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Sinfonia Varsovia 

Tylko budynek, w którym odbywają się koncerty latem, 

jest dostępny z pomocą dla osób na wózkach. 
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Czym jest Sinfonia Varsovia 

Sinfonia Varsovia to miejsce, w którym odbywają 

się koncerty muzyki klasycznej. 

Sinfonia Varsovia składa się z 5 zabytkowych 

budynków. 

Na terenie Sinfonii znajduje się też pawilon koncertowy. 

To miejsce, w którym latem odbywają się koncerty. 

Sinfonia Varsovia organizuje festiwale muzyki klasycznej: 

„Szalone Dni Muzyk” i oraz „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”. 

Sinfonia Varsovia tworzy też różne wydarzenia edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży. 

Sinfonia Varsovia to również nazwa orkiestry symfonicznej. 

W skład orkiestry symfonicznej wchodzi 70 muzyków. 

Muzycy grają na różnych instrumentach i wykonują koncerty 

w kraju i za granicą. 

Z tą orkiestrą współpracował między innymi 

Krzysztof Penderecki. 

Krzysztof Penderecki to bardzo znany polski 

dyrygent i kompozytor. 

Sinfonia Varsovia nagrywa wiele płyt. 

Do tej pory Sinfonia wydała ponad 300 płyt. 

W Sinfonii Varsovia grają też 4 mniejsze zespoły muzyki klasycznej. 

W tej chwili wszystkie budynki Sinfonii Varsovia 

są remontowane i odnawiane. 

Dodatkowo będzie zbudowana nowa, bardzo duża 

sala koncertowa. 
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Co możesz zrobić w Sinfonii Varsovia 

• Możesz przyjść na koncert muzyki klasycznej. 

• Możesz kupić bilet na koncert. 

• Bilet na koncert kupisz w kasie biletowej 

albo przez Internet. 

• Możesz przyjść z dzieckiem na koncert. 

• Możesz wziąć udział w festiwalach organizowanych 

przez Sinfonię Varsovia. 

• Ty albo Twoje dziecko możecie wziąć udział w wydarzeniach 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

• Możesz obejrzeć niektóre koncerty w Internecie, 

na naszym profilu na stronie YouTube. 

• Nasz profil nazywa się Sinfonia Varsovia. 

Adres 

ul. Grochowska 272 

03-849 Warszawa 

Wskazówki dojazdu: 

• Najbliższy przystanek autobusowy: 

Praga – Południe Ratusz 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: 

Praga – Południe Ratusz 



 4 

Kontakt 

Numer telefonu: 22 582 70 82 

Adres mailowy: sekretariat@sinfoniavarsovia.org 

Godziny pracy: 

Sekretariat: 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9:00 do 17:00 

Kasa biletowa: 

działa w godzinach, 

w których odbywają się koncerty. 

Terminy koncertów znajdują się na stronie 

internetowej Sinfonia Varsovia. 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Sprawdź deklarację dostępności Sinfonia Varsovia 

  

mailto:sekretariat@sinfoniavarsovia.org
https://www.sinfoniavarsovia.org/
https://www.sinfoniavarsovia.org/
https://www.sinfoniavarsovia.org/deklaracja-dostepnosci/
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