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ta znajduje się w oknie
opcji formatu natywnego programu Illustrator, które pojawi się podczas
zapisywania pliku Adobe Illustrator za pomocą
polecenia Zapisz jako.

Wstęp

Jest to plik Adobe® Illustrator®, który
zapisano bez zawartości PDF.
Aby umieścić lub otworzyć ten plik w innej
aplikacji, musi on zostać ponownie zapisany w programie
Adobe Illustrator, z włączoną opcją Utwórz plik
zgodny z PDF. Opcja
ta znajduje się w oknie
opcji formatu natywnego programu Illustrator, które pojawi się podczas
zapisywania pliku Adobe Illustrator za pomocą
polecenia Zapisz jako.
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Dzień dobry,

Good Morning,

W imieniu Warszawskiej Organizacji
Turystycznej i zrzeszonych w niej
instytucji kultury dziękujemy
za zakup książeczki.

On behalf of the Warsaw Tourism
Organization and its affiliated
cultural institutions, we thank you
for purchasing the our booklet.

Zapraszamy serdecznie na wspólną
wędrówkę i odkrywanie stolicy.
„Klub Odkrywców Warszawy” to
doskonała okazja do zapoznania się
z ofertą stołecznych instytucji kultury,
której znajomość potwierdzicie poprzez
zebranie pieczątek. Regulamin akcji
i wszystkie szczegóły znajdują się
na stronie odkrywajwarszawe.pl.
Oprócz pieczątek, można zdobyć
wiele atrakcyjnych nagród: wstęp
do wybranej atrakcji, nocleg
w wybranym przez WOT hotelu/hostelu
w mieście, udział w wycieczce czy
zestawy gadżetów promocyjnych.

We cordially invite you to wander and
discover Poland’s capital together.
“Warsaw Explorers’ Club” is a unique
opportunity to get acquainted with the
offer of the capital’s cultural institutions,
the knowledge of which you will confirm
by collecting stamps. Terms and conditions
of the campaign and all details can
be found at odkrywajwarszawe.pl.
In addition to the stamps, you can win
many attractive prizes: an entrance
to an attraction of your choice,
an overnight stay at a hotel in the city
selected by WOT, participation in a tour
or sets of promotional gadgets.

Biorąc udział w akcji dodatkowo
wspieracie Fundację ,,Daj Herbatę”,
która od lat pomaga osobom w kryzysie
bezdomności, ponieważ część
dochodów ze sprzedaży książeczki
będzie przeznaczona właśnie na ten cel.

By taking part in the game you additionally
support the Foundation, “Give Tea”,
which for years has been helping
people in crisis of homelessness, as part
of the proceeds from the sale of the
booklet will be given to this charity

Życzymy radości z odkrywania Warszawy!

We wish you joy in discovering Warsaw!
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Zamek Królewski
Zamek Królewski w Warszawie to jedna z najważniejszych rezydencji królewskich
w Europie. Jednak to nie piękno architektury, olśniewający wystrój wnętrz czy ranga
zgromadzonych w zamkowych murach dzieł sztuki przesądzają o wyjątkowym
znaczeniu obiektu. W tym miejscu najbardziej liczy się zawarty w nim ładunek
symboliczny. Zamek Królewski to pomnik polskiej niepodległości. Jako historyczna
siedziba królów, Sejmu, a także Prezydenta II Rzeczypospolitej stanowi swoisty
pomost łączący polskie tradycje monarchiczne z republikańskimi. Zrównany z ziemią
na mocy rozkazu Adolfa Hitlera w 1944 r., przez blisko trzy dekady Zamek nie istniał,
by w latach 1971-1984 zostać wzniesionym ponownie na fali wielkiego społecznego
zrywu. Rozłożony na lata proces odbudowy bryły i pieczołowitej rekonstrukcji
wnętrz na podstawie uratowanych z wojennej pożogi elementów dekoracji oraz
wyposażenia zwieńczony został wpisaniem obiektu na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Zamek Królewski w Warszawie pod względem architektonicznym
łączy w sobie styl wczesnego i późnego baroku, choć zawiera także relikty epok
wcześniejszych.
Czy wiedziałaś/eś, że pod koniec II wojny światowej, we wrześniu
1944 r., Zamek Królewski w Warszawie został wysadzony w powietrze?
Ale na szczęście nie wszystko zostało zniszczone. Między innymi do naszych
czasów przetrwały oryginalne piwnice. Wśród nich, najstarsze murowane
pomieszczenie z 2 połowy XIV w. Pełniło ono funkcję więzienia. Na jego
ścianach można dostrzec znaki, jakie ryli przebywający tu więźniowie.

