę�dąc�tam�na�le�ży

uznać�hi�sto�rycz�ną�god�ność�te�go�miej�sca,�na�ja�ką�za�słu�gu�je.�Na�tym

to�rze�od�1922�do�dziś�zo�sta�ły�na�pi�sa�ne�pod�sta�wo�we�stro�ny�hi�sto�rii�mo�-

to�ry�za�cji�i�wy�ści�gów�mo�to�cy�klo�wych�świa�ta.�Naj�lep�si�kie�row�cy,�naj�słyn�-

niej�sze�sa�mo�cho�dy,�naj�więk�sze�wy�da�rze�nia�stwo�rzy�ły�uni�kal�ną�legen�-

dę,�któ�ra�ży�je�sto�lat.�En�zo�Fer�ra�ri�ko�chał�to�miej�sce.�Na�Mon�za�Nu�vo�-

la�ri,�Man�sell,�Sen�na�i�Schu�ma�cher�od�no�si�li�naj�więk�sze�suk�ce�sy�w�swo�-

ich�ka�rie�rach.�Zwy�cię�stwo�na�Mon�za�to�po�twier�dze�nie�od�wa�gi�i�za�mi-

ło�wa�nia�do�szyb�ko�ści.�Tu�taj�Ju�an�Pa�blo�Mon�toya�w�2005�ro�ku�osią�gnął

369�km�na�go�dzi�nę�na�po�kła�dzie�McLa�re�na.�Na�Mon�za�-�Ro�bert�Ku�bi�-

ca�-�pod�czas�swo�je�go�trze�cie�go�wy�stę�pu�w�wy�ści�gach�F1�-�za�jął�trze�-

cie�miej�sce�i�tym�sa�mym�sta�nął�pierw�szy�raz�na�po�dium�For�mu�ły�1.�

Lesław Lipski
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Rzeźba z brą zu sto ją ca przy wej ściu na

te ren To ru Mon za przed sta wia 5-krot ne go

zwy cięz cę For mu ły 1 - Ar gen tyń czy ka Ju ana

Ma nu ela Fan gio i Mer cede sa -Benz  “W 196”.

Od sło nię to ją 9 wrze śnia 2004 ro ku. 

Star tu jąc w la tach 50. ubie głe go wie ku,

w 58 wy ści gach, Ar gen tyń czyk od niósł

24 zwy cię stwa, a pod wzglę dem licz by zdo -

by tych ty tu łów mi strza świa ta ustę pu je tyl ko

Mi cha elo wi Schu ma chero wi.
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Gal�le�ria�Fer�ra�ri�–�mu�zeum�sa�mo�cho�dów�spor�to�wych�mar�ki�Fer�ra�ri

znaj�du�ją�ce�się�w�Mo�de�na�-Ma�ra�nel�lo.�Znaj�du�ją�się�tu�nie�tyl�ko�sa�mo�cho�-

dy,�ta�kże�na�gro�dy,�zdję�cia�i�fil�my.�

Mu zeum zo sta ło otwar te w lu tym 1990. Co ro ku Ga le rie Fer ra ri od wie dza

oko ło 180 000 go ści.

Wie le sa mo cho dów Fer ra ri, naj bar dziej zna nych w ca łej hi sto rii mar ki znaj -

du je się w mu zeum. Na dol nym po zio mie znaj du ją się naj star sze po jaz dy,

prze kro je sil ni ków, bo li dy For mu ły 1 oraz sce na przed sta wia ją ca boks ser -

wi so wy For mu ły 1, a na gór nym po zio mie naj now sze mo de le.

