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Wstęp
Co może być wystawą tematyczną? 

Ostatnio w sieci kin Cinema City w połu-
dniowej Polsce, wynajęto od kilku parków 
dinozaurów – prehistoryczne gady, które 
okraszały swoimi rzeźbami akcję “Week-
end z Dinozaurami w Cinema City”. W ga-
lerii krakowskiej widziałem ostatnio, wy-
stawę w stylu PRL-u, na którą składały się 
samochody i typowe gadżety z epoki, takie 
jak przywiązane na łańcuchach sztućce 
czy czerwona kartka.

Żeby lepiej przybliżyć Państwu te-
mat wystaw tematycznych, zaczniemy od 
samego początku, czyli przedstawiając 
człowieka, który myślał o  wystawach te-
matycznych, kiedy rynek sprzedaży deta-
licznej nie był jeszcze zdominowany przez 
sklepy wielkopowierzchniowe.

Pisząc pierwszy artykuł o  wystawach 
tematycznych chciałbym przedstawić 
Państwu osobę Pana Marka Pisarskiego, 
który jest prekursorem na polskim rynku 
tematycznych wystaw wędrownych, a tak-
że ekspertem branży rozrywkowej i  tury-
stycznej w  Polsce. Marek Pisarski to ab-
solwent kierunku Geografia Turyzmu na 
Uniwersytecie Łódzkim.

Po ukończeniu studiów działał w róż-
nych segmentach turystyki a ważnym mo-
mentem w jego karierze było objęcie funk-
cji doradcy ministra kultury i  turystyki 
w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki 
a  później wiceprezesa Polskiej Agencji 
Rozwoju Turystyki SA.

Jako dyrektor Polskiego Ośrodka In-
formacji Turystycznej w  Holandii wpro-
wadzał nowe technologie, promował pol-
ską turystykę oraz zdobywał kontakty na 
międzynarodowym rynku branży tury-
stycznej, w  szczególności w  sektorze par-
ków i atrakcji tematycznych.

Nabyte doświadczenia sprawiły, że 
w  2001 roku został członkiem zarządu 
spółki z  kapitałem holenderskim, zarzą-
dzającym dzierżawą Śląskiego Wesołego 
Miasteczka i kolejki linowej w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie.

Obecnie Marek Pisarski jest członkiem 
Komitetu Organizacyjnego TILe (Trends 
in Leisure and entertainment), współorga-
nizatorem konferencji i warsztatów TILe-
Zone w  Polsce oraz współpracownikiem 
międzynarodowych pism branżowych. 
Jest też współpracownikiem IAAPA (In-

Jacek Skrzypczyk
Jacek Skrzypczyk lat 36 za-

mieszkały w  Katowicach. Absol-
went Profesjonalnej Szkoły Biznesu 
Szkoły Wyższej w Krakowie.

Od najmłodszych lat przed-
siębiorca w  branży cukierniczej, 
gastronomicznej budowlanej i  roz-
rywkowej. Od 2009r do 2012r 
Prezes Zarządu Polskich Parków 
Rozrywki Sp. z o.o. Obecnie Prezes 
Zarządu i  udziałowiec spółki Ale 
Atrakcje Sp. z  o.o. zajmującej się 
między innymi produkcją i organi-
zacją wystaw tematycznych.

Od redakcji:
W naszym gronie witamy nowego redak-

tora, specjalistę z  zakresu wielowymiaro-
wych kin i współpracy ze  sklepami wielko-
powierzchniowymi – Jacka Skrzypczyka.

Od tego numeru w  jego rubrykach bę-
dziemy mogli poczytać nie tylko o  kinach 
5D, ale także o  wystawach tematycznych, 
których sam jest wielkim fanem. 

Wszystko w przyrodzie się zmienia. Zmieniają się pory roku, 
mój znajomy właściciel pewnego poczytnego czasopisma zmienił samochód, 
a także zamienił t-shirty na eleganckie koszule. Zmienia się także Interplay, 

z gazety w przeważającej części hazardowej w gazetę rozrywkowo-kulturalną …
No może z tą kulturą to jednak chyba przesadziłem. Mnie przypadło w udziale 

Drodzy Czytelnicy, opisywać na łamach Interplaya różne ciekawe wystawy 
tematyczne, jakie odbywaja się w galeriach handlowych.
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ternational Association of Amusement 
Parks and Attractions) – największej na 
świecie organizacji branżowej, zrzeszają-
cej parki rozrywki, atrakcje, producentów, 
firmy consultingowe i projektowe związa-
ne z przemysłem rozrywki. Marek Pisarski 
jest właścicielem firmy PAIT Consulting, 
która współpracuje z  firmami z  branży 
edukacji i rozrywki z całego świata.

PAIT Consulting (Polish Leisure and 
Tourism Consulting) jest także założy-
cielem oraz członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Atrakcji Turystycznych i  Dzie-
dzictwa Narodowego "Festiwal Polska" 
a  Marek Pisarski przewodniczącym tego 
Stowarzyszenia.

