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SALAWIDOWISKOWA
- powierzchnia całkowita: 555m2

- powierzchnia sceny: 110m2

- 2 poziomy, 4 wejścia
- widownia: 398 miejsc
- reżyserka
- system projekcji kinowej,

system sterowania Creston,
projekcja przednia i tylna

FOYER SALIWIDOWISKOWEJ
- powierzchnia całkowita: 450m2

- 2 poziomy, 4 wejścia
- oświetlenie zewnętrzne,

naturalne oraz wewnętrzne
architektoniczne

- funkcjonalność: wernisaże,
bankiety, imprezy towarzyszące
wydarzeniom odbywającym się
w Sali Widowiskowej, warsztaty, pokazy mody

SALA AUDYTORYJNA
- powierzchnia całkowita: 202m2

- 1 poziom, 4 wejścia
- widownia: 208 miejsc,

fotele konferencyjne
- ekran projekcyjny, projektor

mobilny system sterowania
Creston

CENTRUM KULTURY
I SPORTU
W PRUSZKOWIE
Nowoczesne Centrum o modernistycznej bryle
usytuowane przy Al. Jerozolimskich tuż przed
wjazdem do miasta Pruszkowa, sąsiadujące
z Halą Znicz i Stadionem Znicz oraz Parkiem
Potulickich w Pruszkowie.

ZAPRASZAMY DOWSPÓŁPRACY:
tel. 668 999 635

mail: biuro@ckis.pruszkow.pl

www.ckis.pruszkow.pl

Lotnisko Chopina 16 km

Dworzec Centralny 18 km

Parking naziemny i podziemny
łącznie 319 miejsc parkingowych
z bezpośrednim dostępem do obiektu





Budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (GTS) mieści się w ścisłym cen-

trum Gdańska, na obrzeżach historycznej zabudowy Głównego Miasta. Jest jedy-

nym na świecie obiektem teatralnym, łączącym w sobie teatr w typie pudełkowym

– zwany też klasycznym lub włoskim – oraz teatr elżbietański, będąc jednocześnie

jednym z najnowocześniejszych współczesnych teatrów oraz rekonstrukcją

XVII–wiecznego gdańskiego teatru zwanego Szkołą Fechtunku. Pierwowzór GTS

był pierwszym publicznym teatrem ówczesnej Rzeczypospolitej.

Gdański Teatr Szekspirowski jest pierwszym od ponad 40 lat teatrem dramatycz-

nym w Polsce wybudowanym od podstaw. O tym, że jest to miejsce niezwykłe,

świadczy nie tylko to, co najbardziej widoczne – otoczona murem na kształt średnio-

wiecznych miast solidna antracytowa bryła, mieszcząca w sobie zrekonstruowane

wnętrze XVII-wiecznego gdańskiego teatru elżbietańskiego, ale również fakt, że to

jedyny na świecie teatr z otwieranym dachem i całkowicie adaptowalną sceną i wi-

downią. Nietypowy dla współczesnych czasów układ galerii dla widzów, okalających

scenę elżbietańską i specyfika przestrzeni Sali głównej teatru, zbudowanej z 56 ru-

chomych platform sceny i widowni, były nie lada wy-

zwaniem dla pracujących nad projektem architektów.

Dzięki tym rozwiązaniom GTS jest miejscem, którego

wnętrze samo w sobie jest niezapomnianą scenogra-

fią dla organizowanych w nim wydarzeń, a możliwość

dowolnego dostosowania miejsca sceny i układu wi-

downi do potrzeb organizatora, czyni go niepowtarzal-

nym w skali kraju i świata.

Odważny, nowatorski projekt włoskiego architekta

Renato Rizziego zyskał uznanie w postaci ważnych

międzynarodowych nagród architektonicznych oraz pu-

blikacji w ponad 60 czasopismach poświęconych ar-

chitekturze, dizajnowi i turystyce na całym świecie. GTS

jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów

z Polski oraz zagranicy. Jego niezwykła historia i archi-

tektura przyciągają nie tylko zwiedzających – na odby-

wające się codziennie zwiedzanie teatru z przewodni-

kiem (które może być też elementem wydarzenia or-

ganizowanego w teatrze), ale również organizatorów

wydarzeń, którym zależy na unique venue.

O wyjątkowości Teatru Szekspirowskiego świadczy

również szczególna otwartość i dostępność, zarówno

w kontekście przyjaznych osobom z niepełnospraw-

nościami rozwiązań architektonicznych, jak również

działalności instytucji, otwartej na integrację wszyst-

kich widzów i uczestników wydarzeń. Najlepszym

przykładem są tu takie wydarzenia, jak międzynaro-

dowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku cykl Teatry

Europy i Świata czy projekt „Teatralny Pasjans” oraz

powstające na jedyną w Polsce scenę elżbietańską

inscenizacje dzieł Williama Szekspira grane, jak za

czasów jego życia.