The Royal Castle
The Royal Castle in Warsaw is one of the most important royal residences in Europe.
Nevertheless, it’s not the architectural beauty, the imposing interior design, or the
value of the works of art collected within its walls that define the unique meaning
of this place. In this castle, what means the most is its symbolic content. The
Royal Castle in Warsaw is a monument of Polish independence. As a historic royal
residence, headquarter of the Sejm (chamber of Polish Parliament) and Polish
president it connects Polish monarchical and republican traditions. Razed to the
ground under the command of Adolf Hitler in 1944, for almost 3 decades the Royal
Castle didn’t exist, just to be erected again between 1971 and 1984 due to a big
social uprising. Spread over the years process of rebuilding the castle and meticulous
reconstruction of its interiors based on the saved from the war decoration elements
were topped with putting the site on the UNESCO World Heritage List.
Did you know that at the end of Second World War, in September
of 1944, the Royal Castle in Warsaw was blown up? Fortunately,
not everything was destroyed. To this day the original
basements have survived. Among them, there is the oldest
bricked room from the second half of the XIV century
which was used as a prison. On the walls we can notice
marks which were carved by the prisoners.
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POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich
Muzeum POLIN mieści się w nowoczesnym budynku
znajdującym się w sercu przedwojennej żydowskiej
Warszawy, przekształconej w czasie wojny w getto.
Odtwarza dramatyczne dzieje Żydów pokazując
jednocześnie, że Zagłada nie była ostatnim rozdziałem
żydowskiego życia i kultury na polskich ziemiach. Serce
POLIN stanowi wystawa stała, która oferuje podróż
przez tysiącletnią historię Żydów polskich. Historia ta ma
pobudzać do empatii i szacunku dla osób odmiennych
wyznań i kultur.
Czy wiedziałaś/eś, że w Muzeum Polin znajduje
się jedyna w Polsce rekonstrukcja drewnianego
dachu synagogi, na sklepieniu którego namalowane
są przedstawienia zwierząt, m.in. jednorożca,
wiewiórki, lwa i wielu innych?

POLIN – Museum of the History of Polish Jews
POLIN Museum is located in a modern building in the heart of pre‑war Jewish
Warsaw, transformed into a ghetto during the war. It recreates the dramatic Jewish
history, showing at the same time that the Holocaust was not the last chapter
of Jewish life and culture on Polish soil. The heart of POLIN is the permanent
exhibition that offers a journey through the thousand‑year history of Polish Jews.
This story is meant to inspire empathy and respect for people of different beliefs and
cultures.
Did you know that in POLIN Museum has the only reconstruction of a wooden
roof of a synagogue in Poland? On top of it there are paintings of animals such
as unicorn, squirrel, lion and many more.
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Muzeum Fryderyka Chopina*
Muzeum posiada największą na świecie kolekcję pamiątek po Fryderyku Chopinie,
a misją instytucji jest kultywowanie pamięci o wielkim kompozytorze oraz
udostępnianie wiedzy na temat jego życia i twórczości szerokiemu gronu odbiorców.
W Muzeum obejrzysz pisane do kompozytora i przez kompozytora listy, rękopisy
jego dzieł czy ostatni fortepian, na którym grał i tworzył. Zobaczysz również portrety
wykonane za życia artysty, odlew jego dłoni, maskę pośmiertną oraz bezcenne
przedmioty osobiste.
Czy wiesz, że według znanej warszawskiej legendy w podziemiach Zamku
Ostrogskich, będącego obecnie siedzibą Muzeum Chopina, mieszka Złota
Kaczka? Zdradzimy, że spotkać ją można nie tylko odwiedzając fontannę przy
ulicy Tamka, ale i zachodząc w muzealne progi.
* Uwaga: Muzeum nieczynne do 30.04.2023 r.

Fryderyk Chopin Museum*
The Museum holds the largest collection of Fryderyk Chopin memorabilia in the
world and the institution’s mission is to cultivate the memory of the great composer
and to make knowledge of his life and work accessible to a wide audience. In the
museum you will see letters written to him and by him, manuscripts of his works
and the last piano at which he sat and composed. You will also find portraits made
during the composer’s lifetime, a cast of his hand, his death mask and priceless
personal items such as the gold watch given to a 10‑year‑old artist in recognition
of his talent.
Do you know that according to a Warsaw legend in the undergrounds of the
Ostrogski Castle, which is currently a headquarter of the Fryderyk Chopin
Museum, lives a Golden Duck? We can tell you that you can meet her not only
by visiting the fountain next to the Tamka Street, but also by visiting this
museum.
* Note: The museum is closed until April 30, 2023.
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Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku, to jedno z najstarszych
muzeów sztuki w Polsce. Modernistyczny gmach, siedzibę muzeum, wzniesiono
w latach 1927‑1938. Dziś zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie liczą ok. 830 tys.
dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, i obejmują
malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty
sztuki użytkowej i wzornictwo. Co ciekawe, Muzeum ma cztery oddziały: Muzeum
Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni,
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Warto
odwiedzić je wszystkie.
Czy wiesz, że w muzeum znajduje się unikatowa na skalę światową
kolekcja malowideł z chrześcijańskiej katedry w Faras
(starożytne Pachoras, obecnie Sudan)? Wśród zbiorów
muzeum znajduje się też kolekcja malowanych
waz greckich – najlepsza w Europie
Środkowo‑Wschodniej.

