
przewodnik
Dro dzy Wo lon ta riu sze, 

pre zen tu je my prze wod nik po ofer cie I edy cji Kul tu ral ne go Bi le tu Wo lon ta riu sza, pro jek tu stwo rzo ne go przede
wszyst kim z my ślą o Was. 

Kul tu ral ny Bi let Wo lon ta riu sza to pro jekt de dy ko wa ny Wam, Wo lon ta riu szom, za rów no tym dzia ła ją cym w ra mach
in sty tu cji kul tu ry, jak i an ga żu ją cym się w in nych ob sza rach. W je go stwo rze niu wzię ły udział 65 in sty tu cjI
da jąc Wam moż li wość sko rzy sta nia z po nad 2500 bi le tów na róż ne go ro dza ju wy da rze nia, kon cer ty, spek ta kle te -
atral  ne, udo stęp nia jąc nie kie dy miej sca nie do stęp ne szer szej pu blicz no ści. 

Ma my na dzie ję, że Kul tu ral ny Bi let, na sta łe wpi sze się w ka len darz co rocz nych, gru dnio wych wy da rzeń i z roku
na rok bę dzie się co raz le piej i pręż niej roz wi jał. 

Od da je my w Wa sze rę ce ten Prze wod nik, że by ście mie li oka zję za po znać się ze spek trum wy da rzeń przy go to wa nych
dla Was przez in sty tu cje kul tu ry w 12 mia stach. 

Or ga ni za to rzy 

Na ro do we Cen trum Kul tu ry
Cen trum My śli Ja na Paw ła II
Fun da cja Kro nen ber ga przy Ci ti Han dlo wy

organiztorzy
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IN FOR MA CJE PRAK TYCZ NE 
Jak się za re je stro wać? Trzy kro ki 

Na le ży wejść na stro nę i klik nąć w po le Kul tu ral ny Bi let Wo lon ta riu sza, 
Tam znaj dzie my prze kie ro wa nie do for mu la rza, 
Wy star czy go wy peł nić i wy brać ofer tę, 

Jed na oso ba mo że sko rzy stać z kil ku ofert. Wy bór ofer ty wią że się z ko niecz no ścią każ do ra zo we go wy peł nie nia
for mu la rza re je stra cyj ne go. De cy du je ko lej ność zgło szeń – licz ba miejsc jest ogra ni czo na.

Od kie dy do kie dy trwa ak cja?
Ofer ta Kul tu ral ne go Bi le tu wo lon ta riu sza obo wią zu je w dniach 3.12 – 12.12.2016
Przy re je stra cji, w for mu la rzu, do stęp ne są szcze gó ło we da ne do ty czą ce po szcze gól nych wy da rzeń (go dzi -
ny, miej sca). 

I N  F O R  M A  C J E  D O DAT KO WE
I edy cja Bi le tu to wa rzy szy I Ogól no pol skiej Kon fe ren cji „Wo lon ta riat w Kul tu rze”, któ ra od bę dzie się
w dniach 5-7 grud nia 2016. Jest to pierw sze te go ty pu spo tka nie prak ty ków i eks per tów, któ rzy sku pią się na te -
ma tach zwią za nych z war to ścia mi i wi ze run kiem wo lon ta ria tu w kul tu rze. Uczest ni cy bę dą mie li oka zję wziąć
udział w warsz ta tach i pa ne lach dys ku syj nych. 

Gdańsk
Pol ska Fil har mo nia Bał tyc ka im. Fry de ry ka Cho pi na w Gdań sku
www.fil har mo nia.gda.pl
Bi le ty na kon cert sym fo nicz ny “Na gór skich szczy tach”. Wy da rze nie po pro wa dzi je den z naj bar dziej lu bia nych
pol skich dy ry gen tów – Ma rek Pi ja row ski. “Na gór skich szczy tach” to wy jąt ko wy kon cert, któ re go wy słu cha nie bę-
dzie nie la da przy jem no ścią dla tych, któ rzy tę sk nią za wi do kiem ośnie żo nych, roz iskrzo nym słoń cem gór skich
szczy tów. W pro gra mie zna la zła się m.in. Sym fo nia Al pej ska.

Gdy nia
Akwa rium Gdyń skie MIR -PIB
www.akwa rium.gdy nia.pl
Bi le ty wstę pu do Akwa rium Gdyń skie go, je dy ne go w Pol sce ogro du zoo lo gicz ne go pre zen tu ją ce go fau nę wod ną i wod -
no lą do wą w bry le mo der ni stycz ne go bu dyn ku. Dom pra wie 2 ty się cy zwie rząt i za ra zem miej sce, w któ rym świat
lu dzi spo ty ka się ze świa tem mórz i oce anów.

Ka to wi ce
Mu zeum Ślą skie
www.mu zeum sla skie.pl
Wi zy ta stu dyj na, w trak cie któ rej Wo lon ta riu sze bę dą mo gli po znać spe cy fi kę wo lon ta ria tu w Mu zeum Ślą skim. Po z-
na ją tak że wnę trze obiek tu. Dla chęt nych przy go to wa na zo sta ła spe cjal na wy ciecz ka, w trak cie któ rej chęt ni
zwie dzą wy sta wy i te re ny po prze my sło we KWK Ka to wi ce.

Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia z sie dzi bą w Ka to wi cach
www.no spr.org.pl
Bi le ty wstę pu na kon cert „Ca me ra ta Si le sia”, re ali zo wa ny w ra mach 11. Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu im. G. G.Gor -
czyc kie go. Wy ko naw cy: Ze spół Śpie wa ków Mia sta Ka to wi ce Ca me ra ta Si le sia, in stru men ta li ści NO SPR. 

Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia z sie dzi bą w Ka to wi cach
www.no spr.org.pl
Wstęp na „Wtor ko wy Klub Jaz zo wy”, pod czas któ re go wy stą pią m.in. Piotr Ba ron, wy bit ny sak so fo ni sta jaz zo wy
(te nor, so pran, ba ry ton), kom po zy tor, aran żer, li der, pe da gog, pu bli cy sta oraz Ga ry Smu ly an, ame ry kań ski mu -
zyk jaz zo wy, od lat zaj mu je I miej sce w ka te go rii „Sak so fon ba ry to no wy” w ran kin gu pi sma „Down Be at”. 

Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia z sie dzi bą w Ka to wi cach
www.no spr.org.pl
Wstęp na „Śro dę mło dych”- Kon cert stu den tów kla sy per ku sji Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach. Wy ko naw cy:
An to ni Ole sik (in stru men ty per ku syj ne), Da mian Olek siak (in stru men ty per ku syj ne).

Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia z sie dzi bą w Ka to wi cach
www.no spr.org.pl
Wstęp na re ci ta le mi strzow skie. Wy ko naw cy: Kwar tet Pol ski Deut sche Oper Ber lin: To masz To ma szew ski (skrzyp -
ce), Piotr Pry siaż nik (skrzyp ce), Se ba stian So kół (al tów ka), Ma ryj ka Pstro koń ska – Mo edig (wio lon cze la), Ja d-
wi ga Rappé alt, Le szek Bro dow ski al tów ka, Ma riusz Rut kow ski for te pian, Le szek So ko łow ski kon tra bas.

Ka to wi ce Mia sto Ogro dów -in sty tu cja kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek
www.mia sto -ogro dow.eu

Spe cjal ny pro gram dla wo lon ta riu szy obej mu ją cy pre lek cję na te mat in sty tu cji oraz wo lon ta ria tu w Mie ście
Ogro dów, roz mo wę (Q&A) z wo lon ta riu sza mi in sty tu cji oraz by ły mi wo lon ta riu sza mi (obec ny mi pra cow ni ka mi),
zwie dza nie bu dyn ku i opro wa dza nie po ak tu al nych wy sta wach. Na za koń cze nie wo lon ta riu sze są za pro sze ni na kon -
cert – fi nał 3. MIĘ DZY NA RO DO WE GO KON KUR SU NA KOM PO ZY CJĘ JAZ ZO WĄ SCHMIDT ELEC TRIC EDY CJA SPE CJAL NA FE AT. MIU-
OSH & TEN TYP MES.