Po cząw szy od mo de lu 125 - pierw sze go sa mo cho du zbu do wa ne go przez

Fer ra ri - aż do F50 - dro go we go bo li du F1 - mo że my za ob ser wo wać jak

kształ to wa ło się ob li cze fir my na prze ło mie lat. Oprócz sa mo cho dów wy sta -

wia ne są ta kże sil ni ki, ae ro dy na micz ne mo de le, rów nież frag men ty ta pi cer -

ki. Osob ny roz dział sta no wi wy sta wa po świę co na For mu le 1, gdzie znaj-

dzie my bo li dy, któ re przy czy ni ły się do naj więk sze go suk ce su fir my w tym

spo rcie. Mo że my ta kże obej rzeć bok sy, z któ rych kie row nic two Fer ra ri wy -

da je po le ce nia swo im kie row com, a ta kże tro fea F1 z pięć dzie się ciu lat star -

tów. Część eks po zy cji po świę co na jest czło wie ko wi, bez któ re go nie by ło by

dzi siaj te go wszyst kie go - En zo Fer ra ri. Szcze gól ną atrak cją mu zeum jest

sa la z Pit Sto pem oraz sy mu la to ry wy ści gów For mu ły 1.

Mu zeum jest do stęp ne na za mknię te even ty. Pro mo cyj ne spo tka nia i szko -

le nio we wy da rze nia, no we pre mie ry pro duk tów, uro czy sto ści, spo tka nia ro -

bo cze. To wszyst ko mo żna zor ga ni zo wać w Gal le ria Fer ra ri. Uro czy ste

ko la cje, kok taj le i au tor skie  hap pe nin gi. Ofe ru je mo du ło wą sa lę kon fe ren -

cyj ną dla 240 osób. Do dys po zy cji go ści do stęp ny jest eks klu zyw ny ca te ring.

Mu zeum za pew nia or ga ni za to rom im prez naj wy ższy pro fe sjo nal ny po -

ziom wspar cia. 

Lesław Lipski
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Jed�nym� z� naj�bo�gat�szych� miast

Eu�ro�py�a�za�ra�zem�sto�li�cą�mo�dy�jest

zja�wi�sko�wy� Me�dio�lan,� to� tu� swo�je

kolek�cje�pre�zen�tu�ją�naj�lep�si�pro�jek�-

tan�ci�i�mo�żna�ku�pić�naj�mod�niej�sze

stro�je.�Co�raz�wię�cej�osób�ro�bi�za�ku�-

py� za� gra�ni�cą.� Przy� oka�zji� let�nich

wa�ka�cji,�wy�cie�czek�i�po�by�tów�u�przy-

ja�ciół,�od�wie�dza�my�skle�py�i�ga�le�rie

han�dlo�we.

Me dio lan to przede wszyst kim shop -

ping u źró deł - w sa lo nach fir mo wych

Ar ma nie go, Guc cie go, Do lce&Gab ba na

oraz wie lu in nych wiel kich projektantów

na szych cza sów bu tów i do dat ków, choć-

by to re bek od Pra dy, ko sme ty ków oraz -

krót ko mó wiąc - wszyst kie go co ak tu al -

nie mod ne, a bez cze go hoł du ją cy mo -

dzie nie mo gą się po ka zać w pra cy, na

uli cy, a już na pew no w to wa rzy stwie.

Jed nak trze ba pa mię tać, że na pe ne tro -

wa nie za głę bia sa lo nów naj wy bit niej -

szych pro jek tan tów, czy li ogra ni czo ne -

go uli ca mi Via Man zo ni, Via del la Spi ga

i Cor so Ve ne zia słyn ne go na ca łym

świe cie Qu adri la te ro del la mo da, je den

dzień nie wy star czy!

Le piej też mieć za sob ny port fel, cho -

ciaż trze ba z sa tys fak cją za uwa żyć, że

ce ny wie lu rze czy nie są z ko smo su.

Naj słyn niej si de si gne rzy ma ją swo je sa -

lo ny przy Via Mon te Na po le one (po -

tocz nie Mon te na po). Ta uli ca uro sła do

ran gi sym bo licz nej, cho ciaż np. Ar ma ni

roz lo ko wał swo je kró le stwo przy Via

Sant An drea, Via Du ri ni oraz Via Man -

zo ni.

Kie dyś za ku py za gra ni cą by ły sy no -

ni mem luk su su, na wet je śli z Lon dy nu

przy wo zi ło się tyl ko ciu chy z H&M czy

Top sho pu, któ rych u nas wte dy nie by -

ło. Dziś la ta my chęt nie, czę sto i od wa -

żnie a po nie waż ce ny w sie ciów kach

eu ro pej skich są ta kie sa me jak u nas,

a w skle pach mar ko wych tań sze, za ku -

py sta ją się rów nie wa żne jak zwie dza -

nie za byt ków.