GDAŃSKI TEATR
SZEKSPIROWSKI,
czyli puść wodze fantazji
WW ppoo  sszzuu  kkii  wwaa  nniiuu  mmiieejjsscc  nniiee  ppoo  wwttaa  rrzzaall  nnyycchh,,  ddoo kkttóó  rryycchh  cchhccee  ssiięę  wwiiee  lloo  kkrroott  nniiee
wwrraa  ccaaćć,,  mmiieejjsscc  zz dduu  sszząą,,  zzaa  sskkaa  kkuu  jjąą  ccyycchh  ii ppiięękk  nnyycchh  jjeedd  nnoo  cczzee  śśnniiee,,  ttrrzzee  bbaa  wwyy  bbrraaćć
ssiięę  ddoo GGddaańń  sskkaa..  WW 22001144  rroo  kkuu  oottwwaarr  ttoo  ttaamm  nniiee  zzwwyy  kkłłyy  ttee  aattrr,,  kkttóó  rryy  nnaa  zzwwaa  nnoo
iimmiiee  nniieemm  ddrraa  mmaa  ttuurr  ggaa  wwsszzeecchh  cczzaa  ssóóww,,  WWiill  lliiaa  mmaa  SSzzeekk  ssppii  rraa..  TToo  nniiee  ttyyll  kkoo  jjee  ddeenn
zz nnaajj  cciiee  kkaaww  sszzyycchh  nnaa śśwwiiee  cciiee  pprrzzyy  kkłłaa  ddóóww  zzaa  cchhoo  wwaa  nniiaa  ddzziiee  ddzziicc  ttwwaa  kkuull  ttuu  rroo  wwee  --
ggoo,,  aallee  pprrzzeeddee  wwsszzyysstt  kkiimm  iinn  ssppii  rruu  jjąą  ccyy  oobbiieekktt,,  kkttóó  rryy  ggwwaa  rraann  ttuu  jjee  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccjjęę  
nniiee  zzaa  ppoo  mmnniiaa  nnee  ggoo  wwyy  ddaa  rrzzee  nniiaa..
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r tów i spek ta kli, przez kon gre sy, kon fe ren cje i spo tka -

nia biz ne so we, po we se la, wi gi lie fir mo we i ba le kar -

na wa ło we. Z eki pa mi z ca łe go świa ta re ali zo wał

naj bar dziej za awan so wa ne tech nicz nie spek ta kle

i kon cer ty. Mo że ob słu żyć tech nicz nie wy da rze nie lub

nad zo ro wać eki pę tech nicz ną or ga ni za to ra. 

ZZMMIIAANNYY  SSPPOOWWOODDOOWWAANNEE  EEPPIIDDEEMMIIĄĄ
Wszy scy dzia ła my obec nie w rze czy wi sto ści zmie nio -

nej przez pan de mię. Za rów no wła ści cie li obiek tów, jak

i or ga ni za to rów wy da rzeń obo wią zu ją no we za sa dy dla

bez pie czeń stwa uczest ni ków. W Te atrze Szek spi row -

skim za re gu la min udzia łu w wy da rze niu od po wie dzial -

ny jest je go or ga ni za tor. Jest on zo bo wią za ny stwo rzyć

ta ki re gu la min i prze słać go do ak cep ta cji Wo je wódz -

kiej Sta cji Sa ni tar no-Epi de mio lo gicz nej w Gdań sku. 

Or ga ni za tor wy da rze nia jest rów nież od po wie dzial ny

za ze bra nie od wszyst kich uczest ni ków oświad czeń

o sta nie zdro wia wraz z da ny mi kon tak to wy mi oraz

za prze cho wy wa nie ich przez okres 2 ty go dni.

Gdań ski Te atr Szek spi row ski po sia da środ ki do de -

zyn fek cji dło ni przy wej ściach do bu dyn ku oraz we

wszyst kich sa ni ta ria tach. Wszyst kie prze strze nie te atru

po wy da rze niach od by wa ją cych się z udzia łem pu blicz -

no ści są de zyn fe ko wa ne. Uczest ni cy wy da rzeń or ga ni -

zo wa nych przez GTS zo bo wią za ni są do pod pi sa nia

oświad cze nia o sta nie zdro wia i po zo sta wie nie da nych

kon tak to wych – zgod nie z obo wią zu ją cy mi wy tycz ny -

mi. Obo wią zu je rów nież za kry wa nie ust i no sa. 

Magdalena Hajdysz

WWNNĘĘ  TTRRZZEE  JJAAKK  WWIIEE  LLOO  FFUUNNKK  CCYYJJ  NNAA  SSCCEE  NNOO  GGRRAA  FFIIAA
Dla bran ży MI CE Gdań ski Te atr Szek spi row ski to miej sce, któ re in spi ru je do nie -

sza blo no we go po dej ścia do or ga ni za cji even tów, kon fe ren cji i wszel kie go ro dza ju

spo tkań. Or ga ni za to rzy, wy bie ra jąc Gdań ski Te atr Szek spi row ski ja ko prze strzeń dla

swo je go wy da rze nia, z pew no ścią do ce nią pięk ne drew nia ne wnę trze, z nie ty po -

wym ukła dem trzech po zio mów ga le rii dla wi dzów, oka la ją cych z trzech stron par -

ter, któ ry – dzię ki ru cho mym plat for mom – mo że po mie ścić 195 osób sie dzą cych

na obi tych bia łą skó rą wy god nych fo te lach, bądź 250 osób na miej scach sto ją cych

przy sce nie elż bie tań skiej, lub też 280 osób sie dzą cych przy okrą głych sto łach pod -

czas uro czy stej ga la me eting. Mo że rów nież stać się pod ło gą ta necz ną dla bli -

sko 800 osób pod czas kon cer tu lub we wnętrz nym dzie dziń cem pod go łym nie bem,

gdy zo sta nie otwar ty ogrom ny, ma ją cy po wierzch nię 420 me trów kwa dra to wych

i wa żą cy łącz nie 160 ton dach te atru. 