The National Museum in Warsaw
National Museum in Warsaw, established in 1862 is one of the oldest art museums
in Poland. The modernistic building, the museum’s headquarter, was built between
1927 and 1938. Today, the collection of the National Museum houses around 830.000
works of Polish and global art, from antiquity to modern times, and they consist
of paintings, sculptures, drawings and plates, photographs, old coins, but also
objects of functional art and design. What is interesting, museum has 4 units: the
Poster Museum, The Xawery Dunikowski Museum of Sculpture in Królikarnia (Rabbit
House), the Museum of Interiors in Otwock, Radzwiłł Palace in Nieborów, and
Romantic Park in Arkadia. It’s worth visiting all of them.
Do you know that in the museum there is a unique on the global scale
collection of a paintings from Christian cathedral in Faras (ancient Pachoras,
currently Sudan)? Amongst the museum’s exhibitions there is also a collection
of painted Greek vases – the best in Central‑Eastern Europe.
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Muzeum Powstania Warszawskiego
Powstanie Warszawskie było bitwą o stolicę Polski oraz walką o niepodległość
całego kraju i wolność wszystkich Polaków. 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 –
w Godzinę „W” – do walki z przeważającymi siłami niemieckimi przystąpiło
ok. 25 tys. słabo uzbrojonych żołnierzy konspiracyjnej Armii Krajowej. Przez
ponad dwa miesiące na niewielkim skrawku wolnego miasta działały instytucje
demokratycznej Rzeczypospolitej. Trwające 63 dni Powstanie Warszawskie to jedna
z najbardziej zażartych bitew miejskich w historii, a także największa i najkrwawsza
bitwa w dziejach naszego kraju. Muzeum oddaje klimat tamtego czasu, opowiada
historię Powstania we wszystkich aspektach i przekazuje jego sens.
Czy wiedziałaś/eś, że w Muzeum Powstania Warszawskiego znajdują się
autentyczne, pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku, fragmenty gzymsów
i portali ze zburzonego przez Niemców Zamku Królewskiego?

Warsaw Rising Museum
The Warsaw Rising was a battle for the capital of Poland as well as a fight for the
independence of the entire country and freedom of all Poles. At 5pm on 1 August
1944, the “W” Hour, some 25,000 poorly armed underground soldiers of the Home
Army took up the fight against overwhelming German forces. For more than two
months, a small patch of the free city became the ground for state institutions of the
democratic Republic of Poland. The 63‑day‑long Warsaw Rising was one of the
fiercest urban battles ever fought, and the greatest and bloodiest battle in the history
of our country. Museum shows us the atmosphere of those times, tells the story
of the Warsaw Rising in every aspect and shows its meaning.
Dis you know that in the Warsaw Rising Museum you can find authentic,
dating back to the XVIII/XIX century fragments of the cornices and portals
from the Royal Castle demolished by Germans?
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Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy jest instytucją kultury, która dba o pamięć o Warszawie i jej
mieszkańcach. Siedziba Muzeum znajduje się na Starym Mieście, gdzie w unikalny
sposób połączono jedenaście staromiejskich kamienic, których dawne mieszczańskie
wnętrza zostały przekształcone w nowoczesne przestrzenie wystawiennicze.
W 21 gabinetach znajdują się wyjątkowe dzieła sztuki i przedmioty codziennego
użytku. Wiele z nich to dary warszawiaków, przekazane Muzeum jako najcenniejsze
rzeczy, które przetrwały z poprzednich pokoleń. Podążając trasami zwiedzania,
znajdziecie obrazy Wojciecha Fangora, zegarki warszawskiego zegarmistrza
Antoniego Patka. Muzeum Warszawy to jednak nie tylko Stare Miasto; jest jeszcze
dziewięć oddziałów w różnych dzielnicach miasta. Cała kolekcja zawiera ponad
300 000 obrazów, rzeźb, grafik, fotografii, map, opakowań i pamiątek historycznych.
Odkryj miasto z Muzeum Warszawy i jego oddziałami!
Czy wiedziałaś/eś, że w Muzeum Warszawy można oglądać rzeźbę delfina
uratowaną z potopu szwedzkiego? Albo dowiedzieć się wielu ciekawostek
na temat odbudowy po II Wojnie Światowej warszawskiej Starówki, która
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO?

