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ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W KONKURSIE  
NA PLAKAT PROMUJĄCY NOC MUZEÓW  
W WARSZAWIE 2011

I miejsce: Adam Świerżewski, Gdańsk

III miejsce: Joanna Grochocka  
i Piotr Jackowski, Warszawa

II miejsce: Marta Dąbrowska, Gdańsk

wyróżnienie za hasło:  
Dagna Krzystanek, Gliwice

wyróżnienie:  
Joanna Grochocka, Warszawa
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„Śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Napromieniuj się wiedzą” gra miejska w Noc Muzeów 
Poznaj z nami Marię Skłodowską-Curie. Dowiedz się, co znajdowało się w jej fiolkach,  
kiedy najbardziej lubiła spędzać czas na rowerze, czym były „małe curie” i jak wyglądały jej Noble.
Weź udział w grze miejskiej o wielkiej polskiej uczonej.
start: godz. 18.00, miejsce: namiot informacyjny na Placu Bankowym
czas trwania gry: 4 godziny; dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Uwaga! Obowiązują zapisy! Rejestracja pod adresem: infopraga@infopraga.com.pl,  
informacje na www.infopraga.com.pl

Spektakl Okruchy – Rentgen duszy, A3Teatr
21.00 miejsce: Krakowskie Przedmieście, przed Domem Polonii
Historia złożona z okruchów życia, drobnych historii codzienności, paraboli emocji – radości, 
smutków, żali, tęsknot, marzeń. Aktorzy zostają postawieni wobec wyzwania, którym jest spotkanie. 
Nad całością unosi się wspomnienie Skłodowskiej-Curie: kobiety, warszawianki, Polki, chemika… 
Spektakl funkcjonuje na zasadzie fabuły „Gry w klasy” Cortazara: widz sam wybiera kolejność 
oglądanych scen, przemieszcza się, układa elementy układanki obrazów; występują:  
A. Jegerska-Michalska, B. Songin, G. Tabor, W. Malinowski, S. Dembski, A. Zebrowski.  
reż. D. Skibiński

video foto mapping
22.00-2.00; miejsce: ul. Freta 16, fasada budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
Widowiskowa animacja wykorzystująca architekturę fasady do stworzenia efektów iluzji.
Przyjdź i zobacz, jak budynek przeobraża się w laboratorium! Autorami animacji są: Swanski (Paweł 
Kozłowski), znany artysta należący do tzw. pokolenia transformacji, zdobywca prestiżowych nagród,  
autor licznych wystaw oraz murali, a także DriftWell. com, specjaliści od animacji komputerowych;  
muzyka: Wojtek Urbański, młody kompozytor muzyki elektronicznej

zaprasza miasto stołeczne Warszawa
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Na Noc Muzeów w Warszawie 
zapraszaja̧ :
MUzEa