Tym bar dziej, że prze ce ny w eu ro pej -

skich me tro po liach za czy na ją się od

50% a do cho dzą na wet do 80%!

Me dio lan od lat wal czy z Pa ry żem

i Lon dy nem o mia no sto li cy mo dy.

Z uwagi na Mi lan Fa shion We ek wca le

się te mu nie dzi wi my, po za tym me dio -

lań skie uli ce to naj więk szy po kaz sty lu

ja ki mo żna za ob ser wo wać i naj więk sza

in spi ra cja dla fa nek mo dy. Wy star czy

przy siąść na ma łym espres so przy jed -

nym z licz nych pla ców w mie ście i roz -

ko szo wać się wi do kiem.

W Me dio la nie zna ne mar ki  ku pu je

się w tzw. Zło tym Kwa dra cie, czy li po -

mię dzy Piaz za Du omo, Via Man zo ni,

Via Mon te Na po le one, Via Sant'An drea,

Via Spi ga i Via Bor go spes so. Tu znaj -

dzie my ta kie mar ki jak Cha nel, LV, Cho -

pard, Guc ci i Tif fa ny. 

Via Mon te Na po le one to chy ba naj -

dro ższy ad res w Me dio la nie, metr kwa -

dra to wy po wierzch ni kosz tu je tu 7 000

eu ro mie sięcz nie! To tu znaj du je się

naj więk szy na świe cie, 3-pię tro wy bu -

dy nek Ar ma nie go. Na Via Sant'An drea

znaj dzie cie z ko lei bu ti ki Gian fran co

Fer re, Er me ne gil do Ze gny, Fen di, Mo -

schi no i Pra dy.

Vil la Del la Spi ga to już nie tak re pre -

zen ta cyj na uli ca jak po przed nie. Jest

bar dziej ka me ral na, dłu ga i wą ska, a bu-

ti ki są tutaj mniej sze i gęściej roz lo ko -

wa ne. 

Bar dziej za in te re su ją nas na pew no

cen tra han dlo we, gdzie ulo ko wa ły się

mar ki śred niej pół ki i sie ciów ki. Do naj -

wa żniej szych na le ży La Ri na scen te

i Gal le ria Vit to rio Ema nu ele. Ta pierw -

sza ma 7 pię ter i stoi w ści słym cen trum

mia sta, przy Piaz za Du omo. Już sa me

wi try ny dają wska zów ki co war to no sić

i są pil nie śledzone przez fa shio nist ki,

bo są zmie nia ne co ty dzień przez spe -

cjal nie do te go za trud nio ne oso by.

W tej ga le rii ce ny są wy so kie, ale znaj -

dzie my tu kil ka miej zna nych ma rek jak

Bro ni czy Ki ton, i na do da tek trwa ją tam

już prze ce ny do 50%.

Stam tąd tra fi my do han dlo wej dziel -

ni cy Me dio la nu, doskonałej do praw dzi -

wych za ku pów. Cor so Bu enos Aires to

350 skle pów, z ko lek cja mi re ady -to -we -

ar, któ re chęt nie re agu ją na prze ce ny.

Man go, Za ra, Be net ton, Si sley i Play li -

fe. War to też za glą dać do bocz nych uli -

czek od cho dzą cych od Cor so Bu enos

Aires, bo znaj dzie my tam ma łe skle pi -

ki, mło dych pro jek tan tów lub cie ka we

vin ta ge sho py, gdzie ̋ upo lu je my" wy jąt -

ko we to reb ki czy rę ka wicz ki.

Nie za po mi naj my o tym, że Me dio lan

to ta kże skle py z odzie żą ʺz dru giej rę -

kiʺ lub słyn ne outle ty, gdzie za gro sze

mo żna cza sem "upo lo wać" płaszcz

Burber ry czy bu ty Ken zo.

Massimo
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Szał zakupów