Museum of Warsaw
Museum of Warsaw is a cultural institution which takes care of the memory
of Warsaw and its residents. The headquarters of the Museum are located in the Old
Town, in the uniquely combined 11 Old Town tenements, whose former bourgeois
interiors have been transformed into modern exhibition spaces. In the 21 cabinets
you will find exceptional works of art and everyday objects. Many of them are
gifts from Varsovian man and women, given to the Museum as the most valuable
things that survived from previous generations. Following the tour routes, you
will find paintings by Wojciech Fangor, watches by Warsaw watchmaker Antoni
Patek. However, the Museum of Warsaw is not only the Old Town; there are nine
other branches in various districts of the city. The entire collection contains over
300,000 paintings, sculptures, prints, photographs, maps, packaging and historical
memorabilia. Discover the city with the Museum of Warsaw and its branches!
Did you know that in the Museum of Warsaw we can see a sculpture
of a dolphin saved from the Swedish deluge and discover many interesting
facts about the reconstruction works of Warsaw’s Old Town, which is now
on the UNESCO World Heritage List?
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy i wydarzenia
poświęcone polskiej oraz zagranicznej sztuce współczesnej. Tymczasowa siedziba
Muzeum mieści się nad Wisłą, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22. Oprócz sali
wystawowej znajduje się w nim kawiarnia, księgarnia oraz niewielkie centrum
edukacyjne. Muzeum nad Wisłą otoczone jest tarasami przeznaczonymi na działania
plenerowe. Nowy budynek MSN powstaje przy Pałacu Kultury i Nauki. Będzie
największą w stolicy przestrzenią wypełnioną sztuką współczesną.
Czy wiedziałaś/eś, że sala kinowa w nowym budynku MSN zlokalizowana
będzie ponad tunelami metra i w związku z tym do wyciszenia jej i aby
zapobiec przenoszeniu drgań użyto specjalnych wibroizolatorów, które
zapewnią komfort widzom i zwiedzającym?

Museum of Modern Art in Warsaw
The Museum of Modern Art in Warsaw invites you to exhibitions and events devoted
to Polish and foreign contemporary art. The Museum’s temporary headquarters
is located on the banks of the Vistula River, at Wybrzeże Kościuszkowskie 22.
In addition to the exhibition hall, there is a café, a bookstore and a small educational
centre. The Museum on the Vistula is surrounded by terraces for outdoor activities.
The new MSN building is being constructed next to the Palace of Culture and Science.
It will be the capital’s largest space filled with contemporary art.
Did you know that a screening room in the new building of the Museum
of Modern Art in Warsaw will be located just above the metro tunnels
and to make it sound‐proof and eliminate relocation of the vibrations
museum has used special ani‐vibration mounts to provide comfort for
viewers and visitors?
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Muzeum Łazienki Królewskie
Odwiedź najszczęśliwsze miejsce w Warszawie! Muzeum Łazienki Królewskie
to letnia rezydencja Stanisława Augusta, ostatniego króla Rzeczypospolitej. Tworzą
ją: klasycystyczna architektura i piękne, historyczne ogrody. W zabytkowych
pałacach i pawilonach eksponowane są królewskie kolekcje obrazów, rzeźby i grafiki,
a także dzieła światowego formatu na wystawach czasowych.
Zwiedzimy tu m.in. Pałac na Wyspie, Biały Dom, Starą Oranżerię z Teatrem
Królewskim (jednym z nielicznych oryginalnych XVIII‑wiecznych teatrów dworskich),
czy otwarte po renowacji zabytkowe Stajnie Kubickiego.
Łazienki Królewskie są miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Na bogatą ofertę
składają się festiwale, koncerty, słynne letnie recitale pod Pomnikiem Chopina,
przedstawienia teatralne, wykłady, publikacje i działania edukacyjne.
Czy wiesz co jedzą zwierzęta w Łazienkach?
W naturze nie żywią się ludzkim pokarmem.
Pieczywo, drożdżówki, ciasta, słodycze i inne
produkty przetworzone lub słone szkodzą
im, psują się w ich żołądkach, co sprawia ból
i prowadzi do różnych chorób.
Jeżeli chciałbyś je czymś poczęstować, przynieś:
owoce (jabłka, gruszki), nasiona oleiste (słonecznik,
dynia, len), inne nasiona (proso, owies, pszenica),
gotowane warzywa bez soli (marchew, ziemniaki),
tłuszcz zwierzęcy (łój, smalec bez soli!), słoninę,
orzechy (włoskie, laskowe), suszone owady.
Najchętniej z Twojego poczęstunku skorzystają
zimą.

