СИМВОЛИ В ПРОГРАМІ
Місце доступне для людей
з вадами зору
Місце доступне для людей
з вадами слуху
Місце доступне для людей
З обмеженими можливостями руху
місце, доброзичливе для тварин
екскурсія
з гідом

програма для людей
похилого віку
програма для дітей
0–13, 3–13, 6–13 років

програма
для молоді
Станція eturilo

програма
для дорослих
Музейна лінія

зупинка громадського транспорту
Лінії громадського транспорту
з подовженим робочим часом
Програма онлайн
програма всередені установи
програма зовні установи

ПРОГРАМА
BIAŁOŁĘKA
AVE Фундація,
Культурний центр Бялоленки		

MOKOTÓW
Історична художня майстерня Ванди
Челковської		
8
Національний інститут польської
культурної спадщини за кордоном
Polonika		
9
Радіо Колор 103 FM

10

Театр ляльок Гулівера

11

OTWOCK
Державний архів у Варшаві,
Отвоцька філія
12
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PRAGA PÓŁNOC
Армія Спасіння

13

Будинок культури Прага		

14

ŚRÓDMIEŚCIE
101 Projekt, Галерея сучасного
мистецтва та Аукціонний дім		

15

Центр інтерпретації об’єктів культурної
спадщини – Музей реконструкції Старого міста,
філія Музею Варшави		
16
Центр Думки Яна Павла ІІ

17

Науковий центр Коперника

18

Центр підтримки сім’ї у Варшаві
Фундація Picture Doc

20

Фундація Рік річки Вісли

21
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19

Азіатсько-Тихоокеанський музей
ім. Анджея Вавриняка 22
Музей історії польських євреїв POLIN

23

Музей карикатури ім. Еріка Ліпінського

24

Музей Марії Склодовської-Кюрі у Варшаві
Музей Варшави		

25

26

Музей Королівські Лазенки

27

Партнерство Відкритий Яздув		
Варшавська Політехніка		

29

Польська академія наук,
Музей Землі у Варшаві		

30

28

Варшавський культурно-освітній центр
ім. Національної комісії освіти			
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31

Варшавський культурно-освітній центр
ім. Національної комісії освіти			

32

Патентне відомство Республіки Польща

33

факультет сходознавства Варшавського
університету
34

TARGÓWEK
Дім Мистецтва Колова 		

35

Дім Культури Зачіше в районі Таргувек
міста-столиці Варшави 36

URSYNÓW
Адміністрація району Урсинув		

37

WILANÓW
Музей палацу короля Яна III у Вілануві

WOLA
Музей Фабрики Норбліна
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39

38

fundacjaave.pl

ФІЛЬМ, ПРОГУЛЯНКА, ВИСТАВА,
ЗУСТРІЧ, ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

AVE Фундація,
Культурний центр
Бялоленки
16.00–2.00
вул. Głębocka 66
Podwójna

Atrium Targówek

Бялоленцька ніч музеїв – з фрагментами,
Яніковскім, Modlińska 257 і ... каное-автобусом!
Хоча Бялоленка не має музею, вона може
похвалитися захоплюючою історією, про яку
ви зможете дізнатися під час:
2-х поїздок на каное-автобусі (каное по каналу
Жерань та історичний автобус з розмовою),
реклами книги «Бялоленка у фрагментах 2»
з оповіданнями, знайденими в пресі ХVІІІ та ХІХ ст.,
вистави про Леопольда Яніковського,
народженого в Бялоленці, який заснував вільну
Польщу в Африці в XIX столітті,
відкриття віртуального музею Бялоленки,
виставки під відкритим небом про житловий
будинок на вулиці Modlińska 257 з сюрпризом
для наймолодших,
кінопоказів.
Деталі: fundacjaave.pl, bok.waw.pl

всі райони
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Białołęka

.

ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Історична художня
майстерня Ванди
Челковської
18.00–3.00
вул. Magazynowa 14a, приміщення 1
Woronicza

Eko – Rowery NFOŚiGW

Відкрита Майстерня Ванди Челковської
Вперше в рамках Ночі музеїв організатор
запрошує відвідати Майстерню художниці,
яка померла у 2021 році. Ванда Челковська,
художниця-скульптор, створювала за допомогою
оригінальної художньої мови. Її скульптури,
картини, малюнки, фотографії дивують своєю
своєчасністю і позачасовістю, незважаючи на
те, що деякі з них були створені півстоліття тому.
Відвідування її майстерні стане можливістю
побачити такі роботи, як: “Кінець епохи”,
“Елегія”, “Еліпс”, “Об’єкт X”, “Стіл”, “Мадонна
тих років”, “Кіт”.

