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Szanowni Państwo

15 kwietnia 1912 roku na wodach Północnego Atlantyku zato-
nął RMS titanic. Ponad 100 lat od tych tragicznych wydarzeń 
do Warszawy przyjeżdża najliczniej na świecie odwiedzana 
podróżująca wystawa TITANIC THE EXHIBITION. Można 
ją oglądać w Pałacu Kultury i Nauki od 9 kwietnia do 9 paź-
dziernika 2016 roku. 

Wystawa prezentuje jedną z największych istniejących na 
świecie kolekcji przedmiotów związanych ze słynnym pa-
rowcem, zabierając nas w jedyną w swoim rodzaju podróż 
w przeszłość. W czasie zwiedzania mamy możliwość pozna-
nia historii statku od momentu powstania koncepcji, poprzez 
budowę i pierwszy rejs, aż wreszcie odkrywamy kolejne eta-
py tragedii i widzimy wrak spoczywający na głębokości pra-
wie czterech kilometrów w wodach Atlantyku.

Wystawa TITANIC THE EXHIBITION przedstawia ponad 
200 oryginalnych przedmiotów, dokumentów i zdjęć, które 
znajdowały się w chwili katastrofy na pokładzie statku i zo-
stały uratowane wraz z pasażerami albo zostały wydobyte 
w trakcie kolejnych ekspedycji do wraku. Wiele przedmiotów 
udostępnili spadkobiercy uczestników tego inauguracyjnego 
rejsu. Podczas zwiedzania chodzimy przez wiernie odtwo-
rzone wnętrza transatlantyku, kabiny pasażerskie, jadalnie, 
mostek kapitański czy pełne przepychu luksusowe korytarze 
przeznaczone dla pasażerów pierwszej klasy. 

 Witamy na pokładzie!



RMS TITANIC
Prawdziwa historia Titanica 

10 lipca 1907 r.
Bruce ismay, dyrektor generalny linii White Star line, jednego 
z największych towarzystw żeglugowych Wielkiej Brytanii, oraz 
lord James Pirrie, wspólnik firmy Harland and Wolff (w owym 
czasie największego przedsiębiorstwa branży stoczniowej), 
postanowili zbudować trzy największe na świecie transatlan-
tyki: Olympic, titanic i Britannic. 

31 mArCA 1909 r.
Rozpoczyna się budowa titanica w stoczni Harland and Wolff, 
w irlandii Północnej. 

31 mAjA 1911 r.
Zwodowanie titanica. 

31 mArCA 1912 r.
Po trzech latach intensywnej pracy dobiega końca budowa 
„statku marzeń”. 

2 kwIETNIA 1912 r.
titanic wypływa z Belfastu w kierunku Southampton. 

3 kwIETNIA 1912 r.
Statek przybija do portu w Southampton, stoi tam przez  
tydzień w celu zaopatrzenia w prowiant. 

10 kwIETNIA 1912 r.
Kapitan statku Edward James Smith odbiera z rąk pierwsze-
go oficera Henry’ego Willa mapę z trasą rejsu. Przybywają 
pasażerowie. 

Godzina 12:00. titanic wypływa z angielskiego portu Sout-
hampton w swój dziewiczy rejs.

Godzina 17:30. Statek przybija do nabrzeża we francuskim 
porcie cherbourg. 

Godzina 20:30. Po przyjęciu kolejnych pasażerów titanic 
płynie do irlandzkiego portu Queenstown.

11 kwIETNIA 1912 r.

Godzina 13:30. Po zaokrętowaniu około 130 kolejnych pa-
sażerów titanic wypływa z irlandzkiego portu, obierając kurs 
na Nowy Jork z 2207 osobami na pokładzie. 



12 kwIETNIA 1912 r.
titanic znajduje się na wodach Atlantyku i płynie z prędkoś-
cią 12 węzłów. Między 11 a 12 kwietnia statek przemierza od-
ległość 386 mil na spokojnym morzu i przy pięknej pogodzie. 