Royal Łazienki Museum
Visit the most wonderful place in Warsaw! The Royal Łazienki Museum is the
summer residence of Stanisław August, the last king of the Polish‑Lithuanian
Commonwealth. It consists of neoclassical architecture and beautiful historic gardens.
On display in the monumental palaces and pavilions are the royal collections
of paintings, sculptures and prints, as well as works of art of world renown
in temporary exhibitions. You can visit the Palace on the Isle, the White Pavilion, the
Old Orangery with the Royal Theatre (one of the few original eighteenth‑century
court theatres still in existence), and the historic Kubicki Stables, which are open after
their restoration. The Royal Łazienki serves as a venue for many cultural events. The
extensive selection on offer includes: festivals, concerts, the famous summer piano
recitals by the Chopin Monument, theatrical performances, lectures, publications
and educational activities.
What do animals in Royal Łazienki eat? In the wild, they don’t eat human food.
Remember: bread, buns, cakes, sweets, and other processed or salty foods
make them sick, go bad in their stomachs, and that hurts them and causes
various diseases.
However, if you would like to give them a treat, please bring: fruits (apples,
pears), oily seeds (sunflower, pumpkin, flax), other seeds (millet, oats, wheat),
boiled vegetables without salt (carrots, potatoes), animal fat (lard), pork fat
(no salt!), nuts (walnuts, hazelnuts), dried insects.
Animals will be most happy with your treat in winter.
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Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Jeśli jesteś miłośnikiem sztuki, nie pomijaj wizyty w Zachęcie – Narodowej Galerii
Sztuki. To instytucja, której misją jest czynienie sztuki współczesnej bardziej
popularną poprzez łączenie historii z nowoczesnością. Tutaj zobaczysz interesujące
zjawiska w sztuce z XX i XXI wieku. Ponadto budynek, w którym znajduje się galeria,
jest jednym z najpiękniejszych zabytków Warszawy, z nietkniętym i oryginalnym
wnętrzem ocalałym z II Wojny Światowej.
Czy wiedziałaś/eś, że w budynku Zachęty miało miejsce zabójstwo
pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza
popełnione przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 roku?

Zachęta National Gallery of Art
If you are an art lover, do not miss a visit in Zachęta – National Gallery of Art.
It is an institution whose mission is to make contemporary art more popular,
combining history with modernity. Here you will see the most interesting art
phenomena of the 20th and 21st century. Moreover, the building where the gallery
is located is one of the most beautiful Warsaw monuments, having survived WWII
with its original interior intact.
Did you know that on 16th December 1922 in the building of Zachęta National
Gallery of Art Eligiusz Niewiadomski assassinated the first Polish president –
Gabriel Narutowicz?
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Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
W centrum Warszawy, w zamku położonym obok Łazienek Królewskich
prezentowane są wystawy i spektakle. Działa tu kino, księgarnia, biblioteka,
restauracja i bistro. Mieszkają i tworzą tu artyści. To miejsce, w którym przeszłość
łączy się ze współczesnością.
Czy wiedziałaś/eś, że Zamek Ujazdowski stoi na miejscu XI‑wiecznej osady
Jazdów? Jazdów jest znany z kompleksu 90 domków fińskich powstałych
w 1945 roku jako pierwsze osiedle mieszkaniowe w powojennej Warszawie.
Nazwa domków wzięła się z tego, że zostały one wybudowane w formie
reparacji wojennych Finlandii na rzecz ZSRR. Miasto chciało wyburzyć te oazę
spokoju w centrum miasta około 10 lat temu, ale nie udało im się zrealizować
tego planu w całości poprzez upór i motywację ludzi tam mieszkających.
Obecnie większość domków służy organizacjom non‑profit jako miejsce
przechowywania swoich materiałów lub miejsce do organizacji warsztatów.

Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art
In the heart of Warsaw, in the castle located next to Łazienki Park, exhibitions and
performances are presented. There is a cinema, a bookshop, a library, a restaurant
and a bistro. This is where artists live and create and where the past meets the
present.
Did you know that Ujazdowski Castle is located in the place of XI century
Jazdów village? Jazdów is known for its complex of 90 Finnish houses that
were built in 1945 as a first housing estate in the post‑war Warsaw. These
houses were built as a form of Finnish war reparations for USSR, that’s
where their name came from. The city of Warsaw wanted to tear down this
oasis of calm in the city centre approximately 10 years ago, but their plan
didn’t succeed because of the stubbornness and motivation of the residents.
Currently these houses are mainly used by non‑profit organisations to store
their materials or to organise workshops.
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Muzeum Polskiej
Wódki (tylko dla osób
pełnoletnich!)
Polska Wódka jest nie tylko naszym
dobrem i dziedzictwem narodowym,
ale i jednym z nieodłącznych atrybutów
polskości na świecie. To również bardzo
ważny element polskiej kultury, który od
wieków towarzyszy Polakom podczas
celebracji ważnych chwil. Celem powstania
Muzeum Polskiej Wódki jest stworzenie
przestrzeni, w której w jednym miejscu
zaprezentowana zostanie jej wyjątkowa historia.
W atrakcyjny i nowoczesny sposób przybliża się
zwiedzającym proces jej powstawania, surowce,
z których jest produkowana i wreszcie walory smakowe.
Na terenie Muzeum Polskiej Wódki odbywają się
warsztaty, podczas których uczestnicy mogą nauczyć
się przyrządzania popularnych drinków, tradycyjnych
nalewek, a także uzupełnić swoją wiedzę na temat
narodowego trunku.

Museum of Polish Vodka
(only for adults!)
Polish Vodka is not only our national
heritage, but it is also an essential
attribute of ‘Polishness’ recognised
all across the world. It’s also a crucial
element of Polish culture, which has been
served on Polish tables during celebrations
for centuries. The goal of the Polish Vodka
Museum was to create a space where we could
present vodka’s unique history. We are going
to use appealing and modern means to familiarise
the visitors with the process of vodka production,
raw materials used for its production as well as its
different flavours. At the end of the tour, there is an
option to taste Polish vodkas and it will be a perfect
complement to your visit to this place.
In the Museum of Polish Vodka there are many
workshops and courses where you can learn how
to prepare popular cocktails, traditional liqueurs, and also
learn more about Polish national tipple.
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Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik to prawdziwa gratka dla miłośników nauki. Tu możesz
odkrywać prawa rządzące światem, samodzielnie eksperymentując przy
eksponatach. Czekają na Ciebie także warsztaty, pokazy naukowe oraz dwie
sceny teatralne – Teatr Wysokich Napięć i Teatr Robotyczny. W laboratoriach
poczujesz się jak prawdziwy naukowiec, a w Majsterni staniesz oko w oko
z prawdziwymi wyzwaniami konstrukcyjnymi. Pamiętaj o pokazach nieba
w Planaterium! Kiedy już wszystko zobaczysz, zrelaksuj się na dachu Kopernika.
Czy wiesz, że podczas Nocy Spadających Gwiazd Centrum Nauki Kopernik
organizuje darmowe wydarzenie, podczas którego wyłączane są wszystkie
światła w okolicy, aby można było wyraźnie podziwiać gwiazdy?
CNK wystawia leżaki na świeżym powietrzu aby widzowie mieli jak
największy komfort podczas tej magicznej nocy.

Copernicus Science Centre
The Copernicus Science Centre is a real treat for science lovers. Here you can discover
laws that govern the whole universe, play with the exhibition on your own. Many
workshops, science shows and two theatre stages – High Voltage Theatre and
Robotical Theatre, are waiting for you. In laboratories you will feel like a real scientist,
and in the Thinkatorium you will stand face to face with the real construction
challenges. Remember about the live shows in the Planetarium! After seeing
everything, relax on the rooftop of the Copernicus Science Centre.
Do you know that during the Night of Falling Stars Copernicus Science Centre
organises free of charge event during which all of the lights in the closest
area are being turned off so that people can watch the stars clearly? CSC also
puts deck chairs outside on the fresh air so that the audience has the best
conditions and comfort during this magical night.
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Muzeum Marii Skłodowskiej‑Curie w Warszawie
Muzeum Marii Skłodowskiej‑Curie w Warszawie mieści się w XVIII‑wiecznej
kamienicy przy ul. Freta 16 w Warszawie, w domu urodzenia noblistki. Wystawę
stałą stanowi zbiór notatek i listów Marii Skłodowskiej‑Curie, a także fotografii,
dokumentów i rzeczy osobistych uczonej. Fragment wystawy zaaranżowano
jako laboratorium paryskie Państwa Curie, w którym prezentowane są przyrządy
pomiarowe, używane m.in.: przez małżeństwo uczonych i zaprojektowane przez
męża Marii – Piotra Curie.
Czy wiedziałaś/eś, że w budynku Muzeum został namalowany mural
autorstwa Marty Frej i Macieja Raczyńskiego? Dzieło zostało zatytułowane
„Radykalne siostrzeństwo” i opisuje relacje Bronisławy i Marii Skłodowskich,
które zawarły siostrzany pakt, na mocy którego wspierały się podczas
studiów w Paryżu.