Fotoplastikon Warszawski, oddz. Muzeum Powstania Warszawskiego, Al. Jerozolimskie 51
Muzeum Azji i Pacyfiku, Galeria Azjatycka, ul. Freta 5
Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Hozjusza 2
Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego, ul. Wąski Dunaj 10
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, ul. Trębacka 3
Muzeum Erotyki, ul. Grzybowska 3
Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, pl. Defilad 1
Muzeum Farmacji im. Mgr Antoniny Leśniewskiej, ul. Piwna 31/33
Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1
Muzeum Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej, ul. Waliców 11
Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25
Muzeum Geodezji i Kartografii Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.,  
ul. Nowy Świat 2
Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego PIB, ul. Rakowiecka 4
Muzeum Harcerstwa, ul. Konopnickiej 6
Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al. Wilanowska 204
Muzeum Historii Spółdzielczości, Warszawska Kooperatywa Spożywców oraz Fundacja Stocznia, 
ul. Jasna 1
Muzeum Historii Żydów Polskich w Klubokawiarni Chłodna 25, ul. Chłodna 25
Muzeum Historyczne m.st. Warszawa oraz Barbakan, Rynek Starego Miasta 28-42
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Hlonda 1
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, ul. Kozia 11
Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa 1
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, pl. Bankowy 1
Muzeum Kowalstwa, ul. Przy Grobli 84
Muzeum Legii, ul. Łazienkowska 3
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20
Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykoli 1
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, ul. Szwoleżerów 9
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Freta 16
Muzeum Modniarstwa i Naparstków, ul. Marszałkowska 9/15
Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3
Muzeum Neonów, ul. 11 listopada 10
Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62
Muzeum Nurkowania, ul. Grzybowska 88
Muzeum Ordynariatu Polowego oddz. Muzeum Historycznego m. st Warszawy, ul. Długa13/15
Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16
Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16
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Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich, ul. Nowolipie 2
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, ul. Powsińska 13
Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79
Muzeum Pożarnictwa, ul. Chłodna 3
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, ul. Puławska 113a
Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
Muzeum Teatralne (Teatr Wielki – Opera Narodowa), pl. Teatralny 1
Muzeum Techniki, pl. Defilad 1
Muzeum TVP, ul. Woronicza 17-wejście od Samochodowej
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Ząbkowska 27/31
Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26
Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3
Muzeum Woli – oddz. Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, ul. Srebrna 12
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25
Muzeum Ziemi PAN, al. Na Skarpie 20/26 i 27
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52
Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
Studium Europy Wschodniej UW, oddz. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28
Zamek Królewski w Warszawie, pl. Zamkowy 4
w ciągu dnia: Miejsce Pamięci Palmiry, oddz. Muzeum Historycznego m. st Warszawy, Kampinoski Park 
Narodowy, Cmentarz Palmiry