Ka to wi ce Mia sto Ogro dów -in sty tu cja kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek
Spe cjal ny pro gram dla wo lon ta riu szy obej mu ją cy pre lek cję na te mat in sty tu cji oraz wo lon ta ria tu w Mie ście
Ogro dów, roz mo wę (Q&A) z wo lon ta riu sza mi in sty tu cji oraz by ły mi wo lon ta riu sza mi (obec ny mi pra cow ni ka mi),
zwie dza nie bu dyn ku i opro wa dza nie po ak tu al nych wy sta wach. Na za koń cze nie wo lon ta riu sze są za pro sze ni na kon -
cert AGA DER LAK TRIO oraz UR SZU LA DU DZIAK & WALK AWAY

Kiel ce
Mu zeum Na ro do we w Kiel cach
www.mnki.pl
Udział w za mknię tej im pre zie “ Mi ko łaj ki jak z baj ki” or ga ni zo wa nej z Sek cją Wo lon ta ria tu Miej skie go Ośrod -
ka Po mo cy Ro dzi nie w Kiel cach. „Mi ko łaj ki jak z baj ki” to wy da rze nie de dy ko wa ne dzie ciom i ich opie ku nom współ-
pra cu ją cym na co dzień z MOPR.

Kra ków
Fe sti wal Bo ska Ko me dia
Wstęp na spek takl “Dra ma ty księż ni czek”. Opar te na se rii sztuk El frie de Je li nek przed sta wie nie, w ślad za No -
blist ką, pod da je wi wi sek cji po zy cje spo łecz ną i kul tu ro wą księż ni czek, za rów no w jej mi to lo gicz nym, jak i bar -
dziej rze czy wi stym wy da niu. Opo wie ści o baj ko wych Kró lew nie Śnież ce i Śpią cej Kró lew nie są sia du ją tu taj
z hi sto ria mi o Ja cqu eli ne Ken ne dy Ona sis oraz In ge bor Bach mann i Sy lvii Plath. 

Fe sti wal Bo ska Ko me dia
Wstęp na spek takl “Pla sti ki”, pol ską pra pre mie rę naj now sze go dra ma tu uzna ne go nie miec kie go au to ra, Ma riu sa
von May en bur ga. Ro dzaj sa ty ry na współ cze sną kla sę śred nią, ale i prze ko na nych o swej wy jąt ko wo ści ar ty stów. 

Fe sti wal Bo ska Ko me dia
Wstęp na spek takl “Ro bert Ro bur”, ada pta cję ostat niej, nie ukoń czo nej po wie ści Mi ro sła wa Na ha cza „Nie zwy kłe
przy go dy Ro ber ta Ro bu ra”. Jej ak cja roz gry wa się w przy szło ści, gdy me dia prze ję ły zu peł nie kon tro lę nad rze -
czy wi sto ścią, fa bry ku jąc ko lej ne in for ma cje, w ja kie śle po wie rzy spo łe czeń stwo. 

Fe sti wal Bo ska Ko me dia
Wstęp na wi do wi sko te atral no -fil mo we „Krót ki za rys wszyst kie go”, opo wia da ją ce hi sto rię do sko na le wszyst kim zna -
ną, bo do ty czą cą sze ro ko po ję te go świa ta. Cen tral nym punk tem i „wy ko naw cą” za ra zem jest tu usta wio na nad sce -
ną ka me ra fil mo wa, dzię ki któ rej moż na zo ba czyć i do świad czyć tak róż nych ob ra zów jak: mi gaw ki ba ta li stycz ne,
wy ję te wprost spod mi kro sko pu slaj dy czy abs trak cyj ne kształ ty i fi gu ry. Tech no lo gia współ gra tu taj na każ dym
po zio mie z po ru sza ją cy mi się pod jej dyk tan do ak to ra mi i ar ty sta mi, two rzą cy mi „na ży wo” wy jąt ko wy świat przed-
sta wio ny. 

Mu zeum Sztu ki Współ cze snej w Kra ko wie MO CAK
Spo tka nie z Ad ria nem Ko wal skim, ko or dy na to rem pro jek tów po za wy sta wien ni czych w MO CAK -u, któ ry opo wie o co -
dzien nej dzia łal no ści i ak tu al nych wy sta wach w mu zeum. Po spo tka niu chęt ni zo sta ną opro wa dze ni po ak tu al nych
wy sta wach cza so wych, tj. Sztu ka wy ję ta z co dzien no ści Da nie la Spo er rie go oraz Do zna nia rze czy wi sto ści i prak -
ty ki kon cep tu al ne 1965-1980 Ja ro sła wa Ko złow skie go.

Na ro do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
www.sta ry.pl
Wstęp na spek takl „Pod opiecz ni”, au tor stwa El frie de Je li nek. In spi ra cją dla pi sar ki by ła oku pa cja wie deń -
skie go ko ścio ła Vo ti vkir che przez gru pę nie le gal nych imi gran tów mie sią ca mi cze ka ją cych na de cy zje o przy zna -
niu pra wa po by tu w Au strii. 

Na ro do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
www.sta ry.pl
Wstęp na przed sta wie nie „Ja sień ski”. Spek takl o Bru no nie Ja sień skim – ge nial nym chłop cu, któ ry zszedł na ma -
now ce i zgi nął roz strze la ny w ZSRR – to por tret po etyc kie go no wa to ra i chu li ga na, je go mło dzień cze go bun tu
i tra gicz ne go uwi kła nia w ide olo gię.

Na ro do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
www.sta ry.pl
Wstęp na spek takl „Ham let”, w re ży se rii Krzysz to fa Gar ba czew skie go, przed sta wia ją cy no we, nie zwy kłe po dej -
ście do sztu ki Wi lia ma Sha ke spe are’a. 

Na ro do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
www.sta ry.pl
Wstęp na spek takl „Pi ja cy”. Zre ali zo wa ne na pod sta wie oświe ce nio wej ko me dii przed sta wie nie ba wi do łez i prze -
ra ża. W spek ta klu uka zu ją cym Pol skę przez pry zmat jej od wiecz ne go na ło gu eu fo ria mie sza się z sil nym od czu -
ciem ka ca…



Ga le ria La bi rynt
www.la bi rynt.com
Opro wa dza nie i warsz ta ty, do ty czą ce po strze ga nia sztu ki współ cze snej. Pod czas spo tka nia uczest ni cy zwie dzą
wy sta wę edu ka cyj ną “W no cy po pół no cy”, w skład któ rej wcho dzą pra ce ze zbio rów Ga le rii La bi rynt oraz Lu bel -
skie go To wa rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk nych. W trak cie spo tka nia uczest ni cy po zna ją tak że za uł ki Ga le rii La bi -
rynt – za rów no w teo rii, jak i w te re nie.

Pań stwo we Mu zeum na Maj dan ku
www.maj da nek.eu
Za ję cia edu ka cyj ne dla uczniów III kla sy Gim na zjum pt.” Lo sy dzie ci w obo zie kon cen tra cyj nym na Maj dan ku”;
opro wa dza nie po sta łej eks po zy cji.

Pań stwo we Mu zeum na Maj dan ku
www.maj da nek.eu
Za ję cia warsz ta to we dla uczniów III kla sy Gim na zjum pt. „Rze czy wi stość obo zo wa w dzien ni ku Ja dwi gi An kie wicz”;
opro wa dza nie po sta łej eks po zy cji.