Maria Skłodowska‑Curie Museum in Warsaw
Museum is located at the birthplace of the two‑time Nobel Prize winner,
the 18th‑century tenement house in the New Town area. The exhibition
presents an extensive collection of original notes and letters written by Marie
Skłodowska‑Curie, photographs, documents and personal belongings. One part
of the exhibition is arranged as a Curies’ laboratory in Paris, where there are
measuring devices used by this famous couple and designed by Marie’s husband –
Pierre Curie.
Did you know that in the Museum’s building there is a mural painted by Marta
Frej and Maciej Raczyński? This work was entitled “Radical Sisterhood” and
it describes a relationship between Maria and Bronisława Skłodowska, who
made a pact under which they were supporting each other during their
studies in Paris.
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Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek
Muzeum prezentuje kolekcję ponad 150 historycznych domów, sklepów, szpitali
i szkół dla lalek oraz kilka tysięcy dawnych zabawek. Ekspozycja jest prezentowana
w dwóch oddziałach na Starym Mieście i zachwyca odbiorców w każdym
wieku. Placówka nagrodzona certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego
na Mazowszu w 2021 r.
Czy wiedziałaś/eś, że w Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek znajdziemy
lalki‑zakonnice i miniaturowe naczynia liturgiczne, służące niegdyś dzieciom
do zabawy?

Museum of Dollhouses, Games and Toys
Museum presents a collection of over 150 historic houses, shops, hospitals, and
schools for dolls and a couple of thousands of old toys. The exhibition is presented
in two units in the Old Town and it amazes visitors of every age. The facility was
awarded with a Certificate of The Best Tourism Product in Mazovia in 2021.
Did you know that in the Museum of Dollhouses, Games and Toys we can find
nun dolls and mini liturgical vessels which served as a toys for the kids?
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Muzeum Fabryki Norblina
To nie jest zwyczajne Muzeum. To nietypowe miejsce, które zajmuje
prawie 2 hektary w sercu warszawskiej Woli. Otwarta przestrzeń, na którą składa
się 10 zabytkowych budynków, 50 maszyn i urządzeń, które po latach wróciły
na swoje miejsce, a także kolekcja platerów‑norblinianów produkowanych
w dawnych zakładach Norblin, Bracia Buch i T. Werner.
Zwiedzanie muzeum jest jak gra miejska. Wymaga zaangażowania odwiedzających,
którzy sami odnajdywać będą eksponaty i dedykowane im opisy.
Muzeum przygotowało 4 ścieżki zwiedzania. Każda z 4 ścieżek dostępna jest
na trzech różnych poziomach:
—Rodzina – dedykowana dla rodzin z dziećmi
—Turysta – dla osób, które chcą kompleksowo poznać historię fabryki
—Ekspert – dla pasjonatów, którzy interesują się historią i chcą poznać
szczegółowo historię omawianego zakresu
Czy wiesz, że niewielka parcela na rogu ulic Żelaznej i Prostej, którą dziś
zajmują pozostałości Fabryki Norblina, w 1786 r. stała się własnością
Franciszka Ryxa? To wyjątkowo barwna postać polskiego oświecenia.
Zaczynał jako fryzjer na dworze Michała Antoniego Sapiehy, by w 1763 r.
zostać zaufanym kamerdynerem, a potem doradcą Stanisława Augusta.

Norblin Factory Museum
This is no ordinary museum. It is a unique place, which occupies almost two hectares
in the heart of Warsaw’s Wola district. An open space comprising 10 historical
buildings, 50 machines and devices that have returned to their place after many
years, as well as a collection of Norblin platters produced in the former Norblin,
Buch Brothers and T. Werner factories. Visiting our Museum is like an urban game.
It requires the involvement of the visitors, who will find the exhibits and their
dedicated descriptions on their own. Are you interested in antique machines? Or the
products of the former Norblin Factory are closer to your heart? Are you an admirer
of architecture of the buildings, or are you more interested in the people associated
with this place? We have prepared four exploratory pathways.
Each of them is available on three different levels:
—Family – dedicated to families with children
—Tourist – for those who want to explore the history of the factory
—Expert – for enthusiasts who are interested in history and want to learn about
the history of the area in detail
Did you know that the small plot of land at the junction of Żelazna and
Prosta streets, now occupied by the remnants of Norblin Factory, in 1786
became a property of Franciszek Ryx? This flamboyant personality of Polish
Enlightenment era started his career as a hairdresser in the court of Antoni
Sapieha, only to become a trustworthy butler and then a personal advisor
of king Stanisław August.
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Muzeum Świat Iluzji
Witaj w niezwykłym świecie pozorów, złudzeń i paradoksów, gdzie możemy
doświadczyć jak oszukuje nas nasz własny mózg. Muzeum Świat Iluzji w Warszawie
to interaktywna, edukacyjno‑rozrywkowa przestrzeń dla każdego. Możesz
się tu dowiedzieć więcej o zjawiskach związanych z cieniami, lustrami czy
równowagą. Prezentowane eksponaty angażują zarówno młodszych jak i starszych
odwiedzających.
Czy wiesz, że w muzeum znajduje się Komnata Cieni i Zakręcony Tunel,
a w Pokoju Luster wychodzą najlepsze pamiątkowe zdjęcia?