W ofer cie wy da rze nia mo gą zo stać uję te ta kie ele men ty, jak: spek takl lub je go

frag ment, de dy ko wa ny hap pe ning ar ty stycz ny, akro ba cje na szar fach pod wie szo -

nych do da chu sa li, kon cert mu zy ki daw nej lub współ cze snych gwiazd sce ny mu zycz -

nej, a tak że zwie dza nie te atru z prze wod ni kiem dla wszyst kich go ści wy da rze nia.

Nie za po mnia nym wy da rze niem jest, trwa ją ce za le d wie 3 mi nu ty, otwar cie da chu te -

atru, któ re go dwa skrzy dła pod no szą się do pio nu po oby dwu bo kach Sa li głów nej

nad gło wa mi zgro ma dzo nych go ści.

Wy da rze nie moż na rów nież po dzie lić na kil ka „scen” – do dys po zy cji or ga ni za to -

rów jest nie ty po we, drew nia ne, pod wie sza ne do stro pu foy er te atru, sa le wy staw

na po zio mie -1, a tak że ze wnętrz ny ta ras i dzie dziń ce w ob rę bie 7-me tro wej wy so -

ko ści mu ru, mo gą ce po mie ścić jed no ra zo wo oko ło 400 osób. Atrak cją jest też spa -

cer po ścież ce spa ce ro wej, znaj du ją cej się na ca łej dłu go ści mu ru ota cza ją ce go

wła ści wy bu dy nek te atru.

WWSSPPAARR  CCIIEE  WW OORR  GGAA  NNII  ZZAA  CCJJII  WWYY  DDAA  RRZZEE  NNIIAA
Ze spół me ry to rycz ny i tech nicz ny Gdań skie go Te atru Szek spi row skie go słu ży 

or ga ni za to rom wy da rzeń wspar ciem w za kre sie or ga ni za cji wy da rze nia oraz wzbo -

ga ce nia go o ewen tu al ne ele men ty ar ty stycz ne. Ze spół tech nicz ny te atru ma wie -

lo let nie do świad cze nie w or ga ni zo wa niu i ob słu dze wszel kich wy da rzeń – od kon ce-

SSPPEE  CCYY  FFII  KKAA  GGTTSS
Gdań ski Te atr Szek spi row ski jest te atrem
im pre sa ryj nym, niepo sia da ją cym 
swo je go ze spo łu ak tor skie go i otwar tym
na róż no rod ne wy da rze nia ar ty stycz ne
oraz ko mer cyj ne. 
Mi sją Gdań skie go Te atru Szek spi row skie go
jest stwo rze nie i pro wa dze nie w Gdań sku
pręż ne go ośrod ka kul tu ral ne go – ar ty stycz -
ne go i edu ka cyj ne go – o ran dze mię dzy na -
ro do wej oraz stwo rze nie tu ry stycz nej
de sty na cji kul tu ro wej.

W. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk
tel.: +48 691 082 277

TeatrSzekspirowski.pl
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AUTENTYCZNOŚĆ PRZESTRZENI
ZAPEWNIA SZCZEROŚĆ EMOCJI

Mu zeum, fil har mo nia czy te atr już daw no prze sta ły być jed no wy -
mia ro wy mi obiek ta mi, ko ja rzo ny mi głów nie z ich funk cją kul tu -
ro wą czy edu ka cyj ną. Dziś wie le z nich to wie lo funk cyj ne, bar dzo
atrak cyj ne prze strze nie, w któ rych bez pro ble mu moż na zor ga -
ni zo wać nie mal każ de wy da rze nie – kon gres na uko wy, ele ganc -
ką ga lę czy spo tka nie in te gra cyj ne. Do dat ko wo nie ba nal ne
miej sce za pew nia uni ka to wą sce ne rię każ de go even tu. Co mo -
że za chwy cić go ści bar dziej, niż event w au ten tycz nej prze strze -

ni – w pod zie miach ko pal ni, na de skach te atru, w je dy nym
w swo im ro dza ju mu zeum czy uni ka to wym cen trum edu ka cyj -
nym? Do świad cze nie praw dzi wych i szcze rych emo cji gwa ran to -
wa ne. Te go ty pu ve nu es są rów nież wy bie ra ne przez fir my,
któ rym za le ży na pod kre śle niu szcze gól ne go cha rak te ru zle ca -
ne go przez nie even tu, chcą ce nadać mu pre sti żu. Pa mię taj my, że
mó wi my za rów no o za byt ko wych bu dyn kach, z wiel ki mi, mo nu -
men tal ny mi sa la mi i bo ga tym wy stro jem wnętrz, ale tak że o po -

AUTENTYCZNOŚĆ. TO TERMIN ISTOTNY W BRANŻY MICE I JEDEN Z NAJPOPULARNIEJSZYCH
OBECNIE TRENDÓW. POZWALA SKUTECZNIE PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ I ZACHWYCIĆ

UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ. DLATEGO, ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES I WYRÓŻNIĆ SIĘ 
NA TLE KONKURENCJI TRZEBA OPOWIEDZIEĆ CIEKAWĄ HISTORIĘ, 

ZASKOCZYĆ NIESZTAMPOWYM WNĘTRZEM I ZAPEWNIĆ WRAŻENIA ARTYSTYCZNE 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. TO WSZYSTKO OFERUJĄ OBIEKTY KULTURY.
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wsta łych nie daw no oka za łych i spek ta ku lar nych pod wzglę dem
ar chi tek to nicz nym gma chach, świet nie łą czą cych tra dy cję z no -
wo cze sno ścią. W każ dym z tych miejsc re gu lar nie od by wa ją się
też waż ne im pre zy kul tu ral ne, co do dat ko wo na da je im re no my
i wy jąt ko we go, je dy ne go w swo im ro dza ju cha rak te ru. 

