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Szanowni Państwo! 

Jako pilot wycieczek, podróżniczka, a przede wszystkim 

miłośniczka Mozarta pragnę zapoznać Państwa z ofertą 

prelekcji podróżniczo-biograficznych, jakie od 2016 r. 

mam zaszczyt prowadzić. Do tej pory wystąpiłam ponad 

150 razy z prezentacjami multimedialnymi na terenie 

całej Polski, a w  80% słuchaczami byli seniorzy studiujący 

na Uniwersytetach Trzeciego Wieku lub należący do 

osiedlowych Klubów Seniora. 

Życiorysem i muzyką kompozytora interesuję się od 

prawie dwudziestu lat, a jego liczne podróże posłużyły mi 

jako temat pracy magisterskiej ("Ocena atrakcyjności 

turystycznej Szlaku Mozarta" na SGGW w 2012 r.).  

W 2015 r. samodzielnie zaplanowałam, zorganizowałam  

i zrealizowałam podróż po Austrii śladami geniusza. 

Moją pasją jest również dzielenie się swoimi doświadczeniami, przygodami  

i spostrzeżeniami z innymi. Pragnę szerzyć wiedzę krajoznawczą i kulturową, zaszczepiać 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ciekawość świata i ludzkich historii. Głęboko wierzę,  

że takie spotkania są motywujące dla tych, którzy lubią podróżować. W dzisiejszych 

czasach „uziemienia” podróż wirtualna to jedyna, jakiej można doświadczyć. 

Słuchacze są bardzo zadowoleni z moich wykładów, chwalą bogactwo informacji, 

nowoczesny multimedialny przekaz (pokaz zdjęć + muzyka) oraz swobodną atmosferę 

(moje spotkania nie są po to, żeby na nich spać      ) i poczucie humoru.  

Na kolejnych stronach tego folderu mogą Państwo zapoznać się z ofertą moich wystąpień. 

Muzyka klasyczna i życiorysy wielkich kompozytorów znajdują się w kręgu moich 

zainteresowań, dlatego jest to ciekawa propozycja dla miłośników nie tylko Mozarta,  

ale również dynastii Straussów, Beethovena, Chopina. 

Serdecznie zachęcam do współpracy  

Kamila Wieczorek   

Mozart 

mailto:kontakt@zwiedzajmyswiat.pl


                   Jak zamówić prelekcję? 
Napisz: kontakt@zwiedzajmyswiat.pl   Zadzwoń: +48 691 737 140 

1. „Austria śladami Mozarta”  

Relacja z samodzielnie zaplanowanej i zrealizowanej podróży po ojczyźnie wielkiego 

kompozytora. Prelekcja ta to nie tylko spacer po kolejnych miejscach, w których Mozart żył  

i pracował, ale również opowieść o tym, że pasja pozwala przezwyciężyć strach i warto 

spełniać swoje marzenia.  

Ta prelekcja to nie tylko mnóstwo informacji biograficznych, ale także wiele anegdot z podróży 

i porad dla tych, którzy pragną dotrzeć do ukazanych miejsc. 

      

       

Miałam ogromną przyjemność wygłosić tę prelekcję na Wrocławskim Festiwalu Podróżniczym 

„Równoleżnik Zero” w 2016 r. oraz na gdańskim festiwalu „TRAMPki – Spotkania 

Podróżujących Kobiet” w 2017 r. 

            

 

W 2021 r. przypada 265. rocznica urodzin  

oraz okrągła 230. rocznica śmierci kompozytora! 
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2. „Europa śladami Mozarta”  

Prelekcja poświęcona podróżom Mozarta, który w sumie spędził poza domem ponad 10 lat 

(przeżywszy niespełna 36). Podróż przez dziesięć państw Starego Kontynentu okraszona 

licznymi anegdotami, ozdobiona mapami, zdjęciami i rycinami oraz wzbogacona fragmentami 

słynnych dzieł. 

       

 

Najczęściej wybierany temat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku! 

Fragment wykładu online do obejrzenia - kliknij 
 

NOWOŚĆ od jesieni 2020 – TRYLOGIA MOZARTOWSKA 

Czyli od ogółu do szczegółu. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się naprawdę sporo mam ofertę 

specjalną – cykl trzech wykładów poświęconych miejscom, które Mozart odwiedził: 

1. „Śladami Mozarta. Europa” – w wykładzie jest omawianych dziewięć zamiast dziesięciu 

państw europejskich (pominięcie Austrii), dzięki temu jest miejsce i czas na więcej 

ciekawostek w porównaniu do prelekcji „Europa śladami Mozarta”; 

2. „Śladami Mozarta. Austria” – w wykładzie zostają omówione austriackie miasta,  

w których Mozart gościł i żył, z naciskiem na Salzburg – miasto narodzin, dzieciństwa  

i młodości (pominięcie Wiednia); jest to inna prelekcja niż „Austria śladami Mozarta”; 

3. „Śladami Mozarta. Wiedeń” – w wykładzie zostaje omówiony wyłącznie Wiedeń, który 

Mozart odwiedził trzy razy jako dziecko, a jako dorosły mieszkał w nim ponad dziesięć lat. 