всі райони
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Mokotów

polonika.pl

ФІЛЬМ, ПОКАЗ, ЗУСТРІЧ, ЛЕКЦІЯ

Національний
інститут польської
культурної спадщини
за кордоном Polonika
15.00–20.00
Мультимедіальна бібліотека для дітей
та юнацтва XXXI, вул. Tyniecka 40a
Malczewskiego

Metro Wierzbno

Ніч музеїв з Інститутом Polonika
Інститут Polonika разом із Мультимедійною
бібліотекою для дітей та юнацтва пропагує
польську культурну спадщину за кордоном.
У Ніч музеїв відбудуться кінопокази та зустрічі
на цю тему, зокрема:
цикл анімаційних фільмів «Поло і Ніка» для
дітей, які починають свою пригоду зі школою,
тобто для учнів 0–3 класів,
заняття для дітей та підлітків під керівництвом
аніматора (наприклад, заповнення навчальних
зошитів, складання пазлів, спільне малювання),
розповідь про Східні території, включаючи
презентацію проектів, які реалізує Інститут,
та зустріч зі Спеціальним Гостем.

всі райони
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Mokotów

radiokolor.pl

ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Радіо Колор
103 FM
19.00–2.00
вул. Narbutta 41/43
Madalińskiego
Madalińskiego – Kazimierzowska

Ніч музеїв на Радіо Колор
У Ніч музеїв 2022 Радіо Колор не засне!
Подивіться, як створюється справжнє
варшавське радіо. Тієї ночі буде можливість
познайомитися з нами зсередини – відвідайте
кожен закуток нашої редакції. Буде нагода
зустрітися з улюбленими голосами та побачити,
як працюють улюблені журналісти, а під час
спеціальної програми – привітати всю Варшаву
та... світ! Крім того, ми покажемо нашим гостям
допрем’єрні уривки зі спеціальної виставки, яку
ми організовуємо з нагоди 30-річчя Радіо Колор
103 FM.

всі райони
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Mokotów

teatrguliwer.pl

ВИСТАВА, ШОУ, ПРОГУЛЯНКА,
МАЙСТЕР-КЛАСИ, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Театр ляльок
Гулівера
18.30–23.00
вул. Różana 16
Dworkowa

Puławska – Dworkowa

Загадки з Розової вулиці
Що відбувається в художній студії, коли там
згасає все світло? Хто ж тоді пробирається
театральними коридорами? Ви чуєте якісь
шуми? Здавалося, хтось щось говорить.
Ніхто краще за мешканців Театру не знає
театральних закутків. Вони приведуть вас туди,
де відбуваються чарівні речі. А якщо пощастить,
покажуть ще й звичайне театральне життя,
коли вже нікого немає. А може там ще хтось є?
Хто вони – справжні мешканці Театру? Як вони
виглядають і які в них звички? Ви дізнаєтеся
про це під час прогулянки за лаштунки.
Кожна прогулянка по театру відбувається для
групи до 30 осіб.
Тривалість прогулянки приблизно 30 хвилин.
(без реєстрації, просто приходьте).

всі райони
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Mokotów

warszawa.ap.gov.pl

ЗУСТРІЧ, ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Державний
архів у Варшаві,
Отвоцька філія
17.00–23.00
вул. Górna 7
Otwock, Orla

Що приховано в Архіві в Отвоцку...
Виставка з найцікавішими архівними
матеріалами ресурсу. Консультація для генеалогів
та домашніх архівістів. Відвідування офісу Архіву,
в тому числі архівних складів. Конкурс з призами.
Складання мега-пазлів, розмальовки – тобто
дитячий куточок.