OBIEKT KUL TU RY TO OBIEKT 
WIE LO FUNK CYJ NY

Obiek tów kul tu ry, w któ rych rów no cze śnie mo gą od by wać się
wy da rze nia dla grup MI CE, jest w Pol sce cał kiem spo ro. Ofer ta
w ostat nich la tach ule gła po za tym za uwa żal nej po pra wie, co jest
do brą wia do mo ścią dla zle ce nio daw ców i agen cji, ca ły czas po -
szu ku ją cych no wych, ory gi nal nych ve nu es, któ ry mi mo gą za sko -
czyć swo ich go ści. Dla event ma na ge rów istot ne jest tak że 
to, że te go ty pu obiek ty, z ra cji pro wa dzo nej na co dzień dzia łal -
no ści (kon cer ty, spek ta kle), dys po nu ją za zwy czaj pro fe sjo nal nym
sprzę tem i za ple czem tech nicz nym, po zwa la ją cym na przy go to -
wa nie róż ne go ty pu wy da rzeń. Jed nym z ta kich miejsc jest 
bez wąt pie nia Gdań ski Te atr Szek spi row ski. – O je go nie zwy kło -
ści świad czy nie tyl ko to, co obec nie naj bar dziej wi docz ne – oto -
czo na mu rem na kształt śre dnio wiecz nych miast so lid na
an tra cy to wa bry ła, miesz czą ca w so bie zre kon stru owa ne wnę -
trze XVII -wiecz ne go gdań skie go te atru elż bie tań skie go, ale rów -
nież fakt, że to obec nie je dy ny na świe cie te atr z otwie ra nym
da chem i cał ko wi cie ada pto wal ną sce ną i wi dow nią – wy li cza
Mag da le na Haj dysz, rzecz nik pra so wy Gdań skie go Te atru Szek -
spi row skie go. Or ga ni za to rzy even tów do ce nią wnę trze te atru,
z nie ty po wym ukła dem trzech po zio mów ga le rii dla wi dzów,
oka la ją cych z trzech stron par ter, któ ry – dzię ki ru cho mym 
plat for mom – mo że po mie ścić na sie dzą co 195 osób, 250 osób
na miej scach sto ją cych przy sce nie elż bie tań skiej, lub też
280 osób sie dzą cych przy okrą głych sto łach pod czas uro czy -
stej ga li. W cza sie kon cer tu par ter mo że stać się też pod ło gą 
ta necz ną lub we wnętrz nym dzie dziń cem pod go łym nie bem 
(gdy otwo rzy się dach). 

Na tle mu zycz nych in sty tu cji w Pol sce wy róż nia się Fil har mo -
nia im. Mie czy sła wa Kar ło wi cza w Szcze ci nie. Przy cią ga nie tyl -
ko ar chi tek tu rą, lecz tak że nie sza blo no wym po dej ściem do
mu zy ki. Dwie sa le kon cer to we z no wo cze snym za ple czem
tech nicz nym i wy jąt ko wy mi wa lo ra mi aku stycz ny mi, im po nu -

ją cy hol i dwie ga le rie da ją sze ro kie moż li wo ści or ga ni za cji kon -
cer tów, ban kie tów czy kon fe ren cji. Fil har mo nia w Szcze ci nie
ofe ru je rów nież no wo cze sne za ple cze tech nicz no -or ga ni za cyj -
ne, w tym m.in. ki no wy pro jek tor w ho lu, któ ry spraw dza się 
ja ko po wierzch nia re kla mo wa czy au to pro mo cyj na, opra wa wi -
zu al na i mu zycz na wy da rze nia, ale tak że po zwa la na or ga ni zo -
wa nie pre mier fil mo wych. 

Świet ną in fra struk tu rę udo stęp nia też no wo cze sny, wie lo funk -
cyj ny bu dy nek Cen trum Dzie dzic twa Kul tu ro we go (CDK), 
dzia ła ją cy w ra mach Cen trum Kul tu ry i Spor tu w Prusz ko wie
(Cen trum skła da się w su mie z trzech obiek tów – po za 
wspo mnia nym CDK to jesz cze Sta dion Pił kar ski Znicz i Ha la
Spor to wa Znicz, gdzie rów nież moż na or ga ni zo wać even ty). 
To in no wa cyj na prze strzeń dla spor tu, kul tu ry i sztu ki, przy cią ga -
ją ca or ga ni za to rów wy da rzeń MI CE, dzię ki bo ga tej ofer cie 
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wy naj mu po wierzch ni kon fe ren cyj nych i even to wych (sa la 
wi do wi sko wa, au dy to ryj no -ba le to wa, sa le kon fe ren cyj ne, foy er,
ga le ria). 