13 kwIETNIA 1912 r.
W sobotę panuje spokój na morzu. Przychodzi wiele wiado-
mości z gratulacjami i życzeniami. Każda wiadomość z po-
zdrowieniami zawiera też ostrzeżenia i komunikaty od stat-
ków, które na swojej drodze napotkały góry lodowe.

14 kwIETNIA 1912 r.

Godzina 19:30. Odebrana zostaje wiadomość ze statku cali-
fornian z ostrzeżeniem o wielkich górach lodowych znajdują-
cych się zaledwie 50 mil przed płynącym statkiem. 

Godzina 21:20. Kapitan Smith udaje się na nocny odpoczy-
nek, powierzając dowództwo drugiemu oficerowi lightollero-
wi. ten z kolei wyznacza wachtę w bocianim gnieździe mają-
cą uważnie obserwować trasę przed parowcem. 

Godzina 21:40. Wiadomość wysłana przez statek Mesave  
z ostrzeżeniem, że przed titanikiem znajduje się wiele nie-
bezpiecznych gór lodowych. telegrafiści titanica, Bride 
i Phillips, zignorowali tę wiadomość. 

Godzina 22:00. lightoller zostaje zmieniony przez pierw-
szego oficera Murdocha. 

Godzina 22:55. Statek californian, znajdujący się zaledwie 
około 20 mil od titanica, informuje o postoju z powodu lodu 
i wysyła ostrzeżenia do wszystkich statków znajdujących się 
na tym obszarze. 

Godzina 23:40. Pełniący wachtę marynarze Frederick Fleet 
i Reginald lee dostrzegają ogromną górę lodową na spokoj-
nych o tej porze wodach i ogłaszają alarm. W tym samym cza-
sie Murdoch także dostrzega lód i wydaje rozkaz wykonania 
gwałtownego skrętu na lewą burtę. W maszynowni rozlega 
się dźwięk dzwonków alarmowych. lód naciska z ogromną 
siłą na poszycie prawej buty statku. Nity nie wytrzymują na-
cisku i pękają. Wodoszczelne przedziały titanica tracą szczel-
ność, skazując statek na zatonięcie.



             

15 kwIETNIA 1912 r.

Godzina 01:00. Dziób titanica znajduje się już pod wodą. 
Gdy poziom wody osiąga pokład A, rufa zaczyna unosić się 
ponad powierzchnię, ukazując śruby napędowe. Kadłub za-
czyna się rozpadać, dochodzi do awarii zasilania, a titanic 
pogrąża się w ciemnościach. Statek rozpada się na dwie czę-
ści. Rufa opada na wodę, następnie podnosi się do pozycji 
pionowej. W takim położeniu utrzymuje się przez pięć minut.

Godzina 02:20. Statek zaczyna tonąć, aż wreszcie całkowi-
cie znika pod wodą. Obie części kadłuba opadają i uderzają 
w dno na głębokości 3963 metrów. 

Godzina 04:00. Na miejsce katastrofy przypływa statek 
carpathia i rozpoczyna akcję ratunkową. Katastrofę przeżyło 
tylko 712 pasażerów, 1495 osób zginęło.

16 kwIETNIA 1912 r. 
Wszystkie media informują o największej katastrofie mor-
skiej w historii i mrożącej krew w żyłach liczbie ofiar.

18 kwIETNIA 1912 r. 
Pasażerowie i załoga statku carpathia przypływają do Nowe-
go Jorku. Na nabrzeżu czeka na nich tłum ludzi. 

1 wrzEśNIA 1985 r. 
Pozostałości statku zostają odkryte na głębokości niemal 
czterech kilometrów na Północnym Atlantyku, w odległości 
niemal 800 kilometrów na południowy wschód od wybrzeży 
Nowej Szkocji, w Kanadzie. Francusko–amerykańskiej wypra-
wie, kierowanej przez Jeana Jarry’ego i Roberta Ballarda, 
udaje się po raz pierwszy sfilmować wrak titanica spoczywa-
jący w głębinach morskich.