Łódź
Te atr Po wszech ny w Ło dzi
www.po wszech ny.pl
Zwie dza nie te atru od ku lis. An drzej Ja ku bas – ak tor Te atru Po wszech ne go w Ło dzi – opo wie o spe cy fi ce pra cy wo-
lon ta riu szy w te atrze, czym jest wo lon ta riat, dla cze go to kon takt z ludź mi jest naj waż niej szy, w ja ki spo sób
or ga ni zo wa ne są wy da rze nia ar ty stycz ne w te atrze i jak wy glą da pra ca wo lon ta riu szy przy ich or ga ni za cji.

Te atr Po wszech ny w Ło dzi
www.po wszech ny.pl
Bi let na spek takl „Miar ka za miar kę“ Wil lia ma Sha ke spe are’a. Sztu kę tę trud no jed no znacz nie za kwa li fi ko wać.
Za cie ra ona gra ni cę mię dzy ko me dią i tra ge dią, łą cząc gorz kie re flek sje z cha rak te ry stycz nym dow ci pem. To opo-
wieść o wła dzy i jej de mo ra li zu ją cym cha rak te rze.

Mu zeum Ki ne ma to gra fii w Ło dzi
www.ki no mu zeum.pl
Zwie dza nie Mu zeum Ki ne ma to gra fii, je dy ne go w Pol sce przy byt ku, chro nią ce go za byt ki z dzie dzi ny tech ni ki, sztu -
ki i kul tu ry fil mo we jo raz po kaz fil mu.

Te atr Wiel ki w Ło dzi
www.ope ra lodz.com
Za pro sze nia na spek takl „Zło te Ru no”. Li bret to ope ry opra co wał Sa lva dor de Ma da ria ga, we dług jed ne go z wąt -
ków mi tu grec kie go o cu dow nym ba ran ku ze zło tą sier ścią, któ ry w wy pra wie ar go nau tów po mógł dzie ciom kró la
Ata ma sa. Pierw sza sce nicz na re ali za cja tej ope ry ko micz nej, po wsta ła dzię ki współ pra cy Te atru Wiel kie go w Ło -
dzi i Fe sti wa lu Tan sma na.

Olsz tyn
Olsz tyń skie Pla ne ta rium i Ob ser wa to rium Astro no micz ne
www.pla ne ta rium.olsz tyn.pl
Opro wa dze nie po in sty tu cji, pla ne ta rium i ob ser wa to rium. Za po zna nie z dzia łal no ścią, spo tka nie z pra cow ni ka -
mi, przed sta wie nie ewen tu al nych za dań Wo lon ta riu szy. Za pro sze nie uczest ni ków na se ans pod ko pu łą pla ne ta rium
„Olsz tyn na sze mia sto”.

Po znań
Ga le ria Miej ska Ar se nał
www.ar se nal.art.pl
Zwie dza nie Ga le rii Miej skiej Ar se nał i Fo to pla sty ko nu Po znań skie go. W okre ślo nych dniach wo lon ta riu sze bę dą
mo gli obej rzeć w Fo to pla sty ko nie Po znań skim część cy klu ste reo fo to gra ficz ne go „Dia ble ries”, au tor stwa Pier-
re’a Adol phe’a Hen ne tie ra i Lo uisa Al fre da Ha ber ta. Dzie ła po wsta wa ły w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie -
sią tych XIX w. 

Te atr Pol ski w Po zna niu
www.te atr -pol ski.pl
Wstęp na spek takl „Kra ko wia cy i Gó ra le”, któ ry w 1794 ro ku wy wo łał re wo lu cję. Bła ha hi sto ria mi ło sna oka za -
ła się in su rek cyj nym ma ni fe stem. Nie po zor na fa bu ła pod grza ła i tak już wrzą ce po li tycz ne emo cje. Miesz kań cy
War sza wy wy cho dzi li na uli ce śpie wa jąc arie z ope ry Bo gu sław skie go.

Te atr Pol ski w Po zna niu
www.te atr -pol ski.pl
Wstęp na spek takl „Sce ny my śliw skie z Dol nej Ba wa rii” au tor stwa Mar ti na Sper ra. Przed sta wie nie na przy kła -
dzie wiej skiej spo łecz no ści po ka zu je, w ja ki spo sób spo łe czeń stwa, w imię obro ny mo ral no ści i ukon sty tu owa -
ne go sty lu ży cia, mo gą wy twa rzać me cha ni zmy wy klu cze nia. A tak że, jak mo gą się one umac niać i in te gro wać
po przez obec ność ko goś, kto za gra ża utrzy ma niu sta tus quo.

Na ro do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
www.sta ry.pl
Wstęp na spek takl „Bi twa War szaw ska 1920”. Twór cy spek ta klu o słyn nej bi twie ro ku 1920 – zwa nej „Cu dem nad Wi -
słą” – spoj rze li na na sze pol skie zmi to lo gi zo wa ne nar ra cje z dość nie oczy wi stej per spek ty wy. Na sce nie spo-
ty ka ją się Pił sud ski, Dzier żyń ski, Bro niew ski, Ró ża Luk sem burg, Wi tos, Ma xi me Wey gand – a obok nich tzw.
„zwy kli” lu dzie: chłop, ak tor ka, le gio ni ści.

Na ro do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
www.sta ry.pl
Opro wa dza nie po wnę trzach Sta re go Te atru, jed nej z naj star szych pu blicz nych scen w Pol sce. Je go pa tron ką jest
słyn na XIX -wiecz na ak tor ka, ge nial na wy ko naw czy ni ról szek spi row skich na sce nach Eu ro py i Ame ry ki.

Mu zeum Na ro do we w Kra ko wie
www.mnk.pl
Spo tka nie in for ma cyj ne, warsz ta ty z pra cow ni ka mi i obec ny mi Wo lon ta riu sza mi MNK oraz opro wa dza nie po Ośrod -
ku Kul tu ry Eu ro pej skiej EU RO PEUM (Eks po zy cji sztu ki eu ro pej skiej w bu dyn ku sta re go Spi chle rza).

Mu zeum Na ro do we w Kra ko wie
www.mnk.pl
Spo tka nie in for ma cyj ne, warsz ta ty z pra cow ni ka mi i obec ny mi Wo lon ta riu sza mi MNK oraz opro wa dza nie po wy sta -
wie “Ro din / Du ni kow ski. Ko bie ta w po lu wi dze nia”.

Kra kow skie Biu ro Fe sti wa lo we
www.biu ro fe sti wa lo we.pl
Zwie dza nie Cen trum Kon gre so we go ICE Kra ków, no wo cze sne go obiek tu świa to wej kla sy, speł nia ją ce go wy ma ga nia mię-
dzy na ro do wych or ga ni za cji kon gre so wych oraz naj wyż sze stan dar dy aku sty ki i me cha ni ki wi do wi sko wej. 

Kra kow skie Biu ro Fe sti wa lo we
www.biu ro fe sti wa lo we.pl
Szko le nie „Or ga ni za cja i za bez pie cze nie im prez ma so wych”, pre zna czo ne wy łącz nie dla Wo lon ta riu szy. Szko le nie
nie jest do stęp ne szer szej pu blicz no ści. 

Kra kow skie Biu ro Fe sti wa lo we
www.biu ro fe sti wa lo we.pl
Szko le nie „Na uka pi sa nia CV i przy go to wa nie do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej”. Kurs prze zna czo ny wy łącz nie dla Wo-
lon ta riu szy. 

