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BOSZ

56 z 1000
Wydawnictwo BOSZ opublikowało imponujący katalog polskich muzeów. Zastanawiam
się, ilu z naszych Czytelników
potrafiłoby podać dokładną liczbę krakowskich muzeów? Śpieszę więc z wyjaśnieniem – jest
ich 56. W każdym razie tyle zna-

lazło się w opublikowanym
przez Wydawnictwo BOSZ katalogu „1000 muzeów w Polsce”,
opracowanym przez Dorotę Folgę–Januszewską. Jak pisze autorka pięknie wydanej książki,
liczba 1000 nie wyczerpuje zapewne tematu. „Ile dokładnie
jest tych instytucji – nie wiadomo, jak komórki żywego organizmu – powstają i giną”
– stwierdza we wstępie. Liczba

1000 jest więc umowna, ale
i – imponująca. Podobnie jak
liczba 20 milionów – bo na tyle
autorka szacuje ilość przechowywanych w Polsce muzealiów.
Tradycje muzealnictwa w Polsce sięgają roku... 1120. W spisanej właśnie mniej więcej wtedy
„Kronice” czeskiego mnicha
Kosmasa pojawia się informacja
o bogatym skarbcu katedry
gnieźnieńskiej. Znacznie bar-

dziej precyzyjne są informacje
z epoki nowożytnej... W 1802 r.
w Puławach księżna Izabela
Czartoryska założyła pierwsze
w świecie muzeum historyczne.
Książka Doroty Folgi–Januszewskiej to znakomity poradnik, przydatny przy planowaniu
wycieczek.
(WJUR)
Dorota Folga–Januszewska
„1000 muzeów w Polsce. Przewodnik”, BOSZ, Olszanica 2011.

Redyk
w Zawoi

Muzeum
Lego
CZECHY. 20 – tyle tematycz-

dziś o godz. 14, a stosowne zwyczaje przypomni „Holny” z Zakopanego. – Rodziny witały bliskich, a gospodarze wypytywali
bacę o powierzone mu wiosną
owce – opowiada Piotr Jezutek.
W tym czasie juhasi rozdawali
dziewczętom i dzieciom małe
owcze serki – przypominające
wyglądem jelenie i barany – dziś
zwane redykołkami. Następnie
wszyscy przechodzili do zagrody
lub przed karczmę, gdzie baca
oddawał właścicielom owce. Potem zaczynała się zabawa...
I tak też dziś będzie od godz.
15. Na scenie zaprezentują się:
„Zawojanki”, „Babiogórcy” i „Juzyna” z Zawoi, a także „Skalniok
z Zubrzycy Górnej i „Oravan”
ze Słowacji. O godz. 18 nagrodzeni
zostaną najszybsi w zjeździe na
rowerach z Mosornego Gronia
(Diverse Downhill Contest). Pół
godziny później podziwiać będzie
można kunszt „Jaworznianek”
z Jaworzna. O godz. 19 scenę we
władanie wezmą gwiazdy sobotniego wieczoru – „The Chilloud”,
„Negatyw” i „BRAThANKI”
(godz. 22). O północy rozpocznie
się zabawa pod gwiazdami.
W niedzielę Zawoja nie zwalnia tempa. Od godz. 14 można liczyć na „Polanę Makowską”
z Makowa Podhalańskiego, zespół
im. „Bartusia Obrochty” z Zakopanego, „Sokoły” z Jerzmanowic,
„Warzęgowian” z Warzęgowa,
kapelę Bugajskich z Kęt, „Zbyrcok” z Juszczyna, a także orkiestrę dętą i zespół taneczny
„Follow me” z Zawoi. O godz. 20
na niezwykły koncert zaprasza
„Kałe Bała” z Czarnej Góry.
Cały też czas trwały będą
kiermasze, a także Targi Sztuki
Ludowej i Rękodzieła Artystycznego. Nie zabraknie również pysznego regionalnego jadła. Warto
więc pomyśleć o wypadzie do
Zawoi.
(DMA)
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„Leśny Gród” to jedyny w Polsce ogród botaniczno-zoologiczny położony w Beskidach. Można tu zobaczyć i bliżej poznać różnorodne gatunki zwierząt, roślinność śródziemnomorską, orientalną i krajową oraz
kilkadziesiąt wolno stojących rzeźb. W ogrodzie znajduje się mnóstwo
atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, m.in.:
Świętowit - największa rzeźba świata „Oko wodnika” Dom
na kurzej stopce Plac zabaw dla dzieci i dorosłych „Ścieżka
sprawności” Trampolina Szachownica Rośliny egzotyczne
i ozdobne Własna pasieka
„Eco Corrida to nowe zjawisko w Polsce, które zobaczyć można tylko
w Leśnym Grodzie. Eco Corrida polega na edukacyjnej prezentacji
byków rasy Toro Bravo i ochrania je przed zabijaniem na arenie”.