Wie lo funk cyj ność jest rów nież punk tem roz po znaw czym 
Mu zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań sku. W jed nym miej scu
znaj dzie my tam za ple cze nie zbęd ne do or ga ni za cji wy da rzeń
o naj róż niej szym cha rak te rze. Skła da ją się na nie m.in. bo ga to
wy po sa żo ne cen trum kon fe ren cyj ne, dwu po zio mo wy par king
pod ziem ny, część ho te lo wa i re stau ra cja. 

Zo sta jąc jesz cze przez chwi lę w Gdań sku nie spo sób nie wspo -
mnieć o Nad bał tyc kim Cen trum Kul tu ry, któ re ofe ru je zu peł nie
nie zwy kłą prze strzeń – Cen trum św. Ja na (po wsta ło w 1995 r.
w wy ni ku po ro zu mie nia po mię dzy Nad bał tyc kim Cen trum Kul -
tu ry a Ar chi die ce zją Gdań ską, wła ści cie lem ko ścio ła św. Ja na
w Gdań sku). To miej sce łą czą ce funk cję sa li kon cer to wej i wy sta -

wo wej. Pa nu je tam nie spo ty ka ny ni gdzie in dziej kli mat, a pro fe -
sjo nal ne i no wo cze sne wy po sa że nie tech nicz ne po zwa la na or -
ga ni za cję m.in. kon cer tów, po ka zów, przed sta wień, wy staw
i sze re gu in nych wy da rzeń ar ty stycz nych, ale tak że fir mo wych.
Ta kie jest zresz tą głów ne za ło że nie pro wa dzo nej w tym miej scu
dzia łal no ści – wy kre owa nie miej sca otwar te go na róż no rod ne
pro jek ty i przed się wzię cia, w któ rym na stę pu je na tu ral na syn -
chro ni za cja po mię dzy za cho wa nym dzie dzic twem hi sto rycz no -
-kul tu ro wym a współ cze sno ścią.

ZA SKO CZYĆ AU TEN TYCZ NO ŚCIĄ
Jak jesz cze za sko czyć i za chwy cić za pro szo nych na event go ści?
Po za pre sti żem, moż na im za pro po no wać rów nież nie oczy wi ste
lub nie do stęp ne na co dzień wnę trza i atrak cje. Przy kład? 
Ko pal nia So li „Wie licz ka”. To nie tyl ko jed na z naj więk szych atrak -
cji tu ry stycz nych w Pol sce, ale rów nież za ska ku ją ce even to we
ve nue. – Even ty pod zie mią łą czą do zna nia wi zu al ne, ar ty stycz -
ne i kul tu ral ne z ku li nar ny mi. Po czu cie prze by wa nia w głę bi zie -
mi, w oto cze niu gór ni cze go dzie dzic twa, wzmac nia po czu cie
wy jąt ko wo ści or ga ni zo wa ne go even tu. Wy da rze nie moż na 
po łą czyć ze zwie dza niem, po by tem w tęż ni, noc le giem pod
zie mią lub na po wierzch ni czy z in ny mi atrak cja mi – mó wi 
Mo ni ka Szcze pa, rzecz nik pra so wy Ko pal ni So li „Wie licz ka”.
Even ty or ga ni zo wa ne są w kil ku ko mo rach, znaj du ją cych się
na głę bo ko ści od 110 do 135 m pod zie mią. Ich róż no rod ność
umoż li wia przy go to wa nie nie tyl ko du żych wy da rzeń, ale też ka -
me ral nych im prez czy nie wiel kich spo tkań fir mo wych. Przy kła -
do wo, w ko mo rze War sza wa od by wa ją się du że kon cer ty,
kon fe ren cje, ba le, spek ta kle i po ka zy fil mo we, a w ka pli cy św.
Kin gi moż na zor ga ni zo wać ślub czy kon cert mu zy ki po waż nej. 

Za sko czyć uczest ni ków even tu da się rów nież nie ba nal nym 
ve nue w cie ka wie za pro jek to wa nej prze strze ni miej skiej. To ce -
chy wy róż nia ją ce Elek trow nię Po wi śle, w któ rej hi sto ria do słow -
nie spo ty ka się z no wo cze sno ścią. Na miej scu znaj dzie my skle py,
ba ry, re stau ra cje, bu dyn ki biu ro we, apar ta men ty na wy na jem,
w przy szłym ro ku otwar ty zo sta nie też 4-gwiazd ko wy ho tel 
Bar ce ló. Z punk tu wi dze nia or ga ni za to rów MI CE szcze gól nie
istot ne są oczy wi ście prze strze nie even to we, któ rych nie bra ku -
je. Cha rak te ry zu ją się zróż ni co wa nym de si gnem i cha rak te rem
– od tych utrzy ma nych w sty lu post in du strial nym, przez po -
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wierzch nie lo fto we, po ka me ral ną stre fę o klu bo wo -sa lo no wym
kli ma cie (wszę dzie do stęp ny jest no wo cze sny sprzęt au dio wi zu -
al ny). Even ty w Elek trow ni Po wi śle mo gą od by wać się rów nież
na pla cach ze wnętrz nych. Re gu lar nie or ga ni zo wa ne są tam kon -
cer ty, spek ta kle te atral ne, se an se ki no we i wer ni sa że, jak i kla -
sycz ne kon fe ren cje, szko le nia czy spo tka nia dla klien tów lub
pra cow ni ków. 

