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Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W 

„Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W” 

to film. 

„18°48’05”N 72°23’01”W” w tytule 

to współrzędne geograficzne Cazale.  

Współrzędne geograficzne to symbole 

ułatwiające znalezienie miejsca 

na mapie.  

Cazale to niewielka wioska na Haiti.  

Haiti to kraj w Ameryce Południowej. 

Cazale wskazaliśmy strzałką na mapie na następnej stronie. 
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Wioskę Cazale założyli polscy legioniści. 

Legionista to żołnierz, który służył 

w Legionach Polskich we Włoszech. 

Legiony Polskie we Włoszech to grupy 

żołnierzy walczących razem z wojskami 

francuskimi i włoskimi. 

Zobaczysz ich na nagraniu otwierającym 

wystawę stałą Muzeum. 
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Legioniści zostali wysłani do Haiti, 

aby zakończyć powstanie mieszkańców.  

Powstanie jest wtedy, gdy mieszkańcy 

buntują się przeciwko władzy. 

Po jakimś czasie żołnierze zaczęli 

pomagać mieszkańcom. 

Dzięki temu mogli później zakładać 

swoje osady. 

Taką osadą jest Cazale. 

Na filmie zobaczysz operę „Halka” wystawioną w Cazale. 

„Halka” opowiada historię smutnej 

miłości góralki i młodego szlachcica. 

Góralka to mieszkanka gór, na przykład 

Tatr. 
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Szlachcic to osoba należąca do szlachty. 

Szlachta to grupa, która była kiedyś 

traktowana lepiej od innych. 

Opera to sztuka muzyczna wystawiana na scenie. 

Muzykę gra duży zespół muzyczny.  

Autorem muzyki do opery „Halka” jest 

Stanisław Moniuszko. 

Moniuszko był kompozytorem, 

czyli twórcą utworów muzycznych. 

Ważną częścią opery jest tekst. 

Jest on śpiewany przez śpiewaków. 

Tekst do „Halki” napisał Włodzimierz 

Wolski, autor poezji i powieści. 
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Autorzy i autorki 

Film stworzyła dwójka artystów. 

Nazywają się Joanna Malinowska  

i C.T. Jasper. 

Pochodzą z Trójmiasta. 

Teraz mieszkają w Nowym Jorku. 

Nowy Jork to miasto w Stanach 

Zjednoczonych.  

Zaznaczyliśmy je strzałką. 

Wystawy mają kuratorów.  

Kurator to osoba podobna do autora 

książki. 

Kurator wymyśla o czym będzie 

opowiadać wystawa.  

Ustala z czego powinna się składać, 

jak ma wyglądać.  
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Kurator pracuje z różnymi osobami. 

Razem z nimi tworzy wystawę. 

Kuratorką pracy jest Magdalena 

Moskalewicz. 

Praca powstała dla Narodowej Galerii 

Sztuki „Zachęta” w Warszawie. 

Galeria sztuki to miejsce, w którym 

zobaczysz prace różnych artystów. 

W Galerii „Zachęta” zobaczysz prace 

współczesnych artystów.  

To osoby, które tworzą swoje prace 

teraz. 
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