Kra kow skie Biu ro Fe sti wa lo we
www.biu ro fe sti wa lo we.pl
Szko le nie „Wo lon ta riat: zo stań am ba sa do rem wy da rze nia kul tu ral ne go”. Kurs zor ga ni zo wa ny spe cjal nie z my ślą
o Wo lon ta riu szach. Ofer ta nie do stęp na szer szej pu blicz no ści. 

Kra kow skie Biu ro Fe sti wa lo we
www.biu ro fe sti wa lo we.pl
Zwie dza nie Kra kow skie go Ka zi mie rza z prze wod ni kiem.

Ma ło pol ski In sty tut Kul tu ry
„Wie le kul tur, wie le re li gii” – spa cer po prze strze niach sa kral nych Kra ko wa

Lu blin
Warsz ta ty Kul tu ry w Lu bli nie
www.warsz ta ty kul tu ry.pl
Spo tka nie pod czas któ re go uczest ni cy do wie dzą się o dzia ła niu in sty tu cji i moż li wo ściach wo lon ta ria tu ja kie
ofe ru je, po ru szo na zo sta nie te ma ty ka roz wo ju wi dow ni (au dien ce de ve lop ment). We zmą tak że udział w warsz ta -
tach po świę co nych ob słu dze klien ta pod czas wy da rzeń kul tu ral nych.

Dom Słów
te atrnn. pl/do mslow/
Opro wa dza nie po Izbie Dru kar stwa Do mu Słów. Pod czas zwie dza nia bę dzie moż na się do wie dzieć jak wy glą da ła
i funk cjo no wa ła daw na dru kar nia ty po gra ficz na, pa pier nia, jak wy glą da ła pra ca ze ce ra, dru ka rza, in tro li ga to -
ra, po znać hi sto rię dru kar ni “Po pu lar na”, któ ra mie ści ła się w bu dyn ku w la tach 30-tych, ubie głe go wie ku.

Dom Słów
te atrnn. pl/do mslow/
Warsz ta ty Fo to pre zen ty – pod czas warsz ta tów uczest ni cy prze nio są wy druk wy bra ne go zdję cia na pod obra zie ma-
lar skie o wy mia rach 13x18 lub na drew nia ną pod staw kę pod ku bek za po mo cą me to dy fo to trans fe ru.

Ośro dek “Bra ma Grodz ka – Te atr NN”
te atrnn. pl
Opro wa dza nie po Ośrod ku: Bra ma Grodz ka, Pod zie mia, Dom Słów.



na ją nie tyl ko za ło że nia Kró lew skiej Ga le rii Rzeź by w Sta rej Oran że rii, ale też od wie dzą no wo cze sną stre fę edu-
ka cji – pra cow nię ar ty stycz ną na wią zu ją cą do XVIII -wiecz nej for mier ni (warsz ta tu, w któ rym wy ko ny wa no gip so -
we ko pie an tycz nych i no wo żyt nych rzeźb). W ra mach czę ści warsz ta to wej wła sno ręcz nie wy ko na ją od le wy gip so we. 

Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich PO LIN
www.po lin.pl
Zwie dza nie wy sta wy sta łej „1000 lat hi sto rii Ży dów Pol skich” z prze wod ni kiem -wo lon ta riu szem. Wy sta wa sta -
ła 1000 lat hi sto rii Ży dów Pol skich jest ser cem Mu zeum PO LIN. To po dróż od śre dnio wie cza do współ cze sno ści.
Uczest ni cy po zna ją od po wie dzi na py ta nia, skąd i kie dy Ży dzi po ja wi li się w Pol sce. W ja ki spo sób nasz kraj
stał się do mem naj więk szej spo łecz no ści ży dow skiej na świe cie, jak prze stał nim być i jak od ra dza się tu ży -
cie ży dow skie. 

Te atr Wiel ki Ope ra Na ro do wa
www.te atr wiel ki.pl
Zwie dza nie ku lis Te atru to nie zwy kła po dróż po za kąt kach ta jem ni cze go mia stecz ka. Miej sce to przy po mi na fa b-
ry kę sztu ki, w któ rym każ da oso ba peł ni waż ną, od po wie dzial ną ro lę, gdzie ty sią ce drzwi strze gą se kret nych
pra cow ni, a go ście wi ta ni są cie płym świa tłem krysz ta ło wych ży ran do li. Prze wod ni cy pod czas wy ciecz ki opo wia -
da ją hi sto rie lu dzi, któ rzy spra wia ją, że na sce nie dzie je się ma gia, hi sto rie bu do wa nia i od bu do wy wa nia gma-
chu, hi sto rie, na fun da men tach któ rych opie ra się jed na z naj wspa nial szych scen ope ro wych na świe cie. 

Te atr Pol ski im. Ar nol da Szyf ma na w War sza wie
www.te atr pol ski.waw.pl
Har mi der – wy da rze nie pod su mo wu ją ce cykl warsz ta tów dla dzie ci. Po spo tka niach peł nych wrza wy, gwa ru i roz -
gar dia szu czas na uwol nie nie nie skrę po wa nej dzie cię cej wy obraź ni na sce nie. W pro gra mie po ka zy dwóch grup:
Nie ustra szo ne Pan te ry i Sta lo we Gwiaz dy.

Te atr Pol ski im. Ar nol da Szyf ma na w War sza wie
www.te atr pol ski.waw.pl
Sa lon Po ezji – po trzech mie sią cach warsz ta tów z Jac kiem Deh ne lem uczest ni cy Aka de mii Doj rza łe go Twór cy za-
pre zen tu ją swo ją twór czość, a tak że wy bra ne dzie ła ulu bio nych po etów, pro za ików i dra ma tur gów.

Te atr Pol ski im. Ar nol da Szyf ma na w War sza wie
www.te atr pol ski.waw.pl
Zwie dza nie Te atru Pol skie go w War sza wie, jed ne go z nie licz nych gma chów sto li cy, któ ry nie zo stał znisz czo ny
w cza sie II woj ny. Dzię ki cze mu do dziś jest jed nym z naj pięk niej szych bu dyn ków te atral nych i je dy nym za cho -
wa nym w pier wot nym kształ cie sto łecz nym te atrem z po cząt ków XX wie ku. Zwie dza ją cym udo stęp nia nie są po miesz -
cze nia re pre zen ta cyj ne, za ple cze sce ny i pod sce nie. 

Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka Cho pi na
www.cho pin.edu.pl
Wstęp na Kon cert Ka te dry In stru men tów „Hom ma ge a Mo zart”. W pro gra mie m. in.: Wol fgang Ama deus Mo zart Se re -
na da c -moll KV 388/384a na 2 obo je, 2 klar ne ty, 2 ro gi i 2 fa go ty.

Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka Cho pi na
www.cho pin.edu.pl
Kon cert Luft von an de rem Pla ne ten, MI STRZO WIE IN STRU MEN TA LI STY KI, w cy klu „,, Śro da na Okól ni ku”. W pro gra -
mie: Ar nold Schönberg – Kwar tet smycz ko wy D -dur, II Kwar tet fis -moll op. 10 na kwar tet smycz ko wy i so pran;
Krzysz tof Pen de rec ki – III Kwar tet smycz ko wy „Kart ki z nie za pi sa ne go dzien ni ka”.

Mu zeum Sztu ki No wo cze snej w War sza wie
Spo tka nie „Kon tem pla cja dzie ła sztu ki”, pod czas któ re go uczest ni cy za pro sze ni zo sta ną do wspól nej kon tem pla -
cji dzie ła sztu ki. Dzia ła nie, re ali zo wa ne w MSN przy oka zji wy staw i in nych wy da rzeń, po le ga na po głę bio nej
kon cen tra cji na de ta lach wy bra ne go dzie ła. 