всі райони
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Otwock

armia-zbawienia.pl

ЗУСТРІЧ, ЛЕКЦІЯ

Армія
Спасіння
13.30–16.30
вул. Ząbkowska 23/25 кв. 9 (вхід з вул. Brzeska)
Markowska

Fabryka Wódek Koneser

Дізнайтеся про діяльність Армії Спасіння
в Ніч музеїв!
Армія Спасіння (The Salvation Army) – це
незвичайна організація, яка була заснована в
1865 році в Лондоні і зараз діє в більш ніж 133
країнах. Під час зустрічі гості дізнаються, хто
є членами організації, чим вони займаються
і чому у них форма та така назва.
Зустрічі відбудуться о 13.30, 14.30, 15.30
(члени організації покажуть свій корпус
та Пункт допомоги та підтримки).
Учасники можуть принести речі, які їм більше
не потрібні, і пожертвувати їх бідним сім’ям.

всі райони
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Praga Północ

dkpraga.pl

ВИСТУП, ПРОГУЛЯНКА,
ЗУСТРІЧ, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Будинок
культури Прага
17.00–22.00
Палац Конопацьких, вул. Strzelecka 11/13
Konopacka

Stalowa – Czynszowa

Проведіть Ніч музеїв у Палаці Конопацьких
Празький культурний центр запрошує на
прогулянку, під час якої гості дізнаються про
історію Ксаверія Конопацького та його будинку,
який нині називається Празьким палацом
культури. Під час прогулянки учасники НМ
відвідають відновлену будівлю та візьмуть
участь у виставі Театру “59 хвилин”.
Після прогулянки організатор запропонує
міні-сеанси релаксації зі світлотерапією,
термотерапією та ароматотерапією в зеленому
Просторі Уважності.
На терасі учасники виробничих майстер-класів
«Made in Praga» презентуватимуть колекцію,
натхненну Прагою. Відвідувачі дізнаються
про циркулярне пошиття (еко) з посиланням
на спадщину роботи, ремонту та місцевого
виробництва.

всі райони
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Praga Północ

101projekt.pl

ЗУСТРІЧ, ВИСТАВКА

101 Projekt,
Галерея сучасного
мистецтва та
Аукціонний дім
17.00–23.00
вул. Piękna 62/64
Noakowskiego

Noakowskiego – Koszykowa

Виставка картин Рафала Капіці СОНЦЕ
в Галереї 101 Projekt
Галерея 101 Projekt запрошує на виставку картин
Рафала Капіці. У рамках цьогорічної «Нічі музеїв»
будуть представлені останні картини митця,
що належать до серії сонячних композицій,
створених за останній рік.
Зустріч с автором триватиме з 17.00 до 23.00.
Рафал Капіца народився 1980 року в Писковицях.
Закінчив живописний факультет у Академії
образотворчих мистецтв у Вроцлаві. Його роботи
знаходяться в численних приватних колекціях
у Польщі та за кордоном.

всі райони

15

Śródmieście

ciz.muzeumwarszawy.pl

ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Центр інтерпретації
об’єктів культурної
спадщини – Музей
реконструкції
Старого міста,
філія Музею Варшави
18.00–1.00
вул. Brzozowa 11/13
Stare Miasto

Miodowa

Ніч музеїв у Центрі інтерпретації об’єктів
культурної спадщини – Музею реконструкції
Старого міста
Розповідь про долю Старого міста Варшави
– відвідування Центру інтерпретації об’єктів
культурної спадщини. Музей Варшави
запрошує вас у приховане місце в Старому
місті, де ви побачите фрагменти стіни Старого
міста XIV століття, єдині кольорові фотографії
Варшавського повстання та архітектурну
майстерню Управління Капітальної Реконструкції.
Екскурсії з гідом для родин о 18.00 та 20.00
українською мовою.
Кількість місць обмежена, тому, будь ласка,
бронюйте місця: monika.michalek@muzeumwarszawy.pl.

всі райони
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Śródmieście

centrumjp2.pl

ХЕПЕНІНГ, КОНЦЕРТ, ВИСТАВА,
ШОУ, ВИСТАВКА

Центр Думки
Яна Павла ІІ
19.00–23.00
вул. Foksal 11
Muzeum Narodowe

Gałczyńskiego – Foksal

Одна людина, кілька вимірів
Протягом багатьох років варшавські житлові
будинки були жвавим місцем спонтанних
зустрічей різних культур, соціальних груп
і стилів життя. Під час Нічі музеїв наш офіс за
адресою Foksal 11 буде пожвавлений діяльністю,
яка перенесе вас у подорож за допомогою
зображення, музики та слів, які показують,
що така перспектива спільноти все ще можлива.
Вказівними знаками в цій багатопотоковій
подорожі будуть різноманітність, діалог, повага
та цікавість інших людей.
Програма включає, серед іншого, балконний
концерт гурту KIRk (год. 20.00, 21.00, 22.00),
масштабна візуальна інсталяція Маріуша Лібеля
та виступи хору CMJP2.