GaLErIE, praCOWnIE artystÓW

Akademia Sztuk Pięknych – Galerie: Salon Akademii, 2.0, Aula, Turbo, Wydział Malarstwa oraz 
dziedziniec, ul. Krakowskie Przedmieście 5 oraz ul. Spokojna 15
Bochenska Gallery, ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Kultury Koneser
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Galeria A19, Marymont_metro dla sztuki, antresola na stacji Metro Marymont
Galeria AniAni, ul. Brzeska 5
Galeria Appendix2,ul. Foksal 11/1
Galeria Art NEW media, ul. Krakowskie Przedmieście 41
Galeria Asymetria/Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Nowogrodzka 18a/8a, 4 piętro domofon: 8
Galeria aTAK, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4
Galeria Autograf, ul. Grochowska 342 (róg Mińskiej)
Galeria Awangarda Studio, ul. Krakowskie Przedmieście 13 (Hotel Europejski)
Galeria Blue-S, ul. Bociania 28
Galeria Camera di Foto, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4 lok. 3, 2 piętro
Galeria Di Arte A&S, ul. Łazienkowaska 14
Galeria Elektor – MCKiSF, ul. Elektoralna 12
Galeria Fibak, ul. Krakowskie Przedmieście 5
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Galeria Foksal – MCKiS, ul. Foksal 1/4
Galeria Freta 22, ul. Freta 20/24
Galeria Fundacji Artbarbakan – N'69, ul. Tarchomińska 9
Galeria Jabłkowskich, ul. Chmielna 21
Galeria Klatka, ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Kultury Koneser
Galeria Klitka, atelier fotograficzne, ul. Ząbkowska 12
Galeria Kotarba Design, ul. Akcent 13c
Galeria Krytyków Pokaz – MCKiS, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22
Galeria Le Guern, ul. Widok 8
Galeria lokal_30, ul. Foksal 17b/30
Galeria Milano, ul. Waszyngtona 2a
Galeria m2, ul. Oleandrów 6
Galeria Nieformalna, ul. Litewska 11/13
Galeria Nizio, ul. Inżynierska 3/4
Galeria Nowolipki, Państwowe Ognisko Artystyczne, ul. Nowolipki 9b
Galeria oraz siedziba Fundacji Atelier, ul. Foksal 11, 2 piętro
Galeria RAL9010,ul. Złota 48/54, Budynek Holiday Inn
Galeria Refleksy, ul. Narbutta 40 lok. 21
Galeria Schody, ul. Nowy Świat 39
Galeria Spokojna Akademii Sztuki Pięknych, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii ASP, ul. Spokojna 15
Galeria Steel Forest, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica
Galeria Studio, pl. Defilad 1, PKiN
Galeria sztuki współczesnej gaga galeria, ul. Książęca 4
Galeria Sztuki Wystawa, al. Wojska Polskiego 29
Galeria TEST – MCKiS, ul. Marszałkowska 34/50
Galeria to tu, ul. Ząbkowska 36
Galeria w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe, ul Podskarbińska 2
Galeria van Golik, ul. Berezyńska 27/6
Galeria w Siedzibie Zespołu ds. ESK 2016, pl. Konstytucji 4
Galeria XX1 – MCKIS, al. Jana Pawła II 36 oraz w ciągu dnia: ogród BUW, ul. Dobra 56/66
Galeria Zadra, ul. Freta 44/46
Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Magazyn Praga – galeria, ul. Ząbkowska 27/31
Magazyn Sztuk filia Ośrodka Kultury Ochoty (Pracownia Plastyczna), ul. Filtrowa 62 lok. 230
Noc Malarzy, ul. Szpitalna 8a
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Dom Artysty Plastyka, ul. Mazowiecka 11a
Otwarta Pracownia Malarska 11 Listopada, ul. 11 Listopada 22, p. 1
Pracownia 13, ul. Inżynierska 3/13
Pracownia Artystyczna – Trond Nicholas Perry, ul. Kawęczyńska 18 lok. 13
Pracownia Katharine Bentall, ul. Smolna 36/10a
Pracownia Malarska, ul. Ząbkowska 11
Pracownia Otwarta, ul. Folwarczna 5 lok. 35
Pracownia Rzeźby i Fotografii Tomasza Wiatera, ul. Zamieniecka 85 lok. 18, poddasze
Pracownia Wschodnia, ul. Lubelska 30/32
Pracownie ceramiczne, ul. Chełmska 21, teren WFFiD
Projekt Kordegarda, ul. Gałczyńskiego 3
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Salon Wystawy Marchand, pl. Konstytucji 2
Samsung Gallery, ul. Marynarska 15
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Galerie: Abakus i Brzozowa, ul. Jezuicka 4  
oraz Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32,ul. Lubelska 30/32
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, ul. Foksal 11/1
Szuflada – Galeria Pracownia, ul. Kawęczyńska 4
Witryna, pl. Konstytucji 4
Wizytująca Galeria, ul. Bema 65
Wydział Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych, ul. Spokojna 15
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Galeria Wydziału Architektury, ul. Rejtana 16
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Warszawski, Plac Zamkowy 8

pLaCÓWKI dypLOMatyCznE

Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35
Czeskie Centrum, al. Róż 16
Gabinet Prezydenta Warszawy, pl. Bankowy 3/5
Instytut Cervantesa pry Ambasadzie Królestwa Hiszpanii, Galeria, ul. Nowogrodzka 22
Instytut Słowacki – galeria, ul. Krzywe Koło 12/14a
Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, ul. Belwederska 25
Sejm RP ul. Wiejska 4/6/8
Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10

KLUBy, KaWIarnIE

Bratnia Szatnia, pl. Defilad 1 przy Teatrze Studio
Brzeska siedem, Brzeska 7 lok. 1
Cafe Szamsija, ul. Andrzejowska 9
Cafe Wiatraki, ul. Kubusia Puchatka 8
Czarny Motyl, ul. Ząbkowska 2
Cafe Próżna i Galeria Velt, ul. Próżna 12
Czuły barbarzyńca, ul. Dobra 31
Hard Rock Cafe – Muzeum Muzyki Rockowej, ul. Złota 59
Kawiarnia Stara Praga, ul. Targowa 18 paw. 33
Kępa Cafe ul. Finlandzka 12a/12,spacer po Saskiej Kępie
Klub Pod Blachą w pałacu Pod Blachą, Plac Zamkowy 2
Klub Powiększenie oraz Time Cafe, Plac Zabaw na Agrykoli
Klubokawiania Grawitacja, ul. Browarna 6
Klubokawiarnia Retrospekcja, ul. Bednarska 28/30
Kluboksięgarnia NumeryLitery, ul. Wilcza 26
Kopernika25 – Eko Naleśnikarnia, ul. Kopernika 25
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Pawiarnia, ul. Brzeska 16 lok. 2
Skład Butelek, ul. 11 listopada 22
Tarabuk, ul. Browarna 6

