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Muzeum Powstania Warszawskiego

Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego  
z Wolontariuszem - przewodnikiem

Liczba miejsc  ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
W zgłoszeniu, w tytule maila prosimy podać informacje „Zwiedzanie MPW - Międzyna-
rodowy Dzień Wolontariusza”  a w treści maila:  imię i nazwisko oraz instytucję, w której  
świadczony jest wolontariat.

Zapisy mailowe pod adresem wolontariat@1944.pl
Czas trwania: 120 minut.

ul. Grzybowska 79

5.12

5 grudnia

KIEDY?

16:00

O KTÓREJ?

wejście do Muzeum  
Powstania Warszawskiego

GDZIE?KIEDY? O KTÓREJ? GDZIE?



Zamek Królewski
w Warszawie - Muzeum

Zamek Królewski
w Warszawie - Muzeum

GDZIE?

Bezpłatne zwiedzanie wystawy Znaki wolności. 
O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

Zapraszamy wolontariuszy wraz z osobą towarzyszącą do bezpłatnego zwiedzania  
wystawy Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej. 

Wejścia indywidualne, po wcześniejszym zapisaniu się. 
Zapisy mailowo - wolontariat@zamek-krolewski.pl na konkretny dzień zwiedzania 
obowiązują od 4 do 6 grudnia. W treści wiadomości prosimy o wpisanie: daty 
zwiedzania, nazwisk osób które zgłaszają się na zwiedzanie oraz nazwy instytucji  
z której jest wolontariusz.

pl. Zamkowy 4

8 - 9 grudnia

KIEDY?

11:00 - 17:00

O KTÓREJ?

8-9.12



Wystawa zorganizowana na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jej głównym  
założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych  
– z przemianami polskiej sztuki na progu Niepodległości.

W zbiorowej pamięci Polaków obraz dramatycznych wydarzeń, w wyniku których  
Polska odzyskała niepodległość, jest niewyraźny, zatarty, w najlepszym razie zbudowany  
z wyobrażeń powstałych w kręgu sztuki legionowej, wokół postaci „ojców niepodległości”  
– Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego – oraz ze starych 
fotografii i kronik filmowych. Naszą intencją jest przybliżenie obrazu tego chaotycznego, 
nieoczywistego i bolesnego okresu poprzez powstałe w tamtym czasie (i nieco później) 
dzieła sztuki.

Muzeum Narodowe w Warszawie

 
Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918

Al. Jerozolimskie 3



Muzeum Narodowe w Warszawie

Oprowadzanie po wystawie  
Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918

Zapisy do 6 grudnia pod adresem sbielicka@mnw.art.pl.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W mailu proszę podać imię  
i nazwisko wolontariusza, osoby towarzyszącej i tytuł oprowadzania. 

Czas trwania: do 90 minut.

Al. Jerozolimskie 3

8.12

8 grudnia

KIEDY?

15:00

O KTÓREJ?

Hol Główny

GDZIE?



Muzeum Narodowe w Warszawie

Oprowadzanie 
Arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie

Uczestnicy oprowadzania odwiedzą Galerię Faras, Galerię Sztuki Średniowiecznej,  
Galerię Sztuki Dawnej, będą mogli podziwiać sztukę polską z XIX, XX i XXI wieku, a także 
zapoznać się z historią polskiego wzornictwa. 

Zapisy do 7 grudnia pod adresem sbielicka@mnw.art.pl.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W mailu proszę podać imię  
i nazwisko wolontariusza, osoby towarzyszącej i tytuł oprowadzania. 

Czas trwania: do 90 minut.

Al. Jerozolimskie 3

9.12

9 grudnia

KIEDY?

15:00

O KTÓREJ?

Hol Główny

GDZIE?



Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN

Oprowadzanie po wystawie stałej 1000 lat historii Żydów 
polskich z przewodnikiem - wolontariuszem

Zapisy: wolontariusz@polin.pl do 10 grudnia do godz. 12.00. 
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W mailu proszę podać imię  
i nazwisko wolontariusza, osoby towarzyszącej i datę oprowadzania.

Czas trwania: 120 minut.

ul. Anielewicza 6

12.12

12 grudnia

KIEDY?

18:00

O KTÓREJ?

Hol przy szatniach

GDZIE?



Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN

Oprowadzanie po wystawie stałej 1000 lat historii Żydów 
polskich z przewodnikiem - wolontariuszem

Zapisy: wolontariusz@polin.pl do 13 grudnia do godz. 12.00.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W mailu proszę podać imię  
i nazwisko wolontariusza, osoby towarzyszącej i datę oprowadzania.

Czas trwania: 120 minut.

ul. Anielewicza 6

15.12

15 grudnia

KIEDY?

12:00

O KTÓREJ?

Hol przy szatniach

GDZIE?



Mazowiecki Instytut Kultury

Swing Club koncert jazzowy

ORIGINAL WARSAW FIVE – nowy zespół jazzowy założony przez puzonistę – Dymitra 
Markiewicza. W skład zespołu wchodzą muzycy znani wcześniej z wielu cenionych formacji 
jazzowych: Adam Kupiec /trąbka, fluegelhorn/, Janusz Kwiecień /klarnet/, Dymitr Markiewicz 
/puzon/, Paweł Tartanus /banjo/, Włodzimierz Halik /saksofon basowy/, Joanna Morea  
/saksofon, flet, wokal/. Pierwszy koncert w tym składzie zespół wykonał w konstancińskim 
Parku Zdrojowym podczas VI Jazz Zdrój Festiwal. Zespół wykonuje stary, dobry jazz,  
muzykę w ulubionym stylu leadera i założyciela zespołu. W programach zespołu 
wybrzmiewają echa orkiestr z lat 20-tych XX wieku, muzyka Bix Beiderbecka,  
Tommy Dorsey’a, Original Indiana Five, Original Memphis Five. Od nich też została 
zaczerpnięta nazwa zespołu. Obecnie zespół przygotowuje materiał do wydania płyty CD, 
która ukaże się na rynku wiosną 2019 roku.

Informacja o koncercie na stronie: www.mik.waw.pl



Mazowiecki Instytut Kultury

Swing Club koncert jazzowy

Budynek Instytutu Wzornictwa Przemysłowego - Warszawa, ul. Świętojerska 5/7.

Zapisy: Witold Filipunas, (22) 58 64 259, adres e-mail: w.filipunas@mik.waw.pl;  
hasło: WOLONTARIAT (godz. 9:00 – 17:00).

Czas trwania: ok. 90 minut.

17.12

17 grudnia

KIEDY?

19:00

O KTÓREJ?

Instytut Wzornictwa  
Przemysłowego

GDZIE?