WystaWy parku MINIatur
No i  przechodzimy do clue naszego 

artykułu, czyli wystaw tematycznych Par-
ku Miniatur S.A., okupującego najlepszy 
adres dla parków miniatur w Internecie – 
parkminiatur.pl

Firma Marka Pisarskiego, to organiza-
tor wystaw tematycznych oraz właściciel 
experymentarium – interaktywnego cen-
trum nauki w łódzkiej Manufakturze oraz 
największej areny laserowej w  Polsce – 
Arena Laser Games, zlokalizowanej w tym 
samym obiekcie.

Pierwszą wystawę Marek Pisarski zor-
ganizował dla IKeI we Wrocławiu w 2004 
roku. Była to wystawa dinozaurów „Gi-
ganci Czasów Prehistorycznych” a  warto 
tu nadmienić, że było to w  latach, kiedy 
w  Polsce nikt nawet nie słyszał jeszcze 
o  parkach dinozaurowych. Abstrahując 
na chwilę od tematu to, swoją drogą parki 
dinozaurów wyrastają w tej chwili w koko 
spoko kraju jak grzyby po deszczu, co 
roku wciąż powstaje kilka nowych, a i tak 
zastanawiam się czy dinozaurów, które 
zamieszkiwały pradawne polskie ziemie – 
miliony lat temu – było wtedy tak dużo, jak 
obecnie figur w parkach dinozaurów.

Ale wracając do tematu pierwszej, 
zorganizowanej przez Marka Pisarskiego 
wystawy dinozaurów, figury pochodzi-
ły z  Niemiec, w  Polsce wówczas nikt nie 
myślał jeszcze o  ich produkcji. Wystawa 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 
o czym może świadczyć fakt, że pierwszą 
biletowaną wystawę w Łodzi w 2004 roku, 
przez 25 dni odwiedziło ponad 25 tysięcy 
osób.

Do tej pory Marek Pisarski zorganizo-
wał 10 różnych tematycznie wystaw, które 
były prezentowane w  osiemnastu loka-
lizacjach w Polsce. To daje w sumie pięć-
dziesiąt cztery ekspozycje plus kilkanaście 
innych w siedzibie głównej, czyli expery-
mentarium w łódzkiej Manufakturze.

Były to WystaWy:
1. Dinozaury – Giganci Czasów pre-

historycznych. Największa wędrowna wy-
stawa tematyczna o dinozaurach w Polsce, 
prezentowała ponad 30 modeli dinozau-
rów naturalnej wielkości z  uwzględnie-
niem najdrobniejszych szczegółów a także 
bogatą kolekcję amonitów i  tropów dino-
zaurów, stanowisko paleontologiczne dla 
najmłodszych odkrywców oraz widowi-
skową scenografię i  animację prehisto-
rycznego środowiska.

2. Discovery – Laboratorium od-
kryć i Wynalazków. Zorganizowana przy 
współpracy z  Muzeum Projektu Nauko-
wego z Londynu, jako pierwsza ekspozycja 
z  cyklu wystaw naukowych. Konsultan-
tami byli pracownicy naukowi Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego a  wysta-
wa wprowadzała odwiedzających w  świat 
eksperymentów, pozwalających poznać 
i zrozumieć zjawiska fizyczne zachodzące 
w życiu codziennym.

3.Magiczna siła. Wystawa naukowa 
stworzona wspólnie z  Centrum Nauki 
w  Glasgow. ekspozycja liczyła ponad 30 
interaktywnych eksponatów prezentują
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cych różnorodne zjawiska z  dziedziny fi-
zyki, chemii, biologii. Umożliwiała spraw-
dzenie i doświadczenie na własnej skórze 
praw natury.

4. Wyspy przygód. Wspaniała lekcja 
historii, biologii i geografii. Wystawa wy-
jaśnia genezę powstania świata, prezen-
towała przebieg epoki lodowcowej oraz 
początki życia na ziemi a także przodków 
człowieka współczesnego. Zadbano tu 
o formę interaktywnego poznania – zwie-
dzający stali się uczestnikami fabularyzo-
wanej gry przygodowej, która pozwalała 
w  interesujący sposób pozyskać wiedzę 
oraz rozwijać aktywność i kreatywność.

5. tajemnice Natury. Wystawa po-
zwalająca poznać zasady architektury, 
elektroniki, transportu, technologii, spor-
tu a  nawet projektowania robotów. Prze-
konywała, że najlepszymi inżynierami są 
zwierzęta i rośliny a prawa rządzące naturą 
stały się podstawą dla późniejszych wyna-
lazków człowieka. Miliony lat poszukiwań 
i rozwoju, podczas których niepowodzenia 
poszły w  niepamięć, pozostawiając tylko 
pomyślne strategie przetrwania.