всі райони
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Śródmieście

kopernik.org.pl

ШОУ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВИСТАВКА,
ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Науковий центр
Коперника
20.00–2.00
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Metro Centrum Nauki Kopernik

Ніч музеїв у Науковому центрі «Коперник»
У рамках заходу відвідувачі будуть мати
можливість відвідати виставки, включно
з нещодавно відкритою виставкою «Майбутнє
сьогодні», а також скористатися з майстер-класів,
шоу та анімацій, доступних на виставкових
майданчиках.

всі райони
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Śródmieście

centrumwspieraniarodzin.pl

КІНО, МАЙСТЕР-КЛАСИ

Центр підтримки
сім’ї у Варшаві
18.00–0.00
Варшавська Зона Родини, вул. Stara 4
Stare Miasto

Kościelna – Pieszka

Від палички до музиканта!
Центр підтримки сім’ї у Варшаві (Centrum
Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa) запрошує
Вас у Варшавську Зону сім’ї біля Мультимедійного
фонтану. Цього року ми підготували для вас
багато атракціонів! На відвідувачів будуть чекати
стенди та матеріали для виготовлення дерев’яних
інструментів у FabLab Wbijaj!. Ви зможете взяти
участь у музичних майстер-класах разом з FabLab
Pobite Gary! і записати свої звуки у співпраці
з FabLab Kamera Akcja!. Кінотеатр під відкритим
небом з найкращими фільмами Празького
молодіжного кінофестивалю зробить ваш час
приємним.

всі райони
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Śródmieście

picture-doc.org

ЗУСТРІЧ, ВИСТАВКА

Фундація
Picture Doc
20.00–22.00
Майстерня Велика Кімната, вул. Warecka 4/6
Nowy Świat

Nowy Świat – Warecka

Закриття виставки Юлії Клеванець
«Тихий расизм»
Зустріч з авторкою Юлією Клеванець та героями
мультимедійного проекту «Тихий расизм»,
який досліджує розуміння та межі вживання
слова Негр та показує, як його функціонування
вплинуло на ідентичність темношкірих людей,
які живуть у Польщі. Виставка складається
з інтерв’ю та фотографій чорношкірих людей
– як народжених і вирослих у Польщі, так
і іммігрантів – які постійно мають справу з тим,
що їх походження підкресюється та з тим, що
їх називають неграми. Проект має відкрити
аудиторію до проблеми, підкреслити важливість
прийняття, толерантності та відкритості до
меншин.

всі райони
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Śródmieście

rokwisly.pl

ЗУСТРІЧ, МАЙСТЕР-КЛАСИ

Фундація
Рік річки
Вісли
18.00–1.00
Черняковський порт, вул. Solec 8
Torwar

Port Czerniakowski

Казки старого човна
Цієї ночі у Варшаві ми заберемо вас
у надзвичайну подорож старим дерев’яним
човном Дар Мазовша. Човен чекає
пришвартованим в Черняковському порту.
І, оскільки ніч буде надзвичайною, то і подорож
буде надзвичайною – не в просторі, а в часі.
На палубі Дару Мазовша, яка буде освітлена
у відповідний спосіб, з темряви полинуть
розповіді про старе місто на великій річці,
розповіді плотарів та цікавинки про скарби,
затоплені у Віслі. Після заходу сонця ми
відкриємо для себе інше життя річки.

всі райони
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Śródmieście

muzeumazji.pl

ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Азіатсько-Тихоокеанський
музей ім. Анджея
Вавриняка
18.00–1.00
вул. Solec 24
Most Poniatowskiego

Solec – al. 3 Maja

Ніч музеїв в Азіатсько-Тихоокеанському музеї
18.10 – екскурсія з провідником для дітей
по виставці «Музей? А для чого?»,
18.30–19.30 зустріч з мандрівницею Анітою
Погожельською, тема: «Люди дерев, або останні
канібали із Західного Папуа»,
19.30 – кураторська екскурсія по виставці
«Музей? А для чого?»,
20.00 – кураторська екскурсія по виставці
«Звукова зона»,
20.30 – екскурсія англійською мовою
по виставці «Музей? А для чого?»,
21.00 – Арт-шоу Teakwondo (Академія
тхеквондо Jaguar),
22.00 – екскурсія українською мовою
по виставці «Музей? А для чого?»,
23.00–1.00 – вільний огляд.

