
OFERTA SPONSORSKA



Szanowni Państwo

W imieniu Fundacji róbmy swoje dla kultury mamy przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia Festiwalu 
Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Będziemy niezmiernie wdzięczni za zapoznanie się z naszą ofertą. 

Oferta sponsorska to propozycja dla firm chcących aktywnie współtworzyć święto kultury i muzyki, 
podczas którego artyści scen polskich oraz debiutanci przypomną o legendzie polskiej piosenki. Festiwal 
Twórczości Wojciecha Młynarskiego to bowiem próba popularyzacji dorobku artystycznego jednego z 
największych polskich twórców ostatniego 50-lecia.

Dalszy rozwój festiwalu wymaga silnych, solidnych partnerów i sponsorów. Wierzymy, że Państwa udział 
we wspieraniu Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego przyniesie obu stronom szereg 
wymiernych korzyści. Sponsorowanie kultury to inwestycja, a w przypadku Festiwalu Twórczości 
Wojciecha Młynarskiego to zarazem gwarancja, że wsparcie przeznaczane jest na przedsięwzięcie 
najlepsze w swojej kategorii. Ze względu na kulturalny charakter imprezy, to także rewelacyjny sposób 
na wsparcie swojej marki i budowanie wizerunku. Poniżej prezentujemy rozwiązania i formy obecności 
sponsora, które wesprą realizację Państwa strategii marketingowej i promocyjnej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.



WOJCIECH MŁYNARSKI (1941–2017)
Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Filolog, poeta, satyryk, artysta kabaretowy, konferansjer, 
dramaturg, scenarzysta, librecista, tłumacz, felietonista, 

kompozytor, reżyser teatralny i wykonawca swoich piosenek. 
Autor ponad 2000 tekstów piosenek. Debiutował na początku 

lat sześćdziesiątych w kabarecie i teatrze studenckiego klubu 
Hybrydy. Współpracował z kabaretami Dudek, Owca i 

Dreszczowiec. Przez lata związany ze sceną Teatru Ateneum, na 
której stworzył legendarne spektakle „Brel”, „Wysocki” „Hemar 

– piosenki i wiersze” „Młynarski- recital” . Uznawany jest za 
twórcę nowej formy artystycznej – felietonów śpiewanych. 

Jego piosenki, pisane m.in. dla Skaldów, Hanny Banaszak, Kaliny 
Jędrusik, Haliny Kunickiej, Andrzeja Zauchy, Zbigniewa 

Wodeckiego, Alicji Majewskiej, Ewy Bem, Maryli Rodowicz, 
Edyty Geppert, Michała Bajora, Krystyny Prońko czy Ireny 

Santor stały się ponadczasowymi przebojami. Odznaczony 
Złotym Medalem „Gloria Artis”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz 

tytułem Mistrza Mowy Polskiej.



FESTIWAL TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO
17 -19. 11. 2019 / GDAŃSK

Festiwal to święto kultury i muzyki, podczas którego artyści scen polskich oraz debiutanci przypomną o legendzie polskiej piosenki.  

Wojciech Młynarski: filolog, poeta, satyryk, artysta kabaretowy, konferansjer, dramaturg, scenarzysta, librecista, tłumacz, 
felietonista, kompozytor, reżyser teatralny i wykonawca swoich piosenek. Poeta – obserwator. Dowcipny i bystry komentator 
rzeczywistości. Jego teksty nuciła cała Polska, od „Jesteśmy na wczasach”, „W Polskę idziemy aż po Kocham cię, życie!”. Wciąż 

aktualny inspiruje swoim repertuarem  kolejnych wykonawców. Powracamy, zatem z kolejną edycją Festiwalu Twórczości 
Wojciecha Młynarskiego  i jego najważniejszą - konkursową częścią pod nazwą:

TŁO WYDARZENIA
GŁÓWNA OŚ WYDARZENIA

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO
17 -19. 11. 2019 / GDAŃSK



17.11.2019 r. / Europejskie Centrum Solidarności

Dyrektor artystyczny: Jan Młynarski

1. Przesłuchania do finału konkursu godz. 10.00 - 14.00 

2. Spotkanie z Barbarą Ahrens – Młynarską, siostrą Wojciecha Młynarskiego. Spotkanie poprowadzi Jerzy Sosnowski

3. Projekcja filmu „Młynarski. Piosenka finałowa” reż. Alicja Albrecht w ECS, godz.16.00

4. Finał Konkursu Twórczości Wojciecha Młynarskiego „Piosenka – ballada – felieton” w ECS Podczas finału odbędzie się recital 

gościa specjalnego, godz. 19.00

TŁO WYDARZENIA
GŁÓWNA OŚ WYDARZENIA



EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Środkowoeuropejska agora wymiany poglądów nad problemem 
sprawiedliwości społecznej.

Siedziba Centrum o powierzchni 25 349,75 metrów kwadratowych 
powstała w Gdańsku, w dzielnicy Śródmieście, na obszarze Młodego 

Miasta przy placu Solidarności, w pobliżu Bramy nr 2 i Pomnika 
Poległych Stoczniowców. Obiekt zajmuje powierzchnię około jednego 

hektara i posiada 5 pięter oraz podziemny parking o 286 miejscach.