14 kwIETNIA 2012 r. 
Stulecie zatonięcia titanica.



RMS TITANIC  
W LICZBACH 

tonaż całkowity: 46328 t  
Długość: 269,08 m 
Szerokość: 28,19 m 
Wysokość (od stępki do wierzchołka kominów): 53,33 m

kAdłuB
Kadłub zbudowany z szesnastu wodoszczelnych przedziałów 
wyposażonych w drzwi wodoszczelne. Wodoszczelne śluzy 
zaprojektował thomas Andrews, budowniczy stoczni Harland 
and Wolff. Przy budowie statku zużyto około trzech milionów 
nitów, z czego mniej więcej pół miliona przeznaczonych było 
dla strefy podwójnego kadłuba. Grubość blachy pokrywającej 
kadłub wynosiła 38 cm.

PArOwIEC 
titanic był wyposażony w dwie maszyny parowe potrójne-
go rozprężania oraz dodatkowo w turbinę niskociśnieniową. 
Każdy z silników ważył około 990 ton, a turbina – 410 ton. 
Statek miał 29 kotłów, liczących łącznie 159 palenisk. W celu 
przepłynięcia przez Północny Atlantyk na statek załadowano 
około 6000 ton węgla. Każdego dnia spalał około 620 ton 
węgla. 

śruBy NAPędOwE, kOTwICE I kOmINy 
Statek był napędzany trzema śrubami trójskrzydłowymi 
o średnicy 7,16 m, każda ważyła 38 ton. Dodatkowo był wy-
posażony w centralną śrubę napędową, czteroskrzydłową, 
o średnicy 5,02 m i ciężarze 22 ton. Na statku były dwie ko-
twice dziobowe (każda ważyła 7,25 tony) i kotwica zapasowa, 
uruchamiana za pomocą dźwigu. 

Statek miał cztery kominy, jeden z nich służył tylko jako prze-
wód wentylacyjny dla kuchni i kotłowni. Kominy miały prze-
krój eliptyczny, a powierzchnia otworu każdego z nich wyno-
siła 43,24 m kwadratowych. Wysokość drugiego i trzeciego 
komina wynosiła 24,84 m, a pierwszy i czwarty były niższe 
o 0,304 m.



INNE 
Na titanicu było 520 podgrzewaczy elektrycznych, 1500 dzwon-
ków elektrycznych, około 10000 żarówek. Na pokładzie stat-
ku znajdowały się trzy windy dla pasażerów pierwszej klasy 
i dwie dla pasażerów drugiej klasy. Dodatkowe cztery prze-
znaczone były dla członków załogi.

łOdzIE rATuNkOwE 
W sumie w chwili katastrofy mogły pomieścić 1178 osób. Do-
datkowo titanic był wyposażony w 3560 kamizelek ratunko-
wych i 48 kół ratunkowych. Wbrew temu, co się powszech-
nie sądzi, statek nie tylko spełniał wymogi bezpieczeństwa 
w myśl ówczesnych przepisów, ale nawet wykraczał poza nie. 
Jednak po katastrofie titanica przepisy obowiązujące w tym 
zakresie na morzu zostały zmienione, aby tego rodzaju tra-
gedia nie wydarzyła się nigdy więcej. 

rOzrywkA NA TITANICu 
Pierwsza klasa wyposażona była w restaurację i kilka ka-
wiarni, salon, jadalnię, palarnię, salę gimnastyczną, basen 
kąpielowy, kilka łaźni tureckich, kort do squasha, czytelnię, 
ciemnię fotograficzną, a na pokładzie kilka promenad. W dru-
giej klasie można było korzystać z salonu fryzjerskiego, do-
stępnego także dla pasażerów pierwszej klasy. titanic był 
dosłownie pływającym miastem, w którym luksus był czymś 
naturalnym.