Museum World of Illusion
Welcome to the fantastic world of illusion and paradox where you can experience
how your own brain can trick you. The Museum World of Illusion in Warsaw
is an interactive, educational and entertaining space for everyone. Here you can find
out more about the phenomena of shadows, mirrors, and balance. Exhibited items
engage both younger and older visitors.
Do you know that in the museum there is a Chamber of Shadows and Twisted
Tunnel, and that in the Mirror Room you can make the best pictures?
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Muzeum Życia w PRL
Muzeum Życia w PRL to wyjątkowe miejsce w Warszawie, w którym możesz odbyć
podróż w czasie i doświadczyć realiów oraz absurdów życia w komunistycznej
Polsce lat 1944‑1989. Co u starszych pokoleń wywołuje wspomnienia, czasami
nostalgiczne a czasami zaprawione kroplą goryczy, u młodszych będzie pretekstem
do odkrywania fascynujących wątków naszej niedawnej historii i codzienności
Polaków. Dzięki oryginalnym pamiątkom, eksponatom i intrygującym historiom
młode pokolenie zrozumie jak bardzo odmienne od naszego było życie społeczne
i kultura, nie zdominowana Internetem i nowoczesnymi technologiami..
Czy wiesz, że w Muzeum Życia w PRL możesz napić się oryginalnej oranżady
z czasów komunizmu, którą znają starsze pokolenia? Nie jest ona już
ogólnodostępna w każdym sklepie, dlatego zachęcamy aby podczas wizyty
w tym miejscu skosztować jej i przenieść się na moment do dawnych czasów.

Museum of Life Under Communism
Museum of Life under Communism is a unique place in Warsaw, which takes you
back in time so that you can experience the everyday realities and absurdities of the
1944‑1989 communist era in Poland. What brings back bittersweet or nostalgic
memories to older generations of Poles will turn into a fascinating discovery for
those who didn’t have a chance to experience it. Thanks to genuine relics, artefacts,
and everyday life stories you will realize how different life was back then. Younger
visitors may be surprised to discover social life and popular culture before they got
dominated by the Internet and modern technologies.
Do you know that in the Museum of Life Under Communism you can try
an original orangeade from the communism times, which is very well‑known
among older generations? This beverage is not generally available anymore
in the stores, that’s why we recommend you trying it while you’re here and
to go back for a moment to the times of Polish People’s Republic.
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Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to nowoczesny kompleks
muzealno‑edukacyjny w enklawie historycznej, której sercem jest dom Marszałka –
dworek „Milusin”, wraz z ogrodem.
Muzeum ulokowane jest w leśnym parku o powierzchni 4 ha na terenie, którego
znajdują się trzy zabytkowe budynki wpisane do rejestru zabytków. Serce instytucji
bije w dworku „Milusin”, a źródłem wiedzy jest wystawa stała w nowoczesnym
budynku. Muzeum przybliża i propaguje pamięć o życiu, dokonaniach i dziedzictwie
Józefa Piłsudskiego poprzez działalność naukową, wystawienniczą, wydawniczą
oraz programy edukacyjne i społeczne. Jest przestrzenią, w której historia i tradycja
inspirują do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla Polaków. Muzeum gromadzi
zabytki i przedmioty związane z Józefem Piłsudskim, a także z epoką, w której
żył i działał. Zbiory obejmują okres od powstania styczniowego do końca życia
Piłsudskiego, a także współczesne świadectwa pamięci o Marszałku.
Czy wiesz, że wystawa stała, „Józef Piłsudski dla Rzeczypospolitej. 1867‑1935”
znajduje się w podziemnej części nowego budynku 11 m pod ziemią?
Czy wiesz, że dworek „Milusin” – dom rodziny Piłsudskich od 2020 roku jest
Pomnikiem Historii?

Józef Piłsudski Museum in Sulejówek
Józef Piłsudski Museum in Sulejówek is a modern museum and educational complex
in a historical enclave. Its heart is the Marshal’s house: the “Milusin” manor house
with a garden. The Museum is located in a forest park with area of 4 ha, where
are three historic buildings entered in the register of monuments. However, the
heart of the institution beats in the “Milusin” manor house. On the other hand, the
core exhibition located in the modern building is the source of the knowledge.
The Museum introduces and promotes the memory of Józef Piłsudski’s life, his
achievements and his heritage. There is used for these purposes such activities
as scientific researches, exhibitions, publications or educational and social programs.
It is a space where history and tradition inspire discussions on important and up to
date to Poles topics. Museum collects relics and items related to Józef Piłsudski,
as well as the epoch, when he lived and worked. The collections cover the period
from the January Uprising to the end Pilsudski’s life, as well as contemporary
testimonies to the memory of the Marshal.
Do you know that the core exhibition “For the Commonweal. Józef Piłsudski
1867‑1935” is located in the underground part of the new building 11 meters
underground?
Do you know that the “Milusin” manor house – the house of the Piłsudski
family, from 2020 is a Historical Monument?
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