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Charytatywny spektakl dlaCharytatywny spektakl dla
dzieci i młodzieży w Teatrzedzieci i młodzieży w Teatrze
WielkimWielkim
16 grudnia 2012 roku już po raz trzynasty odbył16 grudnia 2012 roku już po raz trzynasty odbył
się charytatywny spektakl dla dzieci w Teatrzesię charytatywny spektakl dla dzieci w Teatrze
Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.
Tegoroczny spektakl „Dziadek do orzechów i królTegoroczny spektakl „Dziadek do orzechów i król
myszy” objęty został honorowym patronatemmyszy” objęty został honorowym patronatem
przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Annęprzez Małżonkę Prezydenta RP Panią Annę
Komorowską, która osobiście uczestniczyła w tymKomorowską, która osobiście uczestniczyła w tym
niezwykle ważnym dla naszego stowarzyszenianiezwykle ważnym dla naszego stowarzyszenia
wydarzeniu.wydarzeniu.

Wśród blisko 1800 gości, znalazły się dzieci z województw:Wśród blisko 1800 gości, znalazły się dzieci z województw:

warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego,warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego,

podkarpackiego.podkarpackiego.

Dzięki naszym sponsorom, od dwunastu lat z dużym powodzeniemDzięki naszym sponsorom, od dwunastu lat z dużym powodzeniem

i ku radości najmłodszych, organizujemy spotkania w Teatrzei ku radości najmłodszych, organizujemy spotkania w Teatrze

Wielkim w Warszawie dla dzieci, które mają ograniczony dostęp doWielkim w Warszawie dla dzieci, które mają ograniczony dostęp do

ośrodków kultury polskiej. Staramy się , aby ten dzień był dla nichośrodków kultury polskiej. Staramy się , aby ten dzień był dla nich

wyjątkowy, dlatego oprócz obejrzenia wspaniałego spektakluwyjątkowy, dlatego oprócz obejrzenia wspaniałego spektaklu

przygotowujemy dla nich poczęstunek, a wytypowanym szkołomprzygotowujemy dla nich poczęstunek, a wytypowanym szkołom

przekazujemy akty darowizny książek, które zasilają księgozbioryprzekazujemy akty darowizny książek, które zasilają księgozbiory

szkolnych bibliotek. Ponadto, w tym roku firma Hippocampusszkolnych bibliotek. Ponadto, w tym roku firma Hippocampus

prowadziła na terenie Teatru Wielkiego zbiórkę niepotrzebnych płytprowadziła na terenie Teatru Wielkiego zbiórkę niepotrzebnych płyt

CD/DVD. W zamian dzieci otrzymywały płyty edukacyjne. AtrakcjąCD/DVD. W zamian dzieci otrzymywały płyty edukacyjne. Atrakcją

był również "Mistrz" z "Było sobie życie" z którym dzieci chętniebył również "Mistrz" z "Było sobie życie" z którym dzieci chętnie
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fotografowały się, co można zobaczyć na zdjęciach wfotografowały się, co można zobaczyć na zdjęciach w

zamieszczonej galerii.zamieszczonej galerii.

Podczas części oficjalnej, którą poprowadził Kanclerz JacekPodczas części oficjalnej, którą poprowadził Kanclerz Jacek

Kuśmierczyk wraz z damą Polskiego Bractwa KawalerówKuśmierczyk wraz z damą Polskiego Bractwa Kawalerów

Gutenberga Zofią Czernicką, Zastępca Prezydenta m. st. WarszawyGutenberga Zofią Czernicką, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Pan Włodzimierz Paszyński przywitał przybyłe do Teatru dzieci, aPan Włodzimierz Paszyński przywitał przybyłe do Teatru dzieci, a

także złożył im życzenia świąteczne. Następnie Kanclerz przekazałtakże złożył im życzenia świąteczne. Następnie Kanclerz przekazał

akty darowizny książek dla szkół oraz  wręczył sponsoromakty darowizny książek dla szkół oraz  wręczył sponsorom

generalnym dyplomy Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerówgeneralnym dyplomy Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów

Gutenberga. Dyplomy wręczone zostały:Gutenberga. Dyplomy wręczone zostały:

Panu Leszkowi Niemyckiemu Prezesowi Zarządu Deutsche BankPanu Leszkowi Niemyckiemu Prezesowi Zarządu Deutsche Bank

PBC SA, Panu Mariuszowi Sosnowskiemu Prezesowi ZarząduPBC SA, Panu Mariuszowi Sosnowskiemu Prezesowi Zarządu

Infosystems SA oraz Pani Alexandrze Machera Marketing ManagerInfosystems SA oraz Pani Alexandrze Machera Marketing Manager

wydawnictwa Hippocampus.wydawnictwa Hippocampus.

Gdyby nie wsparcie ze strony sponsorów, organizacja takiegoGdyby nie wsparcie ze strony sponsorów, organizacja takiego

przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.  przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.  

W tym miejscu, chcielibyśmy przekazać nasze najserdeczniejszeW tym miejscu, chcielibyśmy przekazać nasze najserdeczniejsze

podziękowania sponsorom generalnym spektaklu:podziękowania sponsorom generalnym spektaklu:

Infosystems SA

Deutsche Bank PBC SA

Hippocampus Sp. z o.o.

sponsorom głównym:sponsorom głównym:

Heidelberg Polska

Quad Graphics

RR Donnelley

TU Compensa

a także Firmie Księgarskiej Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego,a także Firmie Księgarskiej Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego,

która oprócz wsparcia finansowego przekazała również książki dlaktóra oprócz wsparcia finansowego przekazała również książki dla



dzieci.dzieci.

Dziękujemy również firmom wspierającym nasz spektakl: OpolgrafDziękujemy również firmom wspierającym nasz spektakl: Opolgraf

SA, Grafikus-Systemy Graficzne, Follak, Związek Banków Polskich,SA, Grafikus-Systemy Graficzne, Follak, Związek Banków Polskich,

BSC Packaging, Drukarni w Oficynie, Drukpol Flexo, Muller Martini,BSC Packaging, Drukarni w Oficynie, Drukpol Flexo, Muller Martini,

Raben, Lotos Poligrafia, Xerox, Wistar, Fundacja Agory, Skanem,Raben, Lotos Poligrafia, Xerox, Wistar, Fundacja Agory, Skanem,

Drukarni Pozkal, Cartondruck, Ferag Polska, MM Packaging,Drukarni Pozkal, Cartondruck, Ferag Polska, MM Packaging,

Drukarnia Leyko, Edelmann Poland, Bottcher Polska. PoczęstunekDrukarnia Leyko, Edelmann Poland, Bottcher Polska. Poczęstunek

przygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. W. Reymonta wprzygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. W. Reymonta w

Zabrodziu. Dziękujemy firmom, które przekazały swoje produkty:Zabrodziu. Dziękujemy firmom, które przekazały swoje produkty:

Euroser, Lukullus, Łuksza, Piekarnia Szwajcarska InterEuropol,Euroser, Lukullus, Łuksza, Piekarnia Szwajcarska InterEuropol,

Cukiernia Pacześni, Cukiernia Kazimierz Bała oraz Roja. DziękujemyCukiernia Pacześni, Cukiernia Kazimierz Bała oraz Roja. Dziękujemy

wydawnictwom: Nasza Księgarnia, Znak, Rea, Finna orazwydawnictwom: Nasza Księgarnia, Znak, Rea, Finna oraz

Zakamarki, które przekazały książki dla bibliotek szkolnych.Zakamarki, które przekazały książki dla bibliotek szkolnych.

Składamy również podziękowania dla partnerów oraz patronówSkładamy również podziękowania dla partnerów oraz patronów

medialnych wydarzenia:medialnych wydarzenia:

TVP Warszawa

RDC

Poligrafika

Rynek Książki 

Superstacja

Radio Plus

zabacz jak było rok temuzabacz jak było rok temu

Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona
Następny Następny StronaStrona
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