Funk cje kul tu ral no -ar ty stycz ne, edu ka cyj ne oraz MI CE -owe
peł ni też zre wi ta li zo wa ny i roz bu do wa ny kom pleks EC1 w Ło dzi.
To daw na elek tro cie płow nia z 1906 r. prze kształ co na w no wo cze -
sne Cen trum Na uki i Tech ni ki. W ofer cie obiek tu znaj du je się 
m.in. se ce syj na Ha la Ma szyn, sa le kon fe ren cyj ne czy Au dy to rium
(zlo ka li zo wa ne w ko tle daw nej elek trow ni). Do te go atrak cyj ne
te re ny ze wnętrz ne na im pre zy ple ne ro we. W EC1 sie dzi bę ma
rów nież Pla ne ta rium, Ki no Sfe rycz ne, Na ro do we Cen trum Kul -

tu ry Fil mo wej oraz Cen trum Ko mik su i Nar ra cji In te rak tyw nej.
Do sko na ły po mysł na wy wo ła nie efek tu WOW pro po nu je

rów nież Hy dro po lis – uni ka to we cen trum wie dzy o wo dzie 
we Wro cła wiu. Obiekt po wstał w 1893 r. i jest jed nym z za byt -
ków wro cław skiej ar chi tek tu ry wo do cią go wej. To nie tyl ko wy -
jąt ko wy przy kład re wi ta li za cji obiek tu po prze my sło we go, ale też
świet na lo ka li za cja na event. Wy sta wa po świę co na wo dzie mie -
ści się w hi sto rycz nym pod ziem nym zbior ni ku wo dy czy stej
– przed wej ściem do obiek tu za pro sze ni na im pre zę go ście 
mu szą więc przejść przez je dy ną w swo im ro dza ju dru kar kę
wod ną. To naj dłuż sza te go ty pu in sta la cja w Eu ro pie, któ ra mie -
rzy aż 46,5 m dłu go ści. Na ścia nie wo dy kre owa ne są róż ne wzo -
ry i na pi sy. Dru kar ka dzia ła ni czym kur ty na, roz chy la jąc się
przed zwie dza ją cy mi. 

WAR TOŚĆ DO DA NA
Ogrom ną za le tą umiej sco wie nia wy da rzeń MI CE w obiek tach

kul tu ry jest też moż li wość włą cze nia w sce na riusz im pre zy 
do dat ko wych atrak cji, cha rak te ry stycz nych dla da ne go miej sca. 
Mo wa m.in. o wy stę pie ar ty stycz nym, spek ta klu czy ani ma cji.
Na po pu lar no ści zy sku ją też spek ta kle an ga żu ją ce pu blicz ność,
któ rych sce na riusz jest mo dy fi ko wa ny w ten spo sób, aby od po -
wia dał po trze bom klien ta. Co wię cej, w wie lu przy pad kach
uczest ni cy even tu mo gą wcie lić się w ro lę nie któ rych bo ha te rów
i wy stą pić na sce nie. To prze ży cie, któ re z pew no ścią na dłu go
po zo sta nie w pa mię ci każ de go z za pro szo nych go ści. – Ofe ru je -
my moż li wość włą cze nia w or ga ni zo wa ne wy da rze nie na szych
sta łych, re per tu aro wych kon cer tów, ale tak że stwo rze nie, z wy -
ko rzy sta niem naj lep szych i naj no wo cze śniej szych roz wią zań sce -
nicz nych, de dy ko wa ne go kon cer tu bądź opra wy mu zycz nej
na ży wo wraz z pro wa dze niem i sze ro kim wy ko rzy sta niem mul -
ti me diów. Po zo sta je my w kon tak cie z agen ta mi naj lep szych pol -
skich i za gra nicz nych ar ty stów, dla te go mu zycz ną część mo że my
do sto so wać do po trzeb or ga ni za to rów zgod nie z przy ję ty mi za -
ło że nia mi i kon cep cją mar ke tin go wą – za pew nia Do ro ta Ser wa,
dy rek tor Fil har mo nii im. Mie czy sła wa Kar ło wi cza w Szcze ci nie.
W po dob nym to nie wy po wia da się Mag da le na Haj dysz z Gdań -
skie go Te atru Szek spi row skie go. – W ofer cie wy da rze nia mo gą
zo stać uję te ta kie ele men ty, jak: spek takl lub je go frag ment, 
de dy ko wa ny hap pe ning ar ty stycz ny, akro ba cje na szar fach pod -
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wie szo nych do da chu sa li, kon cert mu zy ki daw nej lub współ -
cze snych gwiazd sce ny mu zycz nej, a tak że zwie dza nie te atru
z prze wod ni kiem dla wszyst kich go ści wy da rze nia. Nie za po -
mnia nym wy da rze niem jest, trwa ją ce za le d wie trzy mi nu ty,
otwar cie da chu te atru, któ re go dwa skrzy dła pod no szą się
do pio nu po oby dwu bo kach sa li głów nej, nad gło wa mi zgro -
ma dzo nych go ści – mó wi Mag da le na Haj dysz.

Na uwa gę za słu gu je też ofer ta miesz czą ce go się w hi sto rycz -
nym bu dyn ku War szaw skie go Do mu Tech ni ka NOT Te atru
Avan gar da. To prak tycz nie go to wy po mysł na event utrzy ma ny
w for mu le „Ko la cji Te atral nych” – wie czór roz po czy na się ko la -
cją przy ba lo wych sto łach, póź niej przy cho dzi czas na część te -
atral ną (spek ta kle na li cen cji Kra kow skie go Te atru Ko me dia).
War szaw ski Dom Tech ni ka NOT dys po nu je po za tym sześcioma
w peł ni wy po sa żo ny mi sa la mi prze zna czo ny mi do or ga ni za cji 
wy da rzeń (mo gą po mie ścić od 15 do 450 osób).

Cie ka wy mi moż li wo ścia mi w za kre sie or ga ni za cji even tów mo -
gą po chwa lić się rów nież roz sia ne po ca łym kra ju pla ców ki mu -
ze al ne. Wy da rze nia w nich re ali zo wa ne od by wa ją się z re gu ły
w bli skim są siedz twie bez cen nych eks po na tów, co gwa ran tu je
ich nie zwy kły cha rak ter. Do te go do cho dzi pry wat ne zwie dza nie
eks po zy cji, czę sto uzu peł nio ne o miej sca nie do stęp ne na co
dzień, dla zwy kłych go ści. Ale to tyl ko nie któ re z pro po zy cji…
Or ga ni za to rzy wy da rzeń od by wa ją cych się w Mu zeum II Woj ny
Świa to wej w sce na riusz even tu mo gą wpleść zwie dza nie wy sta -
wy głów nej, wy staw cza so wych (na wet wy łącz nie dla swo ich 
go ści), zor ga ni zo wać de dy ko wa ny se ans fil mo wy, wy kład me ry -
to rycz ny pra cow ni ka mu zeum czy pre zen ta cję 16-mi nu to we go
fil mu w wir tu al nej rze czy wi sto ści pt. „Kar ta z Po wsta nia”. Zu -
peł nie in ny kli mat ofe ru je war szaw skie Mu zeum Ży cia w PRL.
To go to wa sce ne ria dla or ga ni za to rów even tów, któ rzy chcą cof -
nąć się w cza sie, za pew nia jąc w ten spo sób swo im go ściom nie -
po wta rzal ny kli mat cza sów słusz nie mi nio nych. 

W za leż no ści od pre fe ren cji even ty w pla ców kach mu ze al nych
mo gą od by wać się w po nie dział ki, kie dy więk szość z nich jest za -
mknię ta dla zwie dza ją cych. Wów czas klien ci ma ją ca łą in fra struk -
tu rę na wy łącz ność. W po zo sta łe dni, prze waż nie bez więk szych

pro ble mów moż na jed nak przy go to wać im pre zę po go dzi nach
za mknię cia mu zeum, aby rów nież cie szyć się pry wat no ścią. 

To tyl ko kil ka przy kła dów róż no rod nych, nie ba nal nych miejsc
i atrak cji, ofe ro wa nych przez obiek ty kul tu ry. War to ko rzy stać
z ofer ty tych wie lo funk cyj nych obiek tów, któ re chęt nie dzie lą 
się z bran żą MI CE swo ją au ten tycz no ścią, wzbo ga ca jąc even ty
o praw dzi we emo cje i prze ży cia. Szcze gól nie że, wy cho dząc 
na prze ciw ocze ki wa niom ryn ko wym, więk szość z nich jest już
zna ko mi cie do sto so wa na do wy so kich wy ma gań klien tów biz -
ne so wych.  

� Agniesz ka Ju re wicz, Mi chał Ka la rus
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Wy�jąt�ko�wa�prze�strzeń� i per�fek�cyj�na�or�ga�ni�za�cja�–�to�se�kre�ty�uda�ne�go�

wy�da�rze�nia.�za�byt�ko�wa�Ko�pal�nia�Soli�„Wie�licz�ka”�ofe�ru�je�to�wszyst�ko�i wie�le

wię�cej.�Ta�jem�ni�ce�pod�ziem�ne�go�la�bi�ryn�tu�przy�cią�ga�ją�jak�ma�gnes�nie�tyl�ko

tu�ry�stów,�ale�i or�ga�ni�za�to�rów�im�prez.�je�śli�pla�nu�jesz�event,�któ�rym�chcesz

za�sko�czyć�go�ści�za�proś�ich�pod zie�mię!�Tak�na�tu�ral�nie�pięk�nych,�wy�ku�tych

w soli�sal�nie�znaj�dziesz�ni�gdzie�na świe�cie.�

TTrrAA��ddyy��ccjjee��OOrr��ggAA��NNii��zzAA��ccjjii��WWyy��ddAA��rrzzeeńń��KKuull��TTuu��rrAAll��NNyycchh��ppOOddzziiee��mmiiąą��

Wy da rze nia kul tu ral ne i roz ryw ko we or ga ni zo wa no w wie lic kiej ko pal ni już

w XIX w. Ów cze śni za rząd cy dą żyli do za ofe ro wa nia zwie dza ją cym sze ro kie -

go wa chla rza ory gi nal nych atrak cji. Na le żał do nich nie wąt pli wie udział w ban -

kie tach i ba lach w pod ziem nej sce ne rii. Urzą dza no wów czas sa le ba lo we,

zdo bio no je sol ny mi rzeź ba mi i ży ran do la mi z krysz ta łów so li. Go ście ba wili

się przy dźwię kach do raź nie za trud nia nej ka pe li, któ ra z cza sem prze kształ ci -

ła się w or kie strę gór ni czą ist nie ją cą do dziś. Pod zie mią wy sta wia no rów nież

spek ta kle te atral ne i przed sta wie nia. Spra gnie ni wra żeń go ście mo gli w tam -

tych cza sach spró bo wać swo ich sił prze cho dząc mo stem nad prze pa ścią,

sko rzy stać z prze pra wy przez so lan ko we je zior ko oraz obej rzeć po kaz 

tzw. „jaz dy pie kiel nej”, czyli zjeż dża ją cych na li nie gór ni ków. 