W drugiej klasie znajdowały się salon, jadalnia, palarnia i czy-
telnia, ale jej pasażerowie mogli także korzystać z łaźni tu-
reckich i basenu kąpielowego pierwszej klasy, salonu fryzjer-
skiego i długich promenad na różnych pokładach. 

W trzeciej klasie także znajdowały si salon, jadalnia, palar-
nia, lobby i kilka stosunkowo dużych terenów spacerowych 
na pokładach dziobowym i rufowym. Nie było tam jednak 
bezpośredniego dostępu do pomieszczeń pierwszej i drugiej 
klasy, ani też do pokładu, na którym znajdowały się łodzie 
ratunkowe.

zAPAsy
titanic zabrał na pokład: 40 wołów, 130 świń, 150 indyków, 
35000 jaj, 5 ton warzyw, 20 skrzyń bananów, 5 żółwi, 12000 
butelek wody mineralnej, 15000 butelek piwa, 2000 butelek 
wina i szampana.

Wszystkie informacje zaczerpnięto z książki „Titanic” Claesa-
-Görana Wetterholma, wyd. III, Prisma, Sztokholm, 1999



WYSTAWA  
W WARSZAWIE
KOLEKCJA

Szczątki titanica spoczywają dziś w głębinach Północnego 
Atlantyku, niemal 4000 m pod wodą. W ciągu jednego, być 
może dwóch pokoleń erozja i działalność bakterii dopełnią 
dzieła zniszczenia. Wrak statku zniknie, a mity i legenda za-
stąpią fakty i rzeczywistość. 

Na szczęście, dzięki marzeniom i wytrwałości historyków oraz 
tytanicznemu wysiłkowi pasjonatów z całego świata, wiele 
przedmiotów, zazdrośnie skrywanych przez całe dziesięciole-
cia w absolutnych ciemnościach głębi oceanicznej, można dziś 
obejrzeć na wystawie TITANIC THE EXHIBITION

Z kolekcji należącej do fundacji wybrano te przedmioty, któ-
rych historię można było odtworzyć w jak najdrobniejszych 
szczegółach. Przedmioty, które opowiadają nam historię kon-
kretnych osób. 

OTO NIEkTórE z NICH:

 Oryginał listy pasażerów Titanica, zatwierdzony i po-
świadczony przez White Star line 31 maja 1912 r. Z trzech eg-
zemplarzy wydanych przez towarzystwo, do którego należał 
titanic, zachował się tylko ten.

 Oryginalny kawałek węgla z Titanica. Odzyskany w cza-
sie wyprawy łodzi podwodnej Alvin i statku oceanograficzne-
go ifremer. ten fragment, ważący ponad 2 kilogramy, należy 
do kotłowni nr 1, która działała do ostatniej chwili. Wszyscy 
pracujący tam członkowie załogi zginęli.

 dwa oryginalne listy napisane przez pierwszego ofi-
cera williama murdocha na pokładzie titanica. to jedyne 
dokumenty o  znaczeniu historycznym napisane przez ofice-
ra tej rangi. W listach tych Murdoch, który kierował statkiem 
w momencie zderzenia z górą lodową i dowodził akcją ratun-
kową na prawej burcie, opisuje wydarzenia, jakie miały miej-
sce w czasie tego rejsu.

 smoking i przedmioty osobiste jednego z niewielu hi-
szpańskich pasażerów titanica, Víctora Peñasco. Podróżo-
wał pierwszą klasą, a jego niezwykła historia jest szczegóło-
wo opowiedziana w audioprzewodniku.



 Oryginalny serwis stołowy z Titanica. Dwa płytkie talerze 
i dwie filiżanki do kawy z talerzykami z jadalni pierwszej kla-
sy. inne przedmioty z drugiej i trzeciej klasy, wśród nich talerz 
wyłowiony przez hiszpański statek rybacki 1 września 1981 r. 
(był to pierwszy należący do titanica przedmiot wyłowiony 
z morza).

  Oryginalne okno z salonu pierwszej klasy.