Mu zeum Sztu ki No wo cze snej w War sza wie
„Ter ror twór czo ści”- warsz tat pro wa dzo ny przez Mar tę Biel ską, edu ka tor kę współ pra cu ją cą z Mu zeum. Ma słu żyć
ćwi cze niu wy obraź ni i kre atyw no ści oraz przy bli żac spe cy fi kę pra cy edu ka to ra mu ze al ne go. 

Mu zeum Na ro do we w War sza wie
www.mnw.art.pl
Wy ciecz ka z prze wod ni kiem. Pod czas zwie dza nia Wo lon ta riu sze po zna ją naj wy bit niej sze dzie ła znaj du ją ce się
w zbio rach Mu zeum. Tra sa zwie dza nia obej mu je wy bra ne obiek ty z Ga le rii Fa ras, Ga le rii Sztu ki Śre dnio wiecz -
nej, Ga le rii Sztu ki XIX Wie ku oraz Ga le rii Sztu ki XX i XXI Wie ku. 

Mu zeum Na ro do we w War sza wie
www.mnw.art.pl
Opro wa dza nie po wy sta wie cza so wej „Ży cie wśród pięk na. Świat chiń skie go uczo ne go. Sztu ka z Chiń skie go Mu zeum
Na ro do we go”, któ ra jest re ali zo wa na w ra mach współ pra cy po mię dzy Chiń skim Mu zeum Na ro do wym w Pe ki nie a Mu -
zeum Na ro do wym w War sza wie. Po świę co na jest chiń skie mu uczo ne mu -urzęd ni ko wi (chiń. shi da fu). Po ka zu je eru dy -
tę – li te ra ti (chin. we nren), przed sta wi cie la eli ty spo łe czeń stwa w daw nych Chi nach. 

Su szec
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Susz cu
www.kul tu ra su szec.pl
Wstęp na pre mie rę spek ta klu „Alojz i je go fa mi lia”, w wy ko na niu Ama tor skiej Gru py Te atral nej dzia ła ją cej
przy su szec kim Ko le Związ ku Gór no ślą skie go. Wo lon ta riu sze bę dą mie li oka zję uczest ni czyć w wy da rze niu, zwie-
dzić ośro dek kul tu ry oraz po znać spe cy fi kę pra cy in sty tu cji pod czas wy da rze nia.

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Susz cu
www.kul tu ra su szec.pl
Wej ście na wy stęp Ka ba re tu Mło dych Pa nów z pro gra mem „GO DEJ, ABO WY LYŹ”. 

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Susz cu
www.kul tu ra su szec.pl
Udział w XIII Tur nie ju Ze spo łów Lu do wych Zie mi Pszczyń skiej im. M. Cie śli „Jak ze Susz ca po wę dru ję”. W ra -
mach Tur nie ju po dzi wiać bę dzie moż na kil ka wy staw spe cjal nie przy go to wa nych na tę oka zję. Dla wszyst kich, któ-
rym bli ska jest te ma ty ka kul tu ry re gio nal nej. 

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Susz cu
www.kul tu ra su szec.pl
Bez płat ny udział w za ję ciach z j. hisz pań skie go dla gr. po cząt ku ją cej. 

War sza wa
Fil mo te ka Na ro do wa
www.fn.org.pl
Spo tka nie, pod czas któ re go uczest ni cy za po zna ją się z hi sto rią Fil mo te ki Na ro do wej i Ki na Ilu zjon.

Fil mo te ka Na ro do wa/Ki no Ilu zjon 
www.fn.org.pl
Bi let otwar ty na po kaz fil mu dys try bu to ra ze wnętrz ne go.

Fil mo te ka Na ro do wa/Ki no Ilu zjon 
www.fn.org.pl 
Bi let otwar ty na po kaz fil mu ze zbio rów Fil mo te ki Na ro do wej.

Fil mo te ka Na ro do wa/Ar chi wum Fil mo we 
www.fn.org.pl 
Zwie dza nie ar chi wum fil mo we go, naj więk sze go zbio ru do ku men tów fil mo wych w Pol sce, się ga ją cych po cząt ków ki ne -
ma to gra fii. W za so bach znaj du ją się ar chi wa lia fil mo we – za rów no pol skie jak i za gra nicz ne – do ku men tu ją ce róż -
ne wy da rze nia, sta no wią ce bez cen ną ilu stra cję cza su – utrwa lo nej na ta śmie fil mo wej, hi sto rii Pol ski we
wszy st kich jej prze ja wach.

Fil mo te ka Na ro do wa/ Ar chi wum na te re nie Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych i Fa bu lar nych
www.fn.org.pl 
Za po zna nie z re kon struk cją ma nu al ną i cy fro wą ta śmy fil mo wej.

Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi la no wie
www.wi la now -pa lac.pl
In te rak tyw ne zwie dza nie pa ła cu „Fau na w wi la now skim pa ła cu”. Wraz z prze wod ni kiem uczest ni cy po sta ra ją się
wy tro pić wszyst kie mo ty wy zwie rzę ce oraz opo wie ści z ni mi zwią za ne za pi sa ne w wi la now skiej sztu ce.

Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi la no wie
www.wi la now -pa lac.pl
Opro wa dza nie po pa ła cu, sku pia ją ce się na hi sto rii oraz wy stro ju pa ła co wych wnętrz. Edu ka tor pro wa dzą cy na co
dzień lek cje mu ze al ne opo wie o eta pach bu do wy re zy den cji, ar chi tek tach, ma la rzach, rzeź bia rzach oraz je go
słyn nym wła ści cie lu – kró lu Ja nie III. Uczest ni cy roz szy fru ją sym bo li kę ukry tą w ob ra zach i rzeź bach, a tak -
że po zna my funk cje po miesz czeń i przed mio tów, któ re spo tkać moż na na tra sie zwie dza nia.

Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi la no wie
www.wi la now -pa lac.pl
Wy ciecz ka przy rod ni cza z prze wod ni kiem „Flo ra w zi mo wej sza cie” po ogro dach wi la now skich! 

Ła zien ki Kró lew skie
www.la zien ki -kro lew skie.pl
Kró lew ska Ga le ria Ob ra zów (zwie dza nie i warsz ta ty twór cze). Pod czas za jęć uczest ni cy prze śle dzą dzie je kró-
lew skiej ko lek cji ma lar stwa Sta ni sła wa Au gu sta i po zna ją bli żej naj cie kaw sze po sta cie uwiecz nio ne na pa ła co -
wych por tre tach. Spró bu ją rów nież wcie lić się w osiem na sto wiecz nych ko lek cjo ne rów i za aran żo wać wła sną
ga le rię. Pod czas za jęć do wie dzą tak że o pro gra mie wo lon ta ria tu w Ła zien kach Kró lew skich.

Ła zien ki Kró lew skie
www.la zien ki -kro lew skie.pl
Kró lew ska Ga le ria Rzeź by (zwie dza nie i warsz ta ty two rze nia od le wów gip so wych) – pod czas za jęć uczest ni cy po z-



Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go
www.1944.pl
Zwie dza nie Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go z prze wod ni kiem – Wo lon ta riu szem.

Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go
www.1944.pl
„Po wsta nie War szaw skie w świa do mo ści Po la ków” – spo tka nie dla Wo lon ta riu szy.

Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go
www.1944.pl
Dzień otwar ty w Cen trum Wo lon ta ria tu Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go, na któ rym za in te re so wa ni bę dą mo gli do-
wie dzieć się w jak dzia ła wo lon ta riat w tej in sty tu cji. 

Ma zo wiec ki In sty tut Kul tu ry
www.mik.waw.pl
Wstęp na spek takl „Bo że mój!”. Se sja te ra peu tycz na, w któ rej pa cjen tem jest sam Bóg, to coś nie co dzien ne go.
Pan B. po ja wia się na gle w ga bi ne cie le kar ki – sa mot nej mat ki au ty stycz ne go chłop ca, pro sząc o po moc. Kto
jed nak w rze czy wi sto ści tej po mo cy po trze bu je, kto jest pa cjen tem a kto le ka rzem, kto ko mu po ma ga? Nie wy da -
je się to ta kie oczy wi ste, nie daj my się zwieść po zo rom.