6. Baśnie i  Legendy. Urzekająca ma-
lowniczością i  precyzją wykonania wy-
stawa, ukazywała sceny z  wielu znanych 
bajek, baśni, legend, arcydzieł literatury 
polskiej i średniowiecznej historii. ekspo-
naty na wystawę wypożyczono z Muzeum 
Lalek w  Pilźnie. ekspozycja "Baśnie i  Le-
gendy" została opracowana przy współ-
pracy z Muzeum Archeologii i etnografii 
w Łodzi.

6. Wax Museum – Gabinet Figur Wo-
skowych. Wystawa prezentująca woskowe 
podobizny najsłynniejszych osób ze świata 
nauki, filmu, muzyki i show- biznesu. Nie-
samowita możliwość spotkania z gwiazda-
mi.

7. The robot Zoo. „Robot Zoo” to le-
gendarna wystawa ze Stanów Zjednoczo-

nych. Niezwykle zabawne przedsięwzięcie 
składające się z  innowacyjnych ekspona-
tów naukowych, fascynujących gier i  do-
świadczeń oraz inspirujących pokazów. 
Zwiedzający może dowiedzieć się i odczuć 
jak zwierzęta żyją, oddychają, latają, bie-
gają, polują, chodzą po ścianach, czy zwi-
sają z sufitu. Niecodzienna lekcja biologii, 
techniki, inżynierii i biomechaniki.

8. tajemnice fizyki. Autorska wysta-
wa experymentarium. Pasjonujące przed-
sięwzięcie, które w  ciekawy i  przystępny 
sposób objaśnia prawa fizyki. Za pomocą 
interaktywnych eksponatów zwiedzający 
może własnoręcznie przetestować najbar-
dziej skomplikowane teorie fizyczne. Może 
poznać mechanizm tworzenia fal dźwię-
kowych, sprawdzić jak działa prąd na or-
ganizm człowieka, odkryć jak zbudowany 
jest kompas.

MuMIa poWraCa
Ale w  tym numerze chciałbym Pań-

stwu przybliżyć wystawę: Mumia Powraca 
– tajemnice starożytnego Egiptu.

Konsultantem merytorycznym tej wy-
stawy jest prof. Karol Myśliwiec– dyrektor 
Zakładu Archeologii Śródziemnomor-
skiej Polskiej Akademii Nauk, kierownik 
Polsko–egipskiej Misji Archeologicznej 
Sakkara, uczestnik misji archeologicznych 
w egipcie, Syrii i Sudanie, naukowiec, ar-
cheolog. Oprawę dydaktyczną wystawy 
przygotowała Agnieszka Kowalska, arche-
olog , autor licznych artykułów popularno 
– naukowych, od 1999 uczestnik Polsko 
–egipskiej Misji Archeologicznej Sakkara.

Wystawa „Mumia powraca. Tajemni-
ce starożytnego egiptu” pokazuje zabytki 
egipskie różnych kategorii. Znajdą się na 
niej posągi faraonów i bogów, ale również 
pozwala ona przybliżyć życie codzienne 
starożytnych egipcjan. Zobaczyć można 
jakie peruki nosili egipcjanie, jakimi na-

rzędziami posługiwali się przy wyrobie 
wspaniałych posągów czy okazów sztuki 
jubilerskiej. Opisy towarzyszące obiektom 
ilustrowane są scenami z grobowców i pa-
pirusami. Pomaga to lepiej odnaleźć się 
widzowi w świecie starożytnym – poznać 
egipt i  ludzi go zamieszkujących. Na wy-
stawie obejrzeć można kopie najbardziej 
znanych eksponatów pochodzących z cza-
sów starożytnych, czyli popiersie królowej 
Nefertiti oraz złotą maskę Tutenchamona.

Całość wystawy tworzy około dwu-
stu eksponatów. Inscenizacja rytuałów 
mumifikacyjnych pozwala zrozumieć 
oglądającemu, że mumia to nie tylko za-
bytek z muzealnego korytarza, ale i czło-
wiek, którego ciało po śmierci poddawano 
licznym zabiegom, by zapewnić mu życie 
wieczne wśród bliskich i  bogów. Kolejną 
atrakcją dla zwiedzających jest „Przeklę-
ty Grobowiec”, który ozdobiony jest ko-
piami autentycznych malowideł i reliefów 
znajdujących się w  grobowcach zmarłych 
władców egiptu.

elementy mające wzbudzić grozę 
zwiedzających są wzorowane na istnieją-
cych zabytkach. Dzięki temu grobowiec 
ten jest nie tylko atrakcją dla najmłod-
szych, ale też dla dorosłych gości wysta-
wy, których niełatwo przestraszyć mumią 
wstającą ze swego sarkofagu. Wystawa 
„Mumia.Tajemnice starożytnego egiptu” 
jest równocześnie wyśmienitym źródłem 
wiedzy na temat starożytnego egiptu i do-
skonałym źródłem rozrywki. Obecnie wy-
stawę można oglądać w experymentarium 
w łódzkiej Manufakturze.

Mam nadzieję, że nie zanudziłem Pań-
stwa wywodami o wystawach i w następ-
nym numerze naczelny pozwoli mi opu-
blikować kolejny artykuł.