MIEJSCE WYDARZENIA
KONKURS _ KONCERT FINAŁOWY
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Festiwal to także pokazy filmowe, warsztaty, panele dyskusyjne oraz spotkania z ludźmi sztuki.  W ramach festiwalu zapraszamy
również do Starego Maneża na:

KONCERT RAZ, DWA, TRZY – MŁYNARSKI

18.11.2019 godz. 20:00 - Gdańsk / Stary Maneż

10 czerwca 2007 roku zespół nagrał kultowy albumu "RAZ, DWA, TRZY - MŁYNARSKI". Album, który powstał we współpracy z 
Wojciechem Młynarskim zyskał ogromne uznanie wśród publiczności, miano podwójnej platyny oraz otrzymał nagrodę Fryderyka 
2008 w kategorii Album Roku Pop. Zespół RAZ, DWA, TRZY od 2007 roku do 2010 roku zagrał z tym materiałem kilkaset świetnie 

przyjętych koncertów w Polsce i poza granicami kraju. Dla upamiętnienia Mistrza Wojciecha jak i przy okazji festiwalu zespół 
planuje przypomnieć publiczności piosenki Wojciecha Młynarskiego.

MUMIO „TAKI MIKS”

19.11.2019 godz. 20:00 - Gdańsk / Stary Maneż

Dariusz Basiński, Jacek Borusiński i Tomasz Drozdek (T.ETNO) przypomną fragmenty z legendarnego spektaklu Kabaret Mumio, 
który został zagrany 850 albo i 950 razy (dokładnie nie wiadomo – po tylu razach nawet najściślejszy z umysłów ścisłych mógłby się 
nie doliczyć). Na dokładkę fragmenty „Lutownicy, ale nie pistoletowej, tylko takiej kolby”, która kończy się improwizacją trwającą 

czasami prawie tak długo jak pierwsza nieimprowizowana część.  Ale to nie wszystko. Mumio do programu włącza też wybór z 
aktualnego repertuaru: o Macieju i Jędrzeju, braciach z Welcome Home Boys, a nawet, oho! nie lada gratka, coś czego jeszcze nie 

ma, ale będzie: Mumio mocno muzyczne, czyli przedsmak nowego, koncertowego projektu.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE



STARY MANEŻ

Stary Maneż – budynek z historią, dawna ujeżdżalnia Pułku Czarnych 
Huzarów, dziś miejsce dobrej muzyki, miłego spędzania czasu i 

spotkań z przyjaciółmi znajdujące się na terenie Garnizonu Kultury w 
gdańskim Wrzeszczu. 

To 1700 m2 niezwykle klimatycznej przestrzeni z wielofunkcyjną salą, 
ze sceną i widownią na 1500 osób, z własnym browarem, kawiarnią, 

winiarnią i vodka barem. Miejsce, które za dnia, rozświetlone 
naturalnym światłem bardziej przypomina przyjazny, miejski plac niż 

typową salę koncertową, wieczorami wypełnia się najlepszą muzyką.

Środkowoeuropejska agora wymiany poglądów nad problemem 
sprawiedliwości społecznej.

MIEJSCE WYDARZENIA
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
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Dysponujemy licznymi, skutecznymi narzędziami promocyjnymi i reklamowymi. 

Sponsorom - w zakresie adekwatnym do zaangażowania finansowego – zapewniamy obecność marki / logo na 
materiałach dotyczących festiwalu.

Wśród świadczeń proponujemy między innymi: 

• TYTUŁU SPONSORA - przyznanie odpowiedniego (sponsor, sponsor główny, strategiczny, tytularny, 
mecenas) z prawem wykorzystania go do własnych celów reklamowych

• POLIGRAFIA - PLAKAT B1, 200 szt., 14 dni ekspozycji

• INTERNET:

- LANDING PAGE FESTIWALU - umieszczenie logo  z opcją aktywnego przeniesienia na stronę sponsora

- MEDIA  SPOŁECZNOŚCIOWE  - fb wydarzenia, fb organizatora

- TROJMIASTO.PL  - reklama banerowa na (ekran startowy, Fakty i Opinie)

• RADIO GDAŃSK – spot reklamowy ze wskazaniem sponsora

• ZAPOWIEDZI I PODZIĘKOWANIA konferansjera podczas wydarzenia

W zależności od charakteru sponsorowanego przedsięwzięcia, umożliwiamy dystrybucję ulotek, ustawienie 
stoiska promocyjnego, zorganizowanie samplingu, a także pomagamy w zorganizowaniu dodatkowych form 

obecności sponsora na terenie wydarzenia.

PAKIET SPONSORSKI



PARTNERZY



Kontakt:

Agnieszka Labenz

Fundacja Róbmy swoje dla kultury

Tel. 500 231 841

Agnieszka.Labenz@gmail.com

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