всі райони

22

Śródmieście

polin.pl

ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Музей історії
польських євреїв
POLIN
19.00–1.00
вул. Anielewicza 6

дивіться онлайн

Nalewki – Muzeum
Anielewicza – Zamenhofa

POLIN від кухні
Досліджуйте захоплюючий світ єврейської кухні!
Запрошуємо Вас на нову тимчасову виставку
«Музей POLIN від кухні». Єврейська кулінарна
культура в унікальному, підготовленому тільки
для цього вечора, варіанті. Під час екскурсії ви
дізнаєтеся про незвичайні рецепти, а наші гіди
перетворяться на шеф-кухарів, які розкриють
всі секрети єврейської кулінарії. Однак ми будемо
ставитися до гасла “від кухні” якомога ширше!
Ви познайомитеся з самим музеєм POLIN
зсередини. Ніч музеїв стане можливістю
відвідати закутки, які недоступні на щодень
для публіки, і дізнатися секрети нашої роботи.
Сімейна гра після тимчасової виставки
“Від кухні. Єврейська кулінарна культура”
год. 19.00–22.00.

всі райони
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Śródmieście

muzeumkarykatury.pl

ВИСТАВКА

Музей карикатури
ім. Еріка Ліпінського
18.00–1.00
вул. Kozia 11
pl. Piłsudskiego
Krakowskie Przedmieście – Trębacka

Ніч Музеїв у Музеї Карикатури
“ДивлюсяВідчуваюМалюю” – виставка, яка
побудована з фрагментів жіночого побуту;
іноді дивних і смішних, іноді важких і болячих.
З повсякденних спостережень реальності
– інтимної, приватної, публічної, медійної,
політичної. Художники, використовуючи жарт
як інструмент для приборкання світу, при цьому
неодноразово ставлять під сумнів принципи,
що керують ним.

всі райони

24

Śródmieście

mmsc.waw.pl

ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Музей Марії
Склодовської-Кюрі
у Варшаві
19.00–1.00
вул. Freta 16
pl. Krasińskich

Музей в ультрафіолетовому світлі та розкішна
поїздка до США з мадам Кюрі на борту
трансатлантика
Музей Марії Склодовської-Кюрі запрошує
відвідати головну виставку з ультрафіолетовими
ліхтариками, світло яких розкриває
флуоресцентні ефекти експонатів, зібраних на
виставці... і багато іншого. 14 травня 2022 року
також є першим днем тимчасової виставки
«Королева радію», присвяченої першій поїздці
мадам Кюрі до Америки. Відвідувачі зможуть
відчути себе як на кораблі Олімпік (Olympic), яким
вчена проплила 101 рік тому через Атлантику
в США, щоб забрати цінний грам радію.

всі райони
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Śródmieście

muzeumwarszawy.pl

ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Музей
Варшави
18.00–1.00
Rynek Starego Miasta 28–42
Stare Miasto

Miodowa

Нічна екскурсія у Музеї Варшави
Зазирніть за фасади історичних будинків
на Ринку Старого Міста, у підвали та горища.
Подивіться на Старе місто вночі з найвищої
точки на площі Ринок. Запрошуємо на прогулянку
з гідами по приміщеннях та залах постійної
виставки.
Екскурсії відбудуться о 20.00 та 22.00,
а о год. 19.00 та 21.00 – українською мовою.
Кількість місць обмежена, тому, будь ласка,
бронюйте місце.

Також запрошуємо на виставку “Гражина
Гасе. Завжди в моді”. Це історія про видатну
модельєрку, пов’язану з Варшавою, чий стиль
протягом п’яти десятиліть впливав на те, як
одягалися Польки та Поляки. На виставці
представлені незвичайні костюми, дизайни
та фотографії.