  Oryginał listy ciał znalezionych po tragedii. ta wstrząsa-
jąca lista została sporządzona w porcie Halifax na zlecenie 
towarzystwa White Star line. Odnotowano w niej imiona i na-
zwiska bądź cechy fizyczne osób, których ciała wyłowiono. 
Na liście możemy znaleźć nazwisko najbogatszego pasażera 
na pokładzie titanica J.J. Astora, które figuruje obok opisu 
imigrantów podróżujących trzecią klasą, których tożsamości 
nigdy nie ustalono.

 Buciki dziecięce, które miała na sobie louise Kink w noc 
katastrofy.

  mebel-umywalka z kabiny drugiej klasy.

  Oryginał listu napisanego przez Erika Linda. Sporzą-
dzony 10 kwietnia 1912 r. na pokładzie titanica, jest jednym 
z niewielu zachowanych listów pasażerów pierwszej klasy. 
lind podróżował pod fałszywym nazwiskiem (lingrey), pozo-
stawiając za sobą ogromne długi, mając nadzieję na rozpo-
częcie nowego życia w Ameryce. Zginął w czasie katastrofy.

  Oryginalne narzędzia użyte przy budowie Titanica. 
Dziesięć przedmiotów (młoty, nakrętki, klucze francuskie) 
używane przez thomasa Mc cauley’ego, robotnika stoczni 
Harland and Wolff.

  Oryginalna pocztówka napisana przez pasażera trze-
ciej klasy carla Roberta carlssona. Dokument historyczny, 
jedna z niewielu zachowanych pocztówek zakupionych i na-
pisanych na pokładzie titanica. carlsson napisał ją do swej 
rodziny, opisując luksus statku, choć sam podróżował w trze-
ciej klasie. Zmarł z powodu wyziębienia.



  Oryginalny medalion należący do Edwina keepinga.  
Był lokajem pasażera pierwszej klasy, George’a Widenera. 
utonął, a jego ciało wyłowiono po 15 dniach od zatonięcia 
statku. Został „pochowany” na pełnym morzu.

  Oryginał dziennika pasażera trzeciej klasy Gosta Pals-
sona. Jego ciało zostało wyłowione i pochowane w Halifaxie. 
to jedyny dziennik napisany na pokładzie titanica, jaki udało 
się odzyskać, był prowadzony aż do dnia katastrofy.

  ławka z pokładu łodziowego. Mogli na niej siadać tylko 
najbogatsi pasażerowie, rozmawiając ze sobą w czasie prze-
chadzek po pokładzie.

  Oryginał listu napisanego przez Olgę Lundin na pokła-
dzie statku carpathia. Dokument ten, napisany 16 kwietnia 
1912 r., opowiada, w jaki sposób Olga przeżyła zatonięcie stat-
ku i dlaczego jej mąż nie dostał się do łodzi ratunkowej.

  Oryginały planów statków Titanic i Olympic linii White 
Star line. 

  Oryginalna gwiazdka z czapki członka załogi Titanica.

  jedyne istniejące kolorowane zdjęcie Titanica, na któ-
rym przedstawiona jest kabina pierwszej klasy B-57.

  Oryginał zdjęcia wykonanego na 36 godzin przed zato-
nięciem Titanica, na którym widać górę lodową, być może 
tę samą, z którą statek się zderzył. Zdjęcie to zostało zro-
bione przez brytyjskiego pasażera płynącego na pokładzie 
innego statku, podążającego tą samą trasą co titanic. 

  „Log-card” (dziennik pokładowy) z ostatniego rejsu 
kapitana smitha na pokładzie statku Olympic, przed obję-
ciem stanowiska kapitana na titanicu. 

  Oryginał telegramu pasażera Titanica podróżującego 
pierwszą klasą, Hakana Bjornstroma-Steffanssona, nadany 
z pokładu statku carpathia. 