Oraz

Akademickie Radio Kampus, ul. Bednarska 2/4
Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów,  
ul. Długa 7
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7
Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,  
ul. Koszykowa 26/28
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14
Centrum Artystyczne Sztukarnia, ul. Lewicka 10
Centrum Kulturalno-Konferencyjne Wypieki Kultury, ul. Stolarska 2/4
Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Dada – Salon Twórczości Swobodnej, ul. Ząbkowska 38, vis a vis Centrum Kultury Koneser
Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9
Dom Kultury Świt w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Wysockiego 11
Dom Spotkań z Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy, ul. Karowa 20
Dorum Art Fabryka Kształtów i Barw, ul. Ząbkowska 27/31
Dowództwo Garnizonu Warszawa, pl. Piłsudskiego 4
Fundacja Hereditas, spacer po Pradze
Fundacja Ja Wisła, Port Czerniakowski – Barka Herbatnik, Pochylnia i okolice dawnej Warszawskiej 
Stoczni Rzecznej
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych – impreza wyjazdowa
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego PASTy oraz Boom Bardzo Oryginalna Oferta 
Marketingowa, ul. Zielna 39
Fundacja Rozwoju Sztuki „Zielona marchewka”, ul. Wilanowska 83
Fundacja Sztuki Niegłupiej skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej  
oraz Łazienki Królewskie – koncert
Fundacja Sztuki SAR: pl. Zamkowy – koncert,, CSW, Sinfonia Varsovia oraz Ogród Botaniczny
Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4
Instytut Adam Mickiewicza, ul. Mokotowska 25
Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Udostępniania I Archiwizacji Dokumentów, ul. Towarowa 28 
oraz Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25
Kino Kultura, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia „Mierz Wysoko”, ul. Brzeska 20
Kościół – Parafia Ewangelicko-Reformowana, al. Solidarności 74
Kościół Ewangelicko- Augsburski Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1
Mediateka START – META, Filia Biblioteki Publicznej im. St. Staszcia, ul. Szegedyńska 13A
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Multimedialny Park Fontann, Podzamcze, wejście od ul. Sanguszki
Ogród Botaniczny, Al. Ujazdowskie 41a/21
Pałac Kultury i Nauki – Taras Widokowy, pl. Defilad 1
Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13
Polski Związek Szachowy, Al. Jerozolimskie 49
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86
przewodnicy. warszawa. pl, spacer po Starym Mieście
Sala Historii PLL LOT, ul. 17 Stycznia 29
Sinfonia Varsovia, ul, Grochowska 272
Skwer – Filia Fabryki Trzciny, ul. Krakowskie Przedmieście 60A
SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe, ul. Karolkowa 28
Stacja Filtrów, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Koszykowa 81
Stołeczna Estrada, Łazienki Królewskie – koncert
Stowarzyszenie Artystów Fabs, ul. Brzeska 7
Stowarzyszenie Artystyczne „Front Sztuki”: Solec 44klub, ul. Solec 44 oraz Teatr Imka,  
ul. Konopnickiej 6
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” – spacer po Starym Mieście
Synagoga im. Nożyków, ul. Twarda 6
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5a
Teatr Polski w Warszawie, ul. Karasia 2
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55, domofon 50
Tramwaje Warszawskie – Muzeum na szynach, pl. Narutowicza
Warszawska Szkoła Fotografii, ul. Łazienkowska 14
Warszawskie Targi Książki, pl. Defilad 1 – PKiN, sala Kisielewskiego
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów – Rowerowa Noc Muzeów
Zenplace Sylwia Skrzyńska, ul. Miklaszewskiego 5
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5
Villa la Fleur, ul. Szpitalna 14, Konstancin-Jeziorna
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Informator:
DZIELNICA => muzea; galerie&pracownie; placówki dyplomatyczne; pozostałe placówki kulturalne; kluby i kawiarnie