всі райони
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Śródmieście

lazienki-krolewskie.pl

ЗУСТРІЧ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВИСТАВКА

Музей Королівські
Лазенки
20.00–23.00
Старий гвардійський будинок, вул. Agrykoli 1
Łazienki Królewskie

Plac Unii Lubelskiej

Нічний живопис в Королівських Лазенках
Подія для сімей з дітьми від 6 років та опікунів
20.00–21.00 (I група, можливість перекладу
українською мовою)
21.00–22.00 (II група)
22.00–23.00 (III група)
В рамках події Музей Королівські Лазенки
пропонує малювати разом вночі в саду біля
Старого Гвардійського будинку. Після малювання
учасники увійдуть до освітньої зони «Малюю», яка
супроводжуює виставку під назвою “Королівський
Рембрандт. Вершник польський з колекції Frick
Collection в Нью-Йорку”, де викладачі музею
разом з гостями обговорять роботи, написані
після настання темряви і запросять на інші
заходи, пов’язані з мистецством Рембрандта.
Реєстрація: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl,
обмежена кількість місць. Існує обмеження кількості
людей: макс. 15 чоловік в кожній групі.

всі райони
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Śródmieście

jazdow.pl

ФІЛЬМ, ХЕПЕНІНГ, КОНЦЕРТ, ВИСТАВА,
ПОКАЗ, ПРОГУЛЯНКА, ЗУСТРІЧ,
МАЙСТЕР-КЛАСИ, ВІДКРИТТЯ, ЛЕКЦІЯ,
ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Партнерство
Відкритий Яздув
12.00–1.00
вул. Jazdów 10/5
pl. Na Rozdrożu

Мистецтво в Кущах
Запрошуємо на Мистецтво в Кущах! Під час
легендарної Ночі музеїв у Яздові ви зможете
зустрітися з мистецтвом, фокусами та
фокусниками в просторі будинків та кущів між
будинками. Програма, як і весь Відкритий Яздув
– насичена та різноманітна. Ми підготували для
вас прогулянки, концерти, вистави, виставки,
кінопокази, зустрічі з авторами та цікаві
майстер-класи! Запрошуємо всіх бажаючих!
Організації та групи, які працюють тут щодня,
а також митці, які відгукнулися на наш відкритий
заклик, запрошують до спільного досвідчення.
Будьте з нами!

всі райони
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Śródmieście

pw.edu.pl

ШОУ, ПРОГУЛЯНКА, ЗУСТРІЧ,
МАЙСТЕР-КЛАС, ЛЕКЦІЯ, ВИСТАВКА,
ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Варшавська
Політехніка
18.00–23.00
пл. Politechniki 1
Metro Politechnika

pl. Politechniki

Ніч музеїв у Варшавській Політехніці
Хочете знати, як це – бути ректором? Вам
цікаво, як виглядають закутки PW, які на щодень
недоступні? А може, ви хочете дізнатися, що
у світі науки є багато місця для... розваг? Охочих
до знань та наукових пригод запрошуємо
травневого вечора до Політехніки. Дозвольте
собі здивуватися!
Більше інформації про інженерні розваги можна
знайти на сайті www.pw.edu.pl/nocmuzeow.

всі райони
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Śródmieście

mz.pan.pl

ПРОГУЛЯНКА, ЗУСТРІЧ,
МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЛЕКЦІЯ,
ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Польська академія
наук, Музей Землі
у Варшаві
17.00–1.00
aл. Na Skarpie 20/26, 27
pl. Trzech Krzyży

Ніч музеїв у Музеї Землі Польської академії
наук у Варшаві
Музей Землі у Варшаві запрошує на Ніч музеїв:
екскурсії
“Геологія зображення. Ян Валах (1884–1979)”
– тимчасова виставка
19.00 та 21.00 Зустріч з п. Гвідонем
Якубовським – першовідкривачем скам’янілостей
динозаврів у пустелі Гобі
Найбільші скарби Землі – унікальна експозиція
з музейних сховищ
Незвичайні реліктові дерева – палеоботанічна
подорож по саду
“Надзвичайні пригоди етикетки Метки’’
– казка для дітей
демонстрація розпізнавання мінералів

всі райони
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Śródmieście

scek.pl

ФІЛЬМ, КОНЦЕРТ, ВИСТАВА,
ПОКАЗ, ПРОГУЛЯНКА, ЗУСТРІЧ,
МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЛЕКЦІЯ, ВИСТАВКА