  Oryginał karty pokładowej z Titanica, należącej do pasa-
żera trzeciej klasy Bengta Edvina larssona.

  koc używany przez pasażerkę trzeciej klasy Velin Oh-
man na pokładzie łodzi ratunkowej, do której udało się jej do-
stać, oraz kilka oryginalnych przedmiotów z łodzi.



  kałamarz i podstawka do menu linii White Star line, od-
zyskane z wraku titanica.

 koszula nocna pasażerki drugiej klasy caroliny Byström. 
Miała ją na sobie, kładąc się do łóżka w noc katastrofy.

  Lista znajomych pasażerów pierwszej klasy. Znaleziona 
w portfelu niezidentyfikowanego pasażera. Książeczkę tę roz-
dawano wśród najzamożniejszych pasażerów. Zawierała wykaz 
znajomości nawiązanych na pokładzie statku. Przez ponad 100 
lat była złożona i zagięta, dzięki czemu nie poddała się działaniu 
wody. ten niezwykły eksponat ma nieocenioną wartość histo-
ryczną, a jego konserwacja trwała wiele miesięcy. 

  „sitting Card” i przedmioty osobiste pasażera trzeciej 
klasy Malkolma Joakima Johnsona. Wracał do Minneapolis 
po nieudanej próbie zakupu od swego ojczyma rodzinnego 
gospodarstwa w Szwecji. Podróżował, ukrywając gotówkę 
w skarpetkach. Zginął, a jego ciało odnaleziono w ubraniu 
i obuwiu, ale bez skarpetek i ukrytego w nich bogactwa. Jego 
rodzina wystąpiła do kompanii żeglugowej z żądaniem zwro-
tu pieniędzy, ale udało się jej odzyskać tylko przedstawione 
na wystawie przedmioty osobistego użytku.

  Inne eksponaty: etykiety wysyłkowe, używane do sorto-
wania korespondencji na pokładzie titanica; zegarek i Biblia 
pasażera pierwszej klasy Austina Partnera, zamożnego makle-
ra giełdowego, który zmarł o świcie 15 kwietnia 1912 r.; część 
oficjalnego ubioru trzeciego oficera pokładowego Herberta 
Pitmana; naszyjnik dziecięcy Evy Hart, ocalonej z katastrofy. 

  Oryginalna obrączka znaleziona w łodzi ratunkowej.  
Należała do pasażerki ze Szwecji, Gerdy lindell. Wraz z mę-
żem i carlem Olofem Janssonem wskoczyła do wody, gdy 
statek był już częściowo zatopiony, i płynęła do ostatniej 
zrzuconej łodzi ratunkowej (pełnej wody i pasażerów). Olof 
i mąż Gerdy, Edvard, dostali się na jej pokład, ale Gerda nie 
miała tyle szczęścia, wyczerpana chłodem i wysiłkiem zdo-
łała jedynie chwycić jedną ręką burtę łodzi, podczas gdy jej 
ciało pozostało w lodowatej wodzie. Zamarzła w ciągu zale-
dwie kilku minut. W którejś chwili obrączka Gerdy musiała 
zsunąć się z jej palca i spadła na dno łodzi. Niemal miesiąc  
po tragedii łódź wyłowiono i wtedy też odnaleziono obrączkę.



REKONSTRUKCJA 
WNĘTRZ

Aby przybliżyć zwiedzającym warunki pobytu na titanicu  
i przenieść nas w przeszłość, twórcy wystawy pokusili się 
o zrekonstruowanie pomieszczeń legendarnego statku.  
Na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów zbudowali 
repliki wnętrz. 

OdTwOrzONO NAsTęPująCE ELEmENTy: 

  Trap wejściowy dla pasażerów. Wejście na wystawę wie-
dzie przez kopię trapu, którym na pokład statku wchodzili 
pasażerowie pierwszej klasy. 

  korytarz pierwszej klasy. Otworzono ponad 9 metrów kory-
tarza, z którego wchodziło się do apartamentów pierwszej klasy. 

  kabina i apartament pierwszej klasy. Jeden z aparta-
mentów liniowca, oznaczony numerem B-61, daje nam moż-
liwość porównania jego przepychu z surowością i prostotą 
kabiny trzeciej klasy. 

  kabina trzeciej klasy. Pomieszczenie przeznaczone za-
zwyczaj dla czterech pasażerów. Większość z nich mieściła 
się w dolnej części kadłuba. 



  drzwi wodoszczelne. Dzięki nim statek utrzymywał się 
na wodzie przez ponad dwie godziny, zanim pogrążył się cał-
kowicie pod wodą, co umożliwiło przeprowadzenie ewakuacji. 

  wielkie schody. Wspaniała i malownicza replika wielkich 
schodów dziobowych titanica, oddająca złudzenie trójwy-
miarowości. 

  „Otwarty” model Titanica. Ponad trzymetrowa otwarta 
makieta umożliwiająca poznanie przekroju statku.

  Góra lodowa. Model góry lodowej wykonany z bloku 
prawdziwego lodu o szerokości ponad 5 m i wysokości 2 m. 
Kładąc na nim ręce, zwiedzający mogą poczuć przejmujące 
zimno, które wielu pasażerów musiało znosić, zanim zamar-
zli w lodowatych wodach Północnego Atlantyku. 

  kabina radiotelegrafistów. łatwo można sobie wyobra-
zić obu radiotelegrafistów wysyłających rozpaczliwie sygnał 
SOS z kabiny odtworzonej w najdrobniejszych szczegółach. 

  makieta przedstawiająca obecny stan Titanica w głę-
binach morskich w sali pokazującej obecny stan warku  
transatlantyka na dnie morskim.



INFORMACJA  
PRAKTYCZNA

Wystawa, w salach wystawowych Pałacu Kultury i Nauki  
w Warszawie (iV piętro), będzie pokazywana od 9 kwietnia 
do 9 października 2016 r. w godzinach 9.00–20.00 

Bilety do nabycia w kasach przed wejściem na wystawę 
na iV piętrze lub na stronie internetowej 
www.wystawatitanic.com.pl 

* od 7 do 18 lat, studenci, emeryci, renciści
**  grupa uczniów powyżej 10 osób, 1 opiekun – wstęp wolny,  

wymagana wcześniejsza rezerwacja, prosimy o kontakt  
rezerwacje@wystawatitanic.com.pl  
lub tel: + 48 (22) 656-72-02

 zwiedzanie z przewodnikiem: 50 zł 
 audioprzewodnik: bezpłatnie

CENNIk: od PonIedzIałku do PIąTku 

  bilet Kasa biletowa internet 

  normalny 45 zł 39,99 zł 

  ulgowy* 35 zł 29,99 zł 

  grupa szkolna** 25 zł 25 zł 

  Bilet rodzinny 2+1 110 zł 99,99 zł 

  Bilet rodzinny 2+2 140 zł 129,99 zł

CENNIk: SoboTa, nIedzIela, dnI śWIąTeCzne

  bilet Kasa biletowa internet

  normalny 50 zł 44,99 zł

  ulgowy* 40 zł 34,99 zł

  grupa szkolna** 25 zł 25 zł

  Bilet rodzinny 2+1 120 zł 109, 99 zł

  Bilet rodzinny 2+2 149 zł 139,99  zł



Miejsce ekspozycji: 
Pałac kultury i nauki w Warszawie,  
IV piętro
plac defilad 1

Czas trwania: 
9 kwietnia – 9 października 2016 r. 

Godziny otwarcia: 
9.00-20.00

Kontakt: 

biuro@wystawatitanic.com.pl
www.wystawatitanic.com.pl
rezerwacje@wystawatitanic.com.pl
tel. +48 22 656 72 02

Producent wystawy: 
Musealia Entertainment, Sl

Organizator wystawy: 

Współorganizator wystawy: 

Kurator wystawy: 
claes Göran Wetterholm
 
Obrazy użyte w niniejszej dokumentacji stanowią własność  
©Claes-Göran Wetterholm Archive i ©Musealia Entertainment, SL. 
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