Rzemiosło
godne mistrzów

nych ekspozycji odnajdziemy
w prywatnym praskim muzeum klocków Lego. – Pod względem powierzchni i ilości wystawionych eksponatów uważane
jest za największe w Europie
– twierdzi Anna Gruszczyńska
z CzechTourism. Na 340 m kw.
zgromadzono ponad milion
klocków lego (modele Star
Wars, Lego City, Cosmos, Racers...). Najstarsze pochodzą
z 1958 r. Tu można wkroczyć
w świat Harry’ego Pottera, Indiany Jonesa, są i zabytkowe
budowle, a także niezwykłe mechanizmy. Oczywiście jest też
kącik zabaw i dobrze zaopatrzony... sklepik. Muzeum jest
czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 10–20. Ceny biletów: normalny – 200 CzK, ulgowy – 130 CzK, rodzinny – 450
CzK. Dzieci do 120 cm wchodzą
bezpłatnie.
(DMA)

MAROKO W KRAKOWIE. Specjalnie

dla Was
sprowadzamy z Marrakeszu wyroby lokalnych
artystów i rzemieślników, a także słynne na cały
świat naturalne kosmetyki
Maroko zachwyca orientalnym czarem. Jednak, aby
naprawdę go poznać i poczuć jego niezwykłą atmosferę trzeba spędzić sporo
czasu na bazarach, najlepiej
w Marrakeszu, wśród splątanych tuneli, otaczających
serce miasta – plac Jamaa
el Fna. Feeria barw i aromatów oszałamia podczas
wędrówki przez suk Smarine, suk des Teinturiers, suk
des Babouches...
Na festiwalu „Barwy świata: Maroko w Krakowie” nie
może zabraknąć egzotycznego rzemiosła. Przez trzy dni
(od 20 do 22 października)
w Sali Malinowej galerii Lamelli przy ul. Mikołajskiej 2
w Śródmiejskim Ośrodku
Kultury będą Państwo mogli
poczuć się jak na bazarze.
Specjalnie dla Was sprowadzamy z Maroka wyroby lokalnych artystów i rzemieślników, a także słynne na cały
świat naturalne kosmetyki.
Nie zabraknie kolorowych,
wonnych przypraw, niezliczonej ilości błyszczącej biżuterii, talizmanów na szczęście, delikatnych i pięknie
zdobionych dżelab i skórzanych bamboosh’y.
Może zainteresują Was
ekskluzywne wyroby z drewna tui? Drewno pochodzące
z obszaru pnia jest jasnobrązowe, a to z odrostów korzeni
dużo ciemniejsze i mocno nakrapiane. Mimo, iż uchodzi za
niezwykle twarde, Marokańczycy doszli do mistrzostwa
w jego obróbce. Wyrabia się

FOT. AUTORKA

„Kto pasie po Michale, nie wróci
na hole” – mówi stare góralskie
przysłowie. I dlatego wszyscy bacowie starali się powrócić w doliny
przed 29 września. – Z hal zawsze
schodzono przed św. Michałem
Archaniołem – podkreśla Piotr
Jezutek, szef Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi. – Jesienny redyk był świętem,
i to bardzo radosnym – dodaje.
I do niego to nawiązuje 27. Babiogórska Jesień, jedna z największych małopolskich imprez folklorystycznych. Wielki festyn na
placu przed DW „Diablak” w Zawoi Widłach rozpoczął się wczoraj,
a trwał będzie do niedzieli. Przypomina o tym, że jeszcze na przełomie XIX i XX wieku na ogromnych halach i polanach w paśmie
Babiej Góry, Policy i Jałowca wypasano wielkie stada owiec i krów.
Z biegiem lat ubywało jednak
i hal, i owiec. Na szczęście tradycja
redyków przetrwała.
– W dniu opuszczania hali
z szałasu wszystko wynoszono.
Dopiero wtedy baca żegnał – palącą się cały sezon watrę – znakiem krzyża, modlił się, a następnie zalewał ją wodą. Szałas zamykano i zabezpieczano na zimę
– mówi Wanda Bucka z GCKPiT
w Zawoi. Dopiero wtedy redyk
mógł ruszyć w dolinę. Z przodu
szedł baca, za nim owce, a po bokach juhasi. I baca i juhasi na ten
dzień przewdziewali odświętne
ubrania. Zawsze też towarzyszyła
im muzyka i śpiew. Czekała na
nich cała wieś.
Dlaczego stada opuszczały
hale przed 29 września. – Św.
Michała Archanioła uważano
w Karpatach za opiekuna i patrona pasterzy owiec. Wierzono,
że pozostanie na hali po tej dacie
przynieść może nieszczęście stadu i ludziom – wciąż twierdzą
bacowie.
Uroczyste powitanie schodzącego z hal redyku odbędzie się
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z niego absolutnie wszystkie
możliwe ozdoby wnętrz: figurki, skrzynie, ramy, stoły.
A może lubicie tajemnicze lampy? Zarówno te w całości wykonane z metalu,
jak i te łączące metal ze skórą, są misternie zdobione
ażurowymi wycinankami
lub malowanymi wzorami.
Ich światło każde wnętrze
czyni bardziej nastrojowym,
romantycznym, przenosząc
myśli do tajemniczych kazb
i riadów.
Równie atrakcyjne są wyroby z ceramiki. Ręcznie malowane, w bajecznych kolorach: talerze, miski, a przede
wszystkim oryginalne naczynia tajin. To właśnie
w nich przygotowuje się najsłynniejsze, bo i najpyszniejsze, marokańskie danie.
Co jeszcze? Każdą kobietę na naszym targu zainteresuje zapewne stoisko z naturalnymi kosmetykami. Maroko słynie z olejku różanego i powstającej przy jego
produkcji wody różanej.
Płynnym złotem nazywany
jest olejek arganowy. Opowiemy o tym jak się go
otrzymuje. Czarne mydło,
maseczka rhassul, kremy
migdałowe – to tylko nieliczne z produktów, które
będą Państwo mogli wypróbować podczas festiwalu.
Nasz suk to nie tylko
spotkanie z marokańską kulturą, ale i ciekawymi ludźmi,
którzy wędrują między Polską a Marokiem.
DOMINIKA KUSTOSZ
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