Варшавський
культурно-освітній
центр ім. Національної
комісії освіти
14.00–22.00
вул. Jezuicka 4
Stare Miasto

Miodowa

Ніч музеїв у Варшавському культурно-просвітницькому центрі на Єзуіцкій
У програмі:
14.00–22.00 відкриті мистецькі майстер-класи
– театр, танці, співи, фотографія,
Показ фільму «Нехай не буде слідів» (реж. Ян
П. Матушинський, 2021), зустріч з автором книги
Цезаріем Лазаревичем,
16.30–20.00 живопис у пленері,
14.00–22.00 виставки: Галерея Abakus SCEK
виставка робіт учасників фотозанять, Галерея
Brzozowa SCEK у Підвалах Старого Міста.

всі райони
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Śródmieście

scek.pl

КОНЦЕРТ, ВИСТУП, ПОКАЗ, ПРОГУЛЯНКА,
ЗУСТРІЧІ, ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ, ВИСТАВКА

Варшавський
культурно-освітній
центр ім. Національної
комісії освіти
14.00–22.00
Старого порохового будинку SCEK, вул. Boleść 2
Stare Miasto

Kościelna – Pieszka

Ніч музеїв у Старому пороховому будинку
У програмі:
14.00–22.00 відкриті мистецькі семінари - театр,
танець, співи, фотографія,
14.00–22.00 виставка: Галерея Старого
порохового будинку SCEK - живописні роботи
Кшиштофа Поляка,
16.30–20.00 майстерня живопису просто неба,
18.00–21.00 шоу в амфітеатрі у Старому
пороховому будинку - концерти та танцювальні
вистави.

всі райони
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Śródmieście

uprp.gov.pl

ШОУ, ЗУСТРІЧ, ВИСТАВКА,
ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Патентне відомство
Республіки Польща
18.00–0.00
ал. Niepodległości 188/192
Biblioteka Narodowa

Patent by Night – Ніч музеїв у Патентному
відомстві Республіки Польща
Чи знаєте ви, скільки предметів побуту є
винаходами польських авторів? Чи знаєте ви, від
коли і як торгова марка Coca-Cola охороняється
в Польщі? Що дає патент винахідникам і в яких
ситуаціях він може бути корисним? Як працює
система захисту інтелектуальної власності і
кому вона може бути корисна? Чи знаєте ви, де
вперше спалахнула гасова лампа, сконструйована
Ігнацієм Лукасевичем? Відповіді на ці та інші
питання ви знайдете під час Нічі музеїв у
Патентному відомстві Республіки Польща.
Крім того, серед іншого:
презентація «Патент на успіх» (охорона
інтелектуальної власності),
описи польських технологій 1920–1930-х років,
Конкурс знань з інтелектуальної власності
з призами.

всі райони
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Śródmieście

orient.uw.edu.pl

МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЛЕКЦІЯ

факультет
сходознавства
Варшавського
університету
16.30–1.00
Бібліотека Варшавського університету,
вул. Dobra 56/66, кімната 097, перший поверх
та кімната 256, другий поверх
Biblioteka Uniwersytecka

Lipowa – Dobra

Відчуй смак Азії та Африки – кухня
та поп-культура
Лекції та майстер-класи на теми, пов’язані
з кулінарним мистецтвом та поп-культурою
Азії та Африки, підготовлені співробітниками
та студентами факультету сходознавства
з нагоди 90-річчя сходознавства
у Варшавському університеті.
Детальна програма: orient.uw.edu.pl

20.00–23.00 Супутній захід: вечір перської
поезії в ресторані «Тегеран» (вул. Gałczyńskiego 9).

всі райони
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Śródmieście

arthousekolowa.pl

ВЕРНІСАЖ, ВИСТАВКА

Дім Мистецтва
Колова
16.00–18.00
вул. Kołowa 18
DKS Targówek
Metro Targówek Mieszkaniowy

Відкриття виставки Ігнація50 «Міські портрети»
Виставка під відкритим небом «Міські портрети»
складається з 13 чорно-білих фотографій, які
документують вуличні сцени, зняті Ігнацієм50
у таких містах, як Париж, Лондон чи Лісабон.
Вони зосереджені на незвичайних людських
обличчях, на яких можна прочитати не тільки
складні емоції, а й цілі історії.
Що спільного у цих фотографій? Чи міське життя
виглядає скрізь однаково? Чому ми так любимо
дивитися на вуличні фотографії і чому кадри
з реального життя нас захоплюють найбільше?
Саме такі запитання викликають фотографії
Ігнація50.

всі райони
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Targówek

zacisze.waw.pl

ШОУ, ПРОГУЛЯНКА, МАЙСТЕР-КЛАСИ

Дім Культури
Зачіше в районі
Таргувек
міста-столиці Варшави
19.00–21.00
вул. Blokowa 1
Tużycka

Blokowa – DK Zacisze

Космічнe Зачіше
Космічна Ніч Музеїв у Зачіші – це обіцянка
надзвичайних пригод та розвиваючих ігор,
потойбічних таємниць, подорожі на Місяць тощо...
Програма включає:
шоу в мобільному планетарії,
пластиліновий всесвіт,
барвисту 3D-ракету для любителів подорожей,
астрономічні майстер-класи,
(Не)земну геопрогулянку по Таргувку
у співпраці з Geogeocaching Warszawa,
побудову космічної станції на геодезичній
купольній споруді. Майстер-клас фінансується
за рахунок коштів Громадянського бюджету 2022
Діти не платять – безкоштовні майстер-класи для
дітей та підлітків.
Зачішанський Космос чекає на своїх дослідників!

всі райони
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Targówek

ursynow.um.warszawa.pl

ШОУ, ПРОГУЛЯНКА, ВИСТАВКА,
ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Адміністрація
району Урсинув
17.00–23.00
ал. Komisji Edukacji Narodowej 61
Metro Imielin

Ніч музеїв в Урсинові
Адміністрація району Урсинув запрошує на Ніч
музеїв в Урсинові 2022. У суботу, 14 травня ц.р.
буде можна, серед іншого:
19.00–23.00 відвідати кабінет міського голови
Урсинівського району,
перед будівлею Адміністрації подивитися
виставку під відкритим небом, підготовлену
спеціально для цієї нагоди та о год. 18.00–21.00
взяти участь у карбуванні пам’ятної монети.
Діятиме санітарний режим – маски та дезінфекція
рук перед входом до будівлі Адміністрації.
Повна програма доступна за адресою:
ursynow.um.warszawa.pl

всі райони
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Ursynów

wilanow-palac.pl

ШОУ, ПРОГУЛЯНКА, ВИДОВИЩЕ,
ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Музей палацу
короля Яна III
у Вілануві
18.00–23.00
ul. S.K. Potockiego 10/16
Wilanów

дивіться онлайн

al. Wilanowska – Przyczółkowa

Ніч у Музеї палацу короля Яна III у Вілануві
Відвідування палацу:
18.00–23.00 Королівські апартаменти на
першому поверсі резиденції Віланув в годинах
(останній вхід 22.30)
18.00–21.00 Відвідування парку в годинах
(останній вхід 20.30)
18.00 «Між Мнемосиною і Терпсихорою»
– танцювальний перформанс у виконанні учнів
ліцею ім. Батальйона Зошка у Варшаві,
Рожевий сад
21.00 «Не любити в таку ніч – гріх» – показ мод
двадцятих років міжвоєнного періоду у виконанні
учасниць освітньо-благодійного проекту
Debutantes, головний двір
21.30, 22.00, 22.30, 23.00 Маппінг, головний двір
Звіт із події доступний онлайн

всі райони
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Wilanów

fabrykanorblina.pl/muzeum-fabryki-norblina

ВИСТАВКА, ОГЛЯД ПАМ’ЯТОК

Музей Фабрики
Норбліна
18.00–1.00
вул. Żelazna 51/53
Norblin

Prosta – Wronia

Ніч Музеїв у Музеї Фабрики Норбліна
Історія, представлена в постійній експозиції,
налічує 240 років, коли територія біля вул.
Залізної (Żelaznej) належала Францішеку
Ріксу – дворецькому останнього польського
короля. Є чотири екскурсійні доріжки: Будівлі
та Архітектура, Машини та Обладнання, Люди,
Продукти. П’ята доріжка поєднує елементи
чотирьох основних і після неї гості будуть
керуватися гідами, які будуть одягнені в костюми
з того періоду і граютимуть роль Людвіка
Норбліна і його сестри Альбертіни Вернер.
Додатковим атракціоном під час екскурсії
стануть мультимедійні точки.

всі райони
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Wola