Ma zo wiec ki In sty tut Kul tu ry
www.mik.waw.pl
Wstęp na „Wie czór Mu si ca lo wy” – to cykl kon cer tów pre zen tu ją cy naj więk sze prze bo je mu si ca lo we, re ali zo wa ny
w sie dzi bie Ma zo wiec kie go In sty tu tu Kul tu ry, sta no wią cy prze gląd naj pięk niej szych i jed nych z naj do sko nal -
szych mu si ca li ja kie kie dy kol wiek po wsta ły. 

Ma zo wiec ki In sty tut Kul tu ry
www.mik.waw.pl
„Bel fer” – spek takl go ścin ny. Mo no dram w mi strzow skim wy ko na niu Woj cie cha Pszo nia ka. Hi sto ria na uczy cie la li-
ce al ne go, któ re mu przy szło uczyć li te ra tu ry w szko le dla tak zwa nej trud nej mło dzie ży. By ły pro fe sor li te ra -
tu ry pa sjo nu ją cy się te atrem zo stał ska za ny na wiecz ną spo wiedź: mu si pu blicz nie opo wia dać swo ją hi sto rię.
Oto oś fa bu lar na mo no dra mu „Bel fer” dra ma tu za ra zem wzru sza ją ce go i okrut ne go, śmiesz ne go i prze ra ża ją ce go.

Ma zo wiec ki In sty tut Kul tu ry
www.mik.waw.pl
Wstęp na spek takl „Ma łe zbrod nie mał żeń skie”. To je den dzień z ży cia Li sy i Gel le sa, mał żeń stwa z pięt na sto -
let nim sta żem – emo cjo nu ją cą hi sto ria o mi ło ści i jej gra ni cach, ze zbrod nią w tle.

TR War sza wa
www.trwar sza wa.pl
Wstęp na pek takl „So un dwork”. Te ma tem i bo ha te rem SO UN DWORK – spek ta klu mu zycz ne go Wojt ka Ble cha rza jest
dźwięk, opo wia da nie o nim przez pry zmat wy bra nych aspek tów mu zy ki XX i XXI wie ku oraz pró ba de fi ni cji pod sta -
wo wych ele men tów mu zycz nych, ta kich jak me lo dy ka, ryt mi ka czy dy na mi ka.

To Się Wy tnie – klu bo ka wiar nia fil mo wa 
www.to sie wyt nie.pl 
Spa cer „Pra ga fil mo wa” i wy kład na te mat gwa ry war szaw skiej. Pod czas spa ce ru uczest ni cy po zna ją pra skie ki na
i od wie dzą fil mo we lo ka cje. Do wie dzą się, kie dy Pra ga gra ła sa mą sie bie a kie dy “uda wa ła” in ne dziel ni ce
i mia sta. Usły szą, któ re uli ce przed sta wia ły przed wo jen ną i wo jen ną War sza wę oraz któ re re jo ny zna la zły uzna-
nie u fil mow ców chcą cych po ka zać miej ski pół świa tek.

To Się Wy tnie – klu bo ka wiar nia fil mo wa 
www.to sie wyt nie.pl 
Wy kład na te mat gwa ry war szaw skiej pro wa dzo ny przez Sto wa rzy sze nie Gwa ra War szaw ska. Ideą spo tka nia jest chęć
za in te re so wa nia szer szej pu blicz no ści gwa rą war szaw ską. 

Mu zeum Woj ska Pol skie go
www.mu zeumwp.pl
Opro wa dza nie po eks po zy cji sta łej
Opro wa dza nie po eks po zy cji sta łej w Mu zeum Woj ska Pol skie go oraz opo wia da nie o moż li wo ściach wo lon ta ria tu w na -
szej In sty tu cji.

Mu zeum Pol skiej Tech ni ki Woj sko wej – Oodział Mu zeum Woj ska Pol skie go
www.mu zeumwp.pl
Spo tka nie dla za in te re so wa nych wo lon ta ria tem w Mu zeum Pol skiej Tech ni ki Woj sko wej. Uczest ni cy do wie dzą się,
na czym po le ga wo lon ta riat w Mu zeum i z czym się wią że. 

Mu zeum Ka tyń skie (od dział Mu zeum Woj ska Pol skie go)
www.mu zeum ka tyn skie.pl
Opro wa dza nie z prze wod ni kiem po eks po zy cji Mu zeum Ka tyń skie go.

Fil har mo nia Na ro do wa
www.fil har mo nia.pl
Dziw ne kom bi na cje – Ży wio ły okieł zna ne, kon cert w ra mach cy klu „Po pro stu… Fil har mo nia!”. Pro gram: Mar the Perl,
Fran cis Po ulenc, Mi chel Fa ri nel, Ma rin Ma ra is, Tho mas Ford, To bias Hu me, Ri chard Su mar te, John Do wland, An-
to nio So ler oraz ir landz ka mu zy ka lu do wa. Du et mat ki i cór ki – Hil le i Mar thy Perl („Co jest lep sze od vio -
li da gam ba? Dwie vio le da gam ba!” – mó wi ły w jed nym z wy wia dów) osią gnął wiel kie suk ce sy w grze
na hi sto rycz nych vio lach, w tra dy cyj nym dla nich, re ne san so wo -ba ro ko wym re per tu arze. 

Fil har mo nia Na ro do wa
www.fil har mo nia.pl
Na kle pi sku, na za piec ku, na po lu. Im pre sje na te mat pol skiej mu zy ki lu do wej ze zbio rów Oska ra Kol ber ga kon-
cert w ra mach cy klu „Po pro stu… Fil har mo nia!”. Pro gram: Pol ska mu zy ka tra dy cyj na. 

Fil har mo nia Na ro do wa
www.fil har mo nia.pl
Per ku syj ne dia lo gi z sa mym so bą, kon cert w ra mach cy klu „Po pro stu… Fil har mo nia!”. Pro gram: Da vid Hil de brandt
– kom po zy cje i im pro wi za cje. 

Te atr Dra ma tycz ny m. st. War sza wy
www.te atr dra ma tycz ny.pl
Wstęp na spek takl „Król Edyp”- naj do sko nal szy kry mi nał wszech cza sów, jed no z naj star szych ar cy dzieł li te ra -
tu ry dra ma tycz nej, wzór tra ge dii do sko na łej, pierw szy ever gre en w hi sto rii dra ma tu. 

Te atr Dra ma tycz ny m. st. War sza wy
www.te atr dra ma tycz ny.pl
Wstęp na spek takl „Red”. No wy Jork. Pra cow nia ma lar ska. Mark Ro th ko – le gen da ame ry kań skie go eks pre sjo ni zmu
abs trak cyj ne go, mi lio ner, nie kwe stio no wa ny au to ry tet w dzie dzi nie sztu ki kon tra mło dy, am bit ny stu dent aspi-
ru ją cy do tej ro li. Mistrz i uczeń. Pod glą da my ich pierw sze spo tka nie, roz mo wę o no wym za mó wie niu cy klu ob-
ra zów dla re stau ra cji Fo ur Se asons. W ich re la cji prze wi ja ją się sym pa tia, gniew, lęk i za sko cze nie. Ko lej ne
roz mo wy o sztu ce sta ją się po je dyn kiem dwóch po ko leń ar ty stów.

Te atr Dra ma tycz ny m. st. War sza wy
www.te atr dra ma tycz ny.pl
Wstęp na spek takl „Ro man ty cy” – hi sto ria mi ło sne go trój ką ta. To ko me dia o sta ro ści, o oswa ja niu śmier ci, ale
też wzru sza ją ca opo wieść o przy wią za niu i mi ło ści. 

Te atr Stu dio im. Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza
www. te atr stu dio. pl
Wstęp na spek takl „Ćwi cze nia sty li stycz ne”. Ray mond Qu ene au opo wia da o Pa ry żu lat czter dzie stych, prze twa -
rza jąc opis bła he go zda rze nia mię dzy dwo ma męż czy zna mi w au to bu sie li nii S na 99 spo so bów. Je go eks pe ry men -
ty sło wo twór cze au to rzy spek ta klu prze ku wa ją na bo ga ty i róż no rod ny ję zyk te atru. 

Te atr Stu dio im. Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza
www. te atr stu dio. pl
Wstęp na spek takl „Wio sna”. Je śli prze szłość jest uli cą jed no kie run ko wą, to te raź niej szość moż na nie kie dy
okre ślić ja ko roz wi dle nie dro gi, któ ra jest jesz cze przed na mi. Ta idea sta no wi za ło że nie Wio sny Le onar da Mo-
re iry, w któ rej oso bi ste zda rze nie otwie ra dwie róż ne per spek ty wy.

Za chę ta – Na ro do wa Ga le ria Sztu ki
www.za che ta.art.pl
Opro wa dza nie po wy sta wie „Pol ska – kraj folk lo ru?”. Czym by ła lu do wość i sztu ka lu do wa w pierw szych la tach
po wo jen nych w Pol sce oraz pierw szych de ka dach PRL -u? Jak po słu gi wa ła się nią „lu do wa” wła dza? W ja ki spo sób
zmie niał się jej sta tus wraz z wpro wa dze niem jej do mu ze ów i ga le rii? Ja kie miej sce w świe cie sztu ki zaj mo -
wał twór ca lu do wy – „in ny”? Wy sta wa od po wia da na te i in ne py ta nia, pre zen tu jąc ca łą zło żo ność i nie jed no -
znacz ność te go kul tu ro we go fe no me nu. 

Za chę ta – Na ro do wa Ga le ria Sztu ki
www.za che ta.art.pl
Opro wa dza nie po wy sta wie „Ka li gra fie spo łecz ne”. Wy sta wa pre zen tu je ar ty stów śred nie go i mło de go po ko le nia po-
cho dzą cych z kra jów Bli skie go Wscho du, Afry ki Pół noc nej oraz Azji Środ ko wej. Za pro sze ni twór cy ży ją i pra cu -
ją w kra ju uro dze nia bądź w Eu ro pie czy Ame ry ce Pół noc nej, lecz naj czę ściej po zo sta ją w cią głej po dró ży
po mię dzy ty mi świa ta mi (na zy wa ni są cza sem współ cze sny mi miej ski mi no ma da mi). 

Za mek Kró lew ski w War sza wie
www.za mek -kro lew ski.pl
Zwie dza nie Zam ku Kró lew skie go w War sza wie.

Na ro do wy In sty tut Fry de ry ka Cho pi na
www.pl.cho pin.nifc.pl/in sti tu te
Prze wod ni cy opro wa dzą uczest ni ków po eks po zy cji sta łej, opo wia da jąc nie tyl ko o Cho pi nie i je go mu zy ce, ale
tak że o taj ni kach funk cjo no wa nia eks po zy cji mu ze al nej, co przy da się wo lon ta riu szom w ich pra cy w in sty tu -
cjach kul tu ry.



Cen trum My śli Ja na Paw ła II
www.cen trumj p2.pl
Po kaz fil mu „Pro sta hi sto ria”, w re ży se rii Da vi da Lyn cha. Bo ha ter opo wie ści, Stra ight, po sta na wia po jed nać się
z cho rym bra tem. Nie roz ma wiał z nim od po nad dzie się ciu lat. Po nie waż już daw no ode bra no mu pra wo jaz dy i w do -
dat ku nie do wi dzi, po sta na wia wy ru szyć w dro gę je dy nym do stęp nym mu we hi ku łem – ma łym trak to rem z przy cze pą.

Mu zeum Pla ka tu w Wi la no wie Od dział Mu zeum Na ro do we go w War sza wie
Zwie dza nie wy sta wy „Or bis pic tus. Glo bal ny prze kaz – kry tycz na dia gno za. Ra port mi le nij ny w 100 pla ka tach”.
Wy sta wa to to syn te tycz ny opis rze czy wi sto ści na prze ło mie ty siąc le cia (mil le nium) na pod sta wie pla ka tów pre-
zen to wa nych w ra mach 17 i 18 edy cji Mię dzy na ro do we go Bien na le Pla ka tu w War sza wie.

Ki no Mu ra nów 
www.mu ra now.gu tek film.pl
Wstęp na wy bra ny film z ofer ty Gu tek Film. 

Te atr XL
www.te atrxl.com
Wstęp na spek takl „Po ro dów ka” au tor stwa Alek siej Sła pow skie go. Ak cja roz gry wa się w po cze kal ni kli ni ki 
po łoż ni czej. A tam – zde rze nie ludz kich cha rak te rów, ocze ki wań, am bi cji i praw dzi wych emo cji.

Te atr XL
www.te atrxl.com
Wstęp na spek takl „Le karz mi mo wo li”. Lek ka i do sad na ko me dia, mi strza ob na ża nia przy war ludz kich Kla sycz na
ko me dia omy łek w naj lep szym wy da niu.

Wro cław
Na ro do we Fo rum Mu zy ki im. Wi tol da Lu to sław skie go
www.nfm.wroc law.pl
Wstęp na kon cert Po rgy and Bess. Wy ko naw cy: Hart mut Roh de – al tów ka, dy ry gent, Mi chel Le thiec – klar net, NFM
Le opol di num – Or kie stra Ka me ral na. 

Na ro do we Fo rum Mu zy ki im. Wi tol da Lu to sław skie go
www.nfm.wroc law.pl
Zwie dza nie Na ro do we go Fo rum Mu zy ki, in sty tu cji kul tu ry mia sta Wro cła wia, współ pro wa dzo nej przez Mi ni stra Kul-
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Gmi nę Wro cław, Wo je wódz two Dol no ślą skie, za re je stro wa na w Re je strze In sty tu -
cji Kul tu ry Gmi ny Wro cław. 

Sto wa rzy sze nie Od ra -Nie men
www.od ra nie men.org
Spo tka nie z ży wym świad kiem hi sto rii, któ ry opo wie o swo ich prze ży ciach z cza sów woj ny i okre su po wo jen ne go.
Pod czas spo tka nia za pre zen to wa ny zo sta nie rów nież film zwią za ny z dzia łal no ścią, ja ką pro wa dził obec ny na spo -
tka niu gość oraz dys ku sja.

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu
www.ma.wroc.pl
Opro wa dze nie z prze wod ni kiem po wy sta wie cza so wej „Lwów: mia sto, ar chi tek tu ra, mo der nizm”. Wy sta wa ta jest
pierw szą tak ob szer ną pre zen ta cją osią gnięć lwow skich ar chi tek tów, któ re po ka za ne zo sta ną na tle in nych dzie-
dzin ży cia kul tu ral ne go w mie ście, za po śred nic twem pla nów, ma kiet ar chi tek to nicz nych, fo to gra fii, dzieł sztu -
ki, pla ka tów, pocz tó wek i fil mów. 

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
www.mnwr.art.pl
www.mu zeu met no gra ficz ne.pl
www.pa wi loncz te rech ko pul.pl
Wstęp na wy sta wy sta łe i cza so we w gma chu głów nym Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu oraz dwóch je go od dzia łach:
Pa wi lo nie Czte rech Ko puł i Mu zeum Et no gra ficz nym. 

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
www.pa wi loncz te rech ko pul.pl
Opro wa dza nie po wy sta wie opro wa dza nie po wy sta wie „Let nia re zy den cja / Sum mer Ren tal”, jed nej z naj waż niej -
szych, or ga ni zo wa nych w ra mach pro gra mu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. Oglą dać moż na na niej dzie -
ła War ho la, Rau schen ber ga, Beuy sa, Kie fe ra i wie lu in nych wy bit nych ar ty stów współ cze snych. 

Wro cław Eu ro pej ska Sto li ca Kul tu ry
Wstęp na pró bę do spek ta klu „Nie bo”, wy da rze nia za my ka ją ce świę to Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016,
w któ rym we zmą udział ar ty ści z Nie miec, Fran cji, Izra ela, Czech, Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii. 

Przy go to wa nie pu bli ka cji: Mag da le na Olej nic ka, Fun da cja Kro nen ber ga przy Ci ti Han dlo wy
Ko rek ta: An na Kie drzyń ska, Agniesz ka Po tkaj, wo lon ta riusz ki Cen trum My śli Ja na Paw ła II

Or kie stra Sin fo nia Var so via
www.sin fo nia var so via.org
Wstęp na kon cert Świą tecz ny. W pro gra mie m. in.: Jo hann Se ba stian Bach Aria na stru nie G z III Su ity or kie -
stro wej D -dur BWV 1068, Ar can ge lo Co rel li Con cer to gros so op. 6 nr 8 “fat to per la not te di Na ta le oraz ko-
lę dy i pio sen ki świą tecz ne w aran ża cjach Zdzi sła wa Ka li now skie go.

Fun da cja No wo cze sna Pol ska
www.no wo cze sna pol ska.org.pl
Szko le nie z za gad nień pra wa au tor skie go. Uczest ni cy do wie dzą się m.in. o pod sta wo wych ele men tach pra wa au to-
r skie go umo wach praw no au tor skich, a w szcze gól no ści li cen cjach, wol nych li cen cjach, li cen cjach Cre ati ve Com-
mons i za sa dach sto so wa nia w prak tycz nej dzia łal no ści in sty tu cji, wzo rach umów li cen cyj nych, Otwar tych
Za so bach Edu ka cyj nych, wy szu ki wa niu ma te ria łów, ko rzy sta niu z nich i pu bli ko wa niu na wol nych li cen cjach. 

Mu zeum War sza wy/Cen trum In ter pre ta cji Za byt ku
www.mu zeum war sza wy.pl
Zwie dza nie wy sta wy sta łej, eks po zy cji przed sta wia ją cej Sta re Mia sto ja ko ze spół za byt ko wy wpi sa ny na Li stę
Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO.

Mu zeum War sza wy/ Mu zeum War szaw skiej Pra gi
www.mu zeum war sza wy.pl
Zwie dza nie wy sta wy sta łej – pierw szej w hi sto rii wy sta wy sta łą po świę co nej w ca ło ści pra wo brzeż nej War sza -
wie. Zwie dza ją cy mo gą po znać hi sto rię dziel ni cy, jej tra dy cje rze mieśl ni cze i prze my sło we, a tak że do wie dzieć
się, czym ży je pra wy brzeg mia sta, jak zmie nia się Pra ga i jej miesz kań cy oraz jak wi dzą to ar ty ści.

Cen trum Sztu ki Współ cze snej Za mek Ujaz dow ski
www.csw.art.pl
Bez płat ny wstęp na ak tu al ne wy sta wy w Cen trum Sztu ki Współ cze snej Za mek Ujaz dow ski za oka za niem le gi ty ma cji
wo lon ta riu sza do wol nej in sty tu cji kul tu ry. 

Cen trum Sztu ki Współ cze snej Za mek Ujaz dow ski
www.csw.art.pl
Opro wa dza nie po ak tu al nych wy sta wach CSW po łą czo ne z pre zen ta cją naj cie kaw szych wy da rzeń i ob sza rów dzia łal -
no ści CSW w któ re mo gą za an ga żo wać się Wo lon ta riu sze. 

Mu zeum Azji i Pa cy fi ku 
www.mu zeu ma zji.pl
Ma ria Szy mań ska -Il na ta, ku ra tor wy sta wy sta łej „Stre fa dźwię ków”, opro wa dzi po eks po zy cji i opo wie o jej 
po wsta wa niu.

Na ro do wy In sty tut Au dio wi zu al ny
www.ni na.gov.pl
Dzień z Re kon struk cją w NI nA – zwie dza nie dzia łu di gi ta li za cji, po ka zy fil mów po re kon struk cji, dys ku sje, 
wy sta wy. 

Na ro do wy In sty tut Au dio wi zu al ny
www.ni na.gov.pl
Wy da rze nie zor ga nio zwa ne spe cjal nie z oka zji Kul tu ral ne go Bi le tu Wo lon ta riu sza. Opro wa dza nie po prze strze -
niach NI nA, po kaz moż li wo ści Sa li au dio wi zu al nej (m. in. dźwięk DO LBY AT MOS, film do ku men tal ny o NI nA), po kaz
ma te ria łów fil mo wych po re kon struk cji w sa li ko lau da cyj nej, po kaz wy bra ne go fil mu wraz z Dys ku syj nym Klu bem 
Fil mo wym, warsz ta ty z mon ta żu fil mo we go. 

Mu zeum Rzeź by w Kró li kar ni
www.kro li kar nia.mnw.art.pl
Opro wa dza nie po wy sta wie „Wan da Czeł kow ska. Re tro spek cja”. Wan da Czeł kow ska – ak tyw na od po nad pięć dzie się -
ciu lat rzeź biar ka – na wy sta wie w Mu zeum Rzeź by w Kró li kar ni przy glą da się swo jej twór czo ści zwią za nej
z naj istot niej szy mi kie run ka mi sztu ki awan gar do wej XX wie ku: neo pry mi ty wi zmem, eks pre sjo ni zmem, kon cep tu ali -
zmem. Rzeź ba za wsze po zo sta wa ła głów ną for mą eks pre sji Czeł kow skiej, jed nak że ar tyst ka sta le prze kra cza 
tra dy cyj ne ro zu mie nie tej dys cy pli ny.

To wa rzy stwo Przy ja ciół Pra gi 
www.to wa rzy stwo przy ja ciol pra gi.com
Spo tka nie „Na śnia da nie No wa Pra ga”- pro jekt, któ re go ce lem bę dzie in te gra cja oraz po zna nie hi sto rii i pla -
nów do ty czą cych przy szło ści No wej Pra gi. Uczest ni cy opro wa dze ni zo sta ną po sie dzi bie To wa rzy stwa, przed sta -
wio ne zo sta ną im je go dzia ła nia, po zna ją tak że hi sto rię te go miej sca. Po wspól nym śnia da niu od bę dzie się spa cer
obej mu ją cy po zna nie hi sto rii tej czę ści Pra gi, przed sta wie nie współ cze snych pro ble mów miesz kań ców oraz za po -
zna nie z pla na mi do ty czą cy mi Zin te gro wa ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji do 2022 r. 

Cen trum My śli Ja na Paw ła II
www.cen trumj p2.pl
Po kaz fil mu „Przed eg ze ku cją”, w re ży se rii reż. Ti ma Rob bin sa. Film opo wia da o sio strze za kon nej sta ra ją cej
się o uła ska wie nie dla męż czy zny ska za ne go za za bój stwo.



kulturalny bilet
wolontariusza
www.wolontariatwkulturze.pl

warszawa

olsztyn

kielce

poznań suszec

lublin łódź

gdańsk gdynia

kraków

wrocław

katowice
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