SSAA��llee��bbAANN��KKiiee��TTOO��WWee��WWyy��KKuu��TTee��WWSSOO��llii��

Współ cze śnie za ple cze kon fe ren cyj ne i ban kie to we w Ko pal ni Soli 

„Wie licz ka” to 7 sol nych ko mór. Naj mniej sza z nich ma 58 m², a naj więk sza

– ko mo ra War sza wa to 680 m² po wierzch ni użyt ko wej. To wła śnie tu taj,

w XIX wiecz nej ko mo rze War sza wa, na głę bo ko ści 125 me trów od by wa ją

się Ba le Syl we stro we, roz brzmie wa ją dźwię ki mu zy ki kla sycz nej pod czas

Kon cer tów No wo rocz nych, tu taj or ga ni zo wa ne są ban kie ty, kon fe ren cje

i sym po zja.

Jed ną z naj czę ściej wy bie ra nych na even ty sal jest kli ma tycz na ko mo ra 

Ja na Ha lusz ki. Trud no nie ulec ma gii te go miej sca. Sol ne ścia ny roz świe tlo -

ne krysz ta ło wy mi ży ran do la mi, mie nią ce się od cie nia mi sza ro ści i srebra 

ro bią ogrom ne wra że nie. To spraw dzo na sa la na uro czy ste obia dy, przy ję cia,

kon cer ty. 

Nie mniej atrak cyj na jest ko mo ra Mi cha ło wi ce im po nu ją ca roz mia ra mi

i ma je sta tycz ną kon struk cją z drew nia nych ba li. Dla or ga ni za to rów szko leń,

kon fe ren cji czy warsz ta tów cie ka wym miej scem jest ko mo ra Droz do wi ce

IV z wy po sa żeniem przy sto so wa nym do ta kich wła śnie przed sięwzięć. 

Pre zen tu jąc sol ne ko mo ry nie spo sób nie wspo mnieć o ich do sko na łej aku -

sty ce, któ ra jest do ce nia na szcze gól nie przy przed się wzię ciach mu zycz nych

i te atral nych. Każ da z sal w ko pal ni jest nie po wta rzal na, głów nie dzię ki spe cy -

fi ce miej sca – po łą cze niu hi sto rii i no wo cze sno ści. Pod zie mią przez ca ły rok

pa nu je przy jem na tem pe ra tu ra ok. 17-18°C. Or ga ni za cja even tu jest więc nie -

za leż na od po go dy i po ry ro ku. Do dat ko wym atu tem

jest bli skość na tu ry i sprzy ja ją cy zdro wiu mi kro kli mat.

AATTrrAAKK��ccjjee��zzee��SSzzcczzyypp��TTąą��SSOO��llii��

Czym za sko czyć go ści na even cie? W za byt ko wej 

ko pal ni cze ka wie le nie tu zin ko wych moż li wo ści. Nie za -

wod nym punk tem w pro gra mie im pre zy jest zwie dza -

nie Tra sy Tu ry stycz nej. Mi ło śni kom mu zy ki spodo ba ją

się kon cer ty Re pre zen ta cyj nej Or kie stry Dę tej Ko pal ni

Soli „Wie licz ka”, ist nie ją cej nie prze rwa nie od 190 lat. 

Mi łym ak cen tem mo gą być drob ne upo min ki wy ko na -

ne ręcz nie z soli ka mien nej.

jjAAKK��zzOOrr��ggAA��NNii��zzOO��WWAAćć��pprrzzyy��jjęę��cciiee��lluubb��

KKOONN��ffee��rreeNN��ccjjęę��ppOOddzziiee��mmiiąą??

Skon tak tuj się z Dzia łem Or ga ni za cji Im prez i opo -

wiedz o swo ich ocze ki wa niach, a otrzy masz in dy wi du -

alną ofer tę. Chcesz do wie dzieć się jak wy glą da ją 

sa le kon fe ren cyj nei ban kie to we? Umów się na wi zy tę

stu dyj ną, w cza sie któ rej obej rzysz miej sca na even ty. 

OOdd  kkrryyjj  ttaa  jjeemm  nnii  ccee  uuddaa  nnee  ggoo  eevveenn  ttuu!!

KOpAlNiA�SOli�„WieliczKA”�
eevveeNNTTyy��WW��SSeerrccuu
NNAATTuurryy

KKOONN��TTAAKKTT��ddOOddzziiAA��łłuu��
OOrr��ggAA��NNii��zzAA��ccjjii��iimm��pprreezz::��
tel. 12 278 73 92, 12 278 73 72, 
e -ma il: im pre zy@ko pal nia.pl 

In for ma cje o ofer cie znaj dziesz 
rów nież na stro nie wwwwww..kkoo  ppaall  nniiaa..ppll//iimm  pprree  zzyy  