Legenda:

markery tekstu piktogramy

zróbmy to razem  dostępne dla niepełnosprawnych  projekcja filmu

potańczymy, posłuchamy, 
zaśpiewamy  imprezy muzyczne  atrakcje dla dzieci

dzieci się nie nudzą  czynne dłużej  spacer

ŚRÓDMIEŚCIE

Fotoplastikon Warszawski, Muzeum Powstania Warszawskiego

 
Al. Jerozolimskie 51, www.fotoplastikonwarszawski.pl
19.00-21.30 zdjęcia Indii i innych regionów Azji z lat 50 – miejsce: Fotoplastikon; pokaz trójwymiarowych 
zdjęć współczesnych Indii i innych regionów Azji autorstwa Macieja Samulskiego – miejsce: drugi dziedziniec 
kamienicy; koncert przedwojennych utworów – miejsce: pierwszy dziedziniec kamienicy;
22.00-2.00 wystawa „Bez gorsetu, turniury i pantalonów, czyli odrobina erotyki w Fotoplastikonie 
Warszawskim” Uwaga! Wystawy w Fotoplastykonie równocześnie mogą oglądać 24 osoby

Muzeum Azji i Pacyfiku – Galeria Azjatycka

     

ul. Freta 5, www. muzeumazji. pl
do 2.00 wystawa „Lazur i turkus. Tradycyjna ceramika uzbecka i tadżycka”,  
oprowadza komisarz Karolina Krzywicka
przed galerią:
18.00 wykonywanie rytualnej buddyjskiej rzeźby z masła przez mnichów tybetańskich z klasztoru Drepung
19.00 koncert muzyki i śpiewu tybetańskiego w wykonaniu mnichów z klasztoru Drepung, zapraszają 
Fundacja Sam Dżub Ling i Tibet House „Acala”
20.00 pokaz wewnętrznych sztuk zdrowotnych, Stowarzyszenie Taoistyczne Tai Chi

Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego

ul. Wąski Dunaj 10, wejście od ul. Szeroki Dunaj
ekspozycja stała: warsztat szewski i rymarski, dokumenty i fotografie patrona muzeum, insygnia cechowe 
z XVI, XVII i XVIII wieku i Statut Cechu Rymarzy podpisany przez króla S. Augusta oraz zbiór miniaturowych 
modeli obuwia noszonych w latach 1910-1965
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Muzeum Drukarstwa Warszawskiego (oddz. Muz. Hist. m.st. Warszawy)

ul. Trębacka 3, www.muzeumdrukarstwa.mhw.pl
zwiedzanie wystaw „Nowa siedziba Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w dawnej drukarni Życia 
Warszawy przy ul. Marszałkowskiej” i „Sztuka w albumach” – prezentacja najpiękniej wydanych albumów
oraz własnoręczne drukowanie druku okolicznościowego na zabytkowej prasie
20.30 hejnał Warszawy i wspólne śpiewanie piosenki „Jak przygoda to tylko w Warszawie”

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN

pl. Defilad 1, Pałac Młodzieży w PKiN, www.muzewol.pan.pl
ekspozycja prezentująca szkielety wielkich dinozaurów z pustyni Gobi oraz z triasowego cmentarzyska 
w Krasiejowie, realistycznie wykonana rekonstrukcja australopiteka Lucy, wystawa o podboju lądów przez 
kręgowce z rekonstrukcją dewońskiego bagna, wystawa „Zabójcy bez Winy”

Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej  
(oddz. Muz. Historycznego m.st. Warszawy)

 
ul. Piwna 31/33, www.muzeumfarmacji.mhw.pl
wystawy stałe „W przedwojennej aptece” – oryginalne wyposażenie izby ekspedycyjnej i laboratorium 
aptecznego z lat 30. XX w. oraz  „Apteczki i leki japońskich wędrownych aptekarzy”
punkt sanitarny „Bitwa Warszawska 1920 r. ”
19.00-21.00 opatrywanie rannych, m.in. przyklejanie sztucznych blizn i mierzenie ciśnienia
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 projekcja filmu „Cud nad Wisłą” reż. K. Nowak-Tyszowiecki, 
multimedialna prezentacja dawnego sprzętu medycznego
20.30 hejnał Warszawy i wspólne śpiewanie piosenki „Jak przygoda to tylko w Warszawie”
19.00-23.00 patrole Straży Obywatelskiej i Legii Kobiecej przed Muzeum Farmacji, na Zapiecku,  
na Rynku Starego Miasta i przy Barbakanie

Muzeum Fryderyka Chopina

        

ul. Okólnik 1, www.chopin.museum. pl
ChopIN MUSEum NIGHT – zwiedzanie interaktywnej ekspozycji stałej
wydarzenia specjalne: pokaz mody kolekcji „Chobeeth” Dory Krynicky, audiowizualny performance 
„chopinintimacy” grupy INIRE, projekcje filmowe oraz w ramach „FreshJazz ChopIN” Joanna Duda 
i Mateusz Kołakowski Trio

Muzeum Geodezji i Kartografii Warszawskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego S.A.

ul. Nowy Świat 2, www.wpg.com.pl
zbiory muzeum, wśród których znajdują się mapy, instrumenty geodezyjne, maszyny liczące oraz instrumenty 
i akcesoria służące do wykonywania prac kreślarskich
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Muzeum Harcerstwa

 

ul. Konopnickiej 6, www.muzeumharcerstwa. pl
„100 lat w 6 godzin – powrót do przeszłości” wystawa obrazująca początki ruchu harcerskiego na ziemiach 
polskich,
19.00 – światowy skauting
od 20.00 każda godzina rozpoczyna kolejne dwudziestolecie dziejów harcerstwa; „Gawędy Druhny Babci” 
okraszane pokazami fotografii oraz piosenkami z tamtych lat, miejsce: sala kominkowa, a także: wystawa 
poczt harcerskich, zlot 100-lecia w Krakowie, filmy z dawnych lat oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia 
w historycznych strojach w harcerskim atelier

Muzeum Historii Polski

       
ul. Senatorska 35, www.muzhp.pl
miejsce: ogród Muzeum Historii Polski
dla dzieci: rysowanie przyszłej siedziby MHP, układanie puzzli z budynkiem MHP, puzzli z obrazem Canaletta 
oraz quiz „czym różnią się obrazy? ”
„Wolna elekcja” prezentacja na komputerze, układanie dużych przestrzennych puzzli, plansze oraz makiety 
MHP, gra w „kiosku multimedialnym”, spacer po Parku Saskim z przewodnikami z grupy przewodnicy. 
warszawa. pl oraz gra edukacyjna „Poszukiwanie skarbu – nocna gra z przygodami”

Muzeum Historii Spółdzielczości,  
Warszawska Kooperatywa Spożywców oraz Fundacja Stocznia

ul. Jasna 1, Dom pod Orłami
zwiedzanie ekspozycji oraz rozmowy na temat historii spółdzielczości; „Tą marchewką, proszę pani, 
planujemy zwalczyć kapitalizm” o spółdzielczości w praktyce opowiedzą członkowie Warszawskiej 
Kooperatywy Spożywców
21.00-24.00 malowanie szablonów na koszulkach i płóciennych torebkach; niespodzianki dla gości: reprinty 
przedwojennych plakatów i inne gadżety

Muzeum Historii Żydów Polskich

  

ul. Chłodna 25, www.jewishmuseum.org.pl
muzeum zaprasza do Klubokawiarni Chłodna 25 na potańcówkę przy przedwojennych tangach żydowskich, 
nauka kroków podstawowych i zabawa do białego rana

