
Aktorzy, zioła i strusie 
KARNAWAŁ KARKONOSKI 2000. Już za dziesięć dni 

T eatry uliczne, koncerty, zespoły 
ludowe, pokazy samolotowe, bie

siady, spotkania i pokaz hodowli stru
si - to tylko niektóre z atrakcji zapo
wiadanych na rozpoczynającym się 
w połowie sierpnia Karnawale Karko
noskim 2000. 

- To będzie najważniejsze święto re
gionu - obiecuje Alina Obidniak. 
Karnawał będzie dla mieszkańcow kil

kunastu karkonoskich i izerskich mia t 
oraz turystów okazją do obejrzenia pek
_takli parateatralnych, widowisk, do 
uczestnictwa w festynach i karnawale zie
larzy i farmaceutów, a nawet do obejrze
nia pokazu hodowli strusi. 

Idea zrodziła s ię przed rokiem. Dyrek
tor jeleniogór kiego Muzeum Okręgowe
go Stanisław Firszt i Alina Obidniak 
z Centrum Inicjatyw Kulturotwórczych 
pozyskali dla projektu Święta Gór wła
dze starostwa i sponsorów. W organiza
cji Święta współuczestniczą, także finan
sowo, władze miast Kotliny Jeleniogór
skiej. Patronat medialny nad imprezą ob
jął Program 2 TVP. 

Europa kibicuje 
Alina Obidniak, główna koordynator

ka projektu i dyrektorka Teatru im. Nor
wida. ma szczęśliwą rękę do pomysłów 
angażujących mieszkańców Karkonoszy. 
To z jej inicjatywy zrodził się w stanie 
wojennym Międzynarodowy Festiwal Te
atru UJ.icznego. Do czasu sukcesu Malty 
z pewnością był to najciekawszy przegląd 
.,trzeciego teatru·· w Polsce. Świętu Gór 
patronuje Walter Schwimmer. sekretarz 
generalny Rady Europy. 

- Pomysł był mój - opowiada Alina 
·obidniak - ale pracowała nad nim grupa 
moich przyjaciół w Warszawie. Chcieliś
my , żeby to była wielka promocja regio
nu. także w sensie informacyjnym. by 
Karkonosze jakoś zaistniały na forum 
Unii Europejskiej, do której jeszcze nie 
należymy . i Rady Europy. której już je
steśmy członkami. Udało się. 

Projekt wiąże się z polityką aktywiza
cji małych ojczyzn. do której Unia i jej 

Rada przywiązują dużą wagę. Impreza 
ma być cykliczna, to był dodatkowy ar
gument. Dla Dolnego Śląska to ważne, 
bo Karkonosze żyją przecież głównie, 
z turystyki. Karkonosze 2000 to począ
tek. Organizatorzy - Centrum Inicjatyw 
Kulturotwórczych, Jeleniogórski Teatr 
Animacji, Teatr im. Norwida, Muzeum 
Okręgowe - nawiązują do głośnej w XX 
wieku aktywności znakomitych pisarzy, 

- malarzy, rzeźbiarzy , poetów, muzyków 
i ludzi teatru z Polski, Czech oraz Nie
miec. 

Nie za darmo 

Lokalny samorząd pokryje koszty przy
jazdu gości z całej Polski. Najwięcej, bo 
50 tys. zł wyłożyło na opłacenie imprez 
artystycznych starostwo. Pozyskano tak
że fundusze z innych źródeł, m.in. z Pha
re. Włączyły się banki. 

Zdaniem Aliny Obidniak Karkonosze 
ukształtowały wyobraźnię wielu poko
leń. Kulturalny krajobraz gór i Kotliny 
Jeleniogórskiej tworzyli Czesi, Niemcy, 
Polacy-m.in. Gerhart Hauptmann, Vla
stimil Hofman, Paweł Trybalski, Henryk 
Waniek. W Teatrze im. Norwida budo
wał warsztat reżyserski Krystian Lupa, 
a Henryk Tomaszewski założył w Kar
paczu Muzeum Zabawek. Najnowszą hi
storię kulturalną tych gór tworzą nowe 
pokolenia, zakładając kolonie artystycz
ne w Szklarskiej Porębie, Karpaczu, Mi
chałowicach, Świeradowie, Wolimierzu 
i Kopańcu (Teatr Cinema, Teatr Nasz, 
Klinika Lalek, twórcy związani z Pław
ną 9). 

Przed laty jedną z atrakcji regionu by
ło świętowanie pod znakiem Ducha Gór. 
We wrześniu w każdej gminie organizo
wano festyny pokazujące dorobek miesz
kańców. Tak też będzie i teraz. 

Muzycy i happeningi 

W Karkonoszach 2000 uczestniczą 
wszystkie karkonoskie i wiele izerskich 
placówek kultury, kolonii artystycznych 
i stowarzyszeń. 
Święto zacznie 13 sierpnia w Świera

dowie Zdroju Festiwal Przyjaźni - Mu-

zyka Europy. Zagra 200-osobowa orkie
stra młodych muzyków z całej Europy. 
usłyszymy pieśni z Izerów i Karkonoszy 
Andrzeja Szynalskiego. Niedzielę zakoń
czy uliczne święto teatru .- 14 sierpnia 
w Jeżowie Sudeckim rozpoczyna się 
wielki Festyn Lotniczy na Górze Szybow
cowej, m.in. z górskimi zawodami spa
dochronowymi i konkursem płukania zło: 
ta. Wieczorem Jeleniogórski Teatr Ani
macji pokaże ,,Jak Duch Gór parobka Pa-
wła uczył latać". -

Kolejne dni to bogactwo imprez - V 
Międzynarodowy Plener Pławna 9 i hap
peningi grupy Darka Milińskiego, karna
wał zielarzy i farmaceutów, który ozdo
bią: parada laborantów, spektakle plene
rowe Kliniki Lalek i Teatru Deszczu, kon
cert bębniarzy, działania z dziećmi, bie
siada ekologiczna, wystawy, spotkania. 
rozmowy, warsztaty teatralne. 

18 sierpnia w Mysłakowicach festyn 
agroturystyczny ukaże m.in. rękodzieła 
i tradycje szklarskie regionu, ale i zazna
jomi gości z hodowlą strusi , skocznymi 
rytmami kapel i obrzędowych zespołów 
ludowych. Do Kowar trzeba będzie z ko
lei pojechać na pokaz wytapiania rudy 
tradycyjnymi metodami. 

24 sierpnia, znów w Świeradowie, prze
widziano wizytę w Czarcim Młynie i wy
piek chleba. Potem m.in. aukcję kompozy
cji z suchych kwiatów i roślin oraz koncert 
muzyki dawnej. 28 sierpnia będzie dniem 
kultur alternatywnych (wspó!orgariizuje go 
Klinika Lalek), dzień następny to Festiwal 
Polskich Teao·ów Ulicznych i ulicznych pre- , 
zentacji muzycznych z udziałem KTO, To
warzystwa Wierszalin, Teatru Porywacze 
Ciał i Komuny Otwock. 
Karnawał zakończy się 2 września. Te

go dnia równocześnie rozpocznie się im
preza pod nazwą Wrzesień Jeleniogórski 
i ma mieć charakter wielkiej fety , biesia
dy z mnogością imprez. W programie są 
też „Zaślubiny Rzepióra z Emmą" w wy
konaniu aktorów Jeleniogórskiego Tea
tru Animacji oraz występy kapel góral
skich i zespołów regionalnych, połączo
ne z prezentacją stołów biesiadnych. 
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