Powyższe prelekcje z Trylogii Mozartowskiej można oczywiście zamówić pojedynczo 

(zwłaszcza tę o Wiedniu), choć w pakiecie ma to większy sens. Ponadto dla zamawiających  

od razu cały pakiet przewiduję rabat. 

Filmik promujący prelekcje o Mozarcie nagrany na tle jego pomnika w Wiedniu - kliknij 
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3.  „Śladami Straussów” 

„Marsz Radeckiego” Johanna Straussa ojca oraz „Nad pięknym modrym Dunajem” Johanna 

Straussa syna to utwory, które zna cały świat. Prelekcja pozwala na poznanie historii dynastii 

Straussów, którzy swoją muzyką umilali czas nie tylko wiedeńczykom, ale także mieszkańcom 

innych krajów. 

   

 

Filmik promujący prelekcję o Straussach nagrany na tle pomnika Straussa w Wiedniu - kliknij 

4. „Śladami Beethovena” 

Podróż po miejscach związanych z wielkim kompozytorem przełomu klasycyzmu  

i romantyzmu, Ludwigiem van Beethovenem. To w stolicy Austrii rozpoznał on u siebie oznaki 

głuchoty, osiągał sukcesy i zmarł. Uroczystość pogrzebowa była wielkim wydarzeniem, 

przybyło na nią ponad 10 tysięcy osób. 

W grudniu 2020 r. przypada okrągła 250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena! 

       

 

Filmik promujący prelekcję o Beethovenie nagrany na tle jego pomnika w Wiedniu - kliknij 
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5. „Wiedeń – muzyczny salon Europy” 

Podróż w czasie i przestrzeni po muzycznych miejscach Wiednia. Mieszkania muzyków, teatry 

i pałace oraz pokaźna dawka informacji o muzycznym życiu Wiednia w XVIII i XIX w. przy 

akompaniamencie słynnych utworów kompozytorów działających w stolicy Austrii. 

     

6.  „Na muzycznym szlaku. Polska” 

Podróż po Polsce śladami polskich twórców muzyki klasycznej (choć nie tylko). Spora dawka 

informacji o miejscach, w których przychodzili na świat, tworzyli i umierali. W prelekcji zostaną 

przedstawione miejsca upamiętnienia wybitnych muzyków i słynnych festiwali. 

     

7.  „Na muzycznym szlaku. Niemcy” 

Niemcy mogą poszczycić się wieloma wybitnymi muzykami, po których zachowały się liczne 

miejsca pamięci. Wykład pozwala poznać historie niemieckich kompozytorów i ich dzieł,  

a dzięki formie rankingu – uzyskać odpowiedź na pytanie o najbogatsze muzycznie regiony. 
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Zapraszam do obejrzenia filmiku promującego  

moje prelekcje śladami kompozytorów: 

 

Zachęcam do zaglądania na mój niedawno założony  

kanał na YouTube, na którym przedstawiam  

krótkie ciekawostki związane z kompozytorami. 
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8. „Czeski film” 

Zbiorcza relacja z kilku pobytów w Czechach. Prelekcja ta to spacer ciasnymi uliczkami Pragi, 

zabawa z wyobraźnią w Adrszpaskim Skalnym Mieście, rejs po rzece wewnątrz krasowej jaskini 

na Morawach oraz próba zrozumienia języka czeskiego. 

   

9. „Polak, Węgier, dwa bratanki” 

Atrakcje Budapesztu, w którym nie sposób się nie zakochać, Zakole Dunaju z widokami 

zapierającymi dech i egerskie winnice kuszące aromatem pysznych win. A do tego próba 

zrozumienia języka węgierskiego. 

   

10. „Na literackim szlaku. Lubelszczyzna” 

Podróż po Lubelszczyźnie śladami poetów i pisarzy, którzy właśnie w tym regionie się urodzili, 

żyli, tworzyli, wypoczywali czy zmarli – Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 

Bolesława Prusa, Ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Kuncewiczowej i wielu innych. 
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11. „Zwiedzajmy miasta. Mediolan” 

Stolica Lombardii zachwyca od wieków. Choć dziś najczęściej kojarzy się z pokazami mody,  

to warto pamiętać o dziedzictwie kulturowym tego miasta – jego wspaniałej architekturze, 

wybitnych dziełach sztuki i wysokiej pozycji na operowej mapie świata. 

     

12. „Zwiedzajmy miasta. Salzburg” 

Choć Salzburg nierozerwalnie jest związany z Mozartem, to warto odwiedzić to urocze miasto 

też z wielu innych powodów. Zachwycająca architektura, zamek na stromym wzgórzu  

i pachnące ogrody. To także miasto upamiętniające autora najsłynniejszej kolędy, wielkiego 

dyrygenta, znanego fizyka i… polskiego astronoma. 

       

13. „Śladami bożonarodzeniowych historii” 

Prezentacja pozwala dowiedzieć się gdzie powstała kolęda „Bóg się rodzi”, a gdzie „Cicha noc”, 

skąd wywodzi się tradycja ubierania choinki, pieczenia pierników, produkcji bombek i dokąd 

warto się udać, by poczuć atmosferę Świąt niezależnie od pory roku. 
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Statystyki: 
 

Do tej pory (styczeń 2016 – sierpień 2020) najwięcej 

prelekcji wygłosiłam na terenie województw: 

mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego. Wielokrotnie 

gościłam w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku.  

W wirtualne podróże wybrało się ze mną ponad  

50 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z różnych części 

Polski. Każdego roku do grona stałych Słuchaczy 

dołączają kolejni – zaciekawieni moją ofertą i/lub 

zachęceni przez zaprzyjaźnione UTW. 

Niektóre komentarze do dotychczasowych wykładów online: 
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kontakt@zwiedzajmyswiat.pl


                   Jak zamówić prelekcję? 
Napisz: kontakt@zwiedzajmyswiat.pl   Zadzwoń: +48 691 737 140 

Co jest potrzebne do zorganizowania wykładu w Internecie?: 

Po przeprowadzeniu wiosną wielu wykładów online mogę stwierdzić, że najwygodniejszym 

rozwiązaniem jest udostępnianie Państwu na określony czas na YouTube nagranego przeze 

mnie wcześniej wykładu. Jedyne co muszą zrobić Słuchacze, to kliknąć w podany link. 

Oglądanie nie wymaga posiadania konta na YouTube ani logowania się gdziekolwiek, za to 

umożliwia uczestnictwo w wykładzie o dowolnej porze (czasem odnotowywałam wejścia 

nawet o 1:00 w nocy) i wielokrotnie (link z wykładem był aktywny przez 2-4 dni). Natomiast 

niewielka liczba UTW posiada prywatną grupę na Facebooku, z której Słuchacze rzeczywiście 

by korzystali. W wykładzie na żywo konkretnego dnia o konkretnej godzinie zwykle 

uczestniczyło ok. 10-15% osób należących do grupy, dlatego też proponuję opcję  

z przesyłaniem gotowego nagrania. 

 

Widok ekranu wykładu 

Cennik wykładu:  

• Kwota pojedynczego wykładu jest ustalana indywidualnie z uwagi na różne możliwości 
finansowe różnych instytucji; w przypadku zamówienia całej Trylogii Mozartowskiej  
czy też większej liczby różnych wykładów przewiduję rabat;  

• Prowadzę własną działalność gospodarczą i za wykład wystawię rachunek bez VAT  
na przelew (termin płatności ustalany indywidualnie); 

• Rachunek wyślę w formie elektronicznej (.pdf) drogą e-mailową; 

• Na życzenie instytucji mogę przesłać raport ze statystyk oglądalności wykładu. 
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Prelekcje o podróżach 

Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych 

Usługi przewodnickie po Lublinie i Kazimierzu Dolnym 

Rękodzieło o tematyce podróżniczej 

 

 
Zwiedzajmy Świat Kamila Wieczorek 

ul. A. Renet-Jursz 8 

24-100 Puławy 

NIP: 716-269-22-56 

 

tel.: +48 691 737 140 
e-mail: kontakt@zwiedzajmyswiat.pl  

 

 

Zapraszam na moje strony: 

  

WWW: www.zwiedzajmyswiat.pl 

Blog: www.travelmaniakamsi.wordpress.com 

 Facebook: www.facebook.com/zwiedzajmyswiat 

 Instagram: www.instagram.com/travelmaniakamsi/ 

 YouTube: www.youtube.com/channel/UC13cYYWDbxrVe5WANLtpGIA 
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