WYKAZ WYSTAW
SPACER Z MAPĄ – WARSZAWSKIM SZLAKIEM
FRYDERYKA CHOPINA
w 200 rocznicę urodzin kompozytora
1. BIBLIOTEKA NARODOWA (Pałac Krasińskich) – Pl. Krasińskich 3/5
„Wizytówka Chopina” – multimedialna wystawa autografów muzycznych kompozytora.
Zwiedzanie ze słuchawkami, a na zakończenie możliwość otrzymania albumu o wystawie z
płytą z utworami F.Chopina. Dostępna też jest kopia wizytówka F.Chopina.
www.wizytowkachopina.pl
Czynne codziennie w dn. 25.09.-11.11.2010 r. w godz. 12-20 Wstęp wolny
2. ZG PTTK – ul. Senatorska 11 (I piętro)
„50 lat Kino ZG PTTK” – wystawa materiałów statutowych i organizacyjnych oraz
wydawnictw, pamiątek z okresu 50 lat organizowania turystycznych imprez na orientację w
Polsce. Sporo materiałów kartograficznych i sposobów ich wykorzystania przy planowaniu
imprez. Weryfikacja odznak krajoznawczych „Śladami Fryderyka Chopina i st.” ,
Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej oraz innych w sobotę 23.10. w godz. 10.30-17.
Przygotowana przez Mazowiecką KInO.
Czynne w pn.-pt w dn. 18-29.10.2010 r. oraz specjalnie w sobotę 23.10 w godz. 10.30-17.00.
W sobotę także mini konkurs z wystawy oraz meta XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu na
Orientację „PODKUREK 2010”, weryfikacja odznak krajoznawczych.
Wstęp wolny.
3. MUZEUM KARYKATURY – ul. Kozia 11
„Uśmiech Chopina” – wystawa prac międzynarodowego konkursu na rysunek satyryczny i
humorystyczny.
Czynne do 24.10.2010 r. w godz. 11-18 Wstęp wolny w soboty.
4. KORDEGARDA – ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
„KordegardaChopin 2010” – prezentacja 20 min. filmu o F. Chopinie, dostępne różne
gadżety: pocztówki, zakładki do książek i inne. www.chopin2010.pl
Czynne: wtorek-niedziela w godz. 11-21
Wstęp wolny.
5. STARA BIBLIOTEKA na Uniwersytecie Warszawskim – ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28
„Śladami Chopina na Uniwersytecie Warszawskim” – wystawa i przewodnik po
chopinowskich miejscach na UW. Mapy, plany i dokumenty posiadane przez UW
przedstawione na dużych planszach.
Przed wejściem do biblioteki tablice przedstawiające obie walczące strony i ich przywódców
w „Bitwie Warszawskiej 1920 r.”
Biblioteka oznakowana dużym banerem. www.chopin.uw.edu.pl
Czynne do 20.11.2010 r. w godz.
Wstęp wolny.

6. PAŁAC CZAPSKICH (Akademia Sztuk Pięknych) – ul. Krakowskie Przedmieście 5
(II piętro).
„Salonik Chopinów” – jedyne miejsce w Warszawie udostępnione do zwiedzania, w którym
mieszkał F.Chopin.
Czynne w dn. pn.-pt 10-18 oraz w sobotę w godz. 9-12.30
Dla uczestników rajdu, którzy okażą mapę trasy krajoznawczej „Warszawskim szlakiem F.
Chopina” bilet ulgowy w cenie 1 zł
7. PAŁAC OSTROGSKICH – MUZEUM F.CHOPINA ul. Okólnik 1
Ekspozycja stała pozwala na oryginalne i nowoczesne odczytanie eksponatów muzealnych
umieszczonych w historycznym pałacu. Nowatorskie zagospodarowanie pomieszczeń
dostępne dla szerokiego grona odbiorców. www.muzeumchopina.com
Czynne wt-nd. W godz. 12-20
Wstęp: zakup biletów on-line

UWAGA! Na trasie rajdu i pod Muzeum F.Chopina można otrzymać gratisowo najnowszy
numer gazety wydawanej z XXVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego wraz z
płytą zawierającą bieżące nagrania konkursowe.