Muzeum Historyczne m.st. Warszawa oraz Barbakan

          
18.00-1.00 Noc na Starówce, www.mhw.pl
miejsce: Rynek Starego Miasta, wystawa czasowa „Rzecz o Warszawie i jej Muzeum”, do 23.00 kiermasz 
wydawnictw varsavianistycznych
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18.00 „Śladami ludzi i wydarzeń”, spacer po Starym Mieście-opowieści o historii miejsc i mieszkańców  
oraz tablicach i inskrypcjach Starówki
zajęcia dla dzieci od 9 lat, prowadzenie: R. Morawski, zbiórka przy Pomniku Syrenki
19.00 „Szlakiem powstańczych szpitali”, spacer po Starym Mieście-odwiedzanie miejsc, w których w sierpniu 
1944 r. założono szpitale
zajęcia dla dzieci i starszych, prowadzenie: M. Zdanowska, zbiórka przy Pomniku Syrenki
20.30 hejnał Warszawy odegrany na trąbce i wspólne odśpiewanie piosenki „Jak przygoda to tylko 
w Warszawie”
„Warszawa w dekadach”-plenerowe kino dokumentalnych filmów warszawskich:
21.00-22.00 „Warszawa nie zapomni”, „Powrót na Stare Miasto”, „Warszawa nie zapomni” (wersja ang.)  
– dokumenty o W-wie 1939-45
22.00-22.40 „Cud nad Wisłą” – dokument o Bitwie warszawskiej 1920 r.
22.40-23.00 „Dla szczęścia ludzkości” – dokument o warszawskich reklamach XIX/XX w.
23.00-24.00 „Człowiek. Szkice do portretu S. J. Starynkiewicza” – film o p. o. Prezydenta Warszawy  
S. Starynkiewiczu
24.00-1.00 „Piosenka o mojej Warszawie” – impresyjny dokument o historii i współczesności Warszawy
miejsce: Barbakan
18.00-19.00 „Mury obronne Starej Warszawy”, oprowadzanie z komentarzem historycznym, zbiórka przy 
Barbakanie, prowadzenie: M. Teodorowicz
20.30, odegranie na trąbce hejnału Warszawy i wspólne odśpiewanie piosenki „Jak przygoda to tylko 
w Warszawie”
19.00-1.00 zwiedzanie wystaw: „Stare Miasto w Warszawie – pomnik światowego dziedzictwa 
kulturalnego” i „Mury obronne”

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
       

ul. Kozia 11, www.muzeumkarykatury.pl
dwie wystawy połączone z pokazem filmów animowanych:  Karol Baraniecki (1911-1986) rysunki 
– wystawa karykaturzysty, satyryka, autora ilustracji książkowych i projektów do filmów, m.in. 
do „Zaczarowanego ołówka”
„Butenko Pinxit” wystawa Bohdana Butenki – znanego ilustratora i rysownika; ilustracje i filmy dla dzieci 
i młodzieży z kultowymi postaciami Gapiszona oraz Gucia i Cezara

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

 
pl. Bankowy 1, www.muzeummalarstwa.pl
21.00 „Summer time” przeboje operetkowe i musicalowe; M. Szymańska-Sablakowska-sopran,  
M. Ruta – tenor, M. Stachura – baryton, P. Filek – fortepian
22.30 „Od Słowackiego do Herberta” koncert poetycko-muzyczny; D. Świątek – śpiew,  
B. Kobrzyńska – recytacja; A. Perman – fortepian, D. Świątek – muzyka
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Muzeum Legii

  

ul. Łazienkowska 3, muzeum znajduje się pod trybuną północną nowego stadionu, www.legia.pl
historia warszawskiego klubu i polskiego futbolu, w gablotach muzeum zgromadzono blisko 1500 
eksponatów – pamiątkowe puchary, proporczyki, bilety, plakaty, a także koszulki i buty, w których grały 
największe gwiazdy zespołu z Łazienkowskiej

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20, www.muzeumliteratury.pl
wystawa „Gabriela Zapolska. Zbuntowany talent” i towarzyszące jej wydarzenia z okazji 90. rocznicy śmierci 
pisarki
19.30 happening teatralny na Rynku Starego Miasta, spektakl w reż. T. Lipińskiego na podstawie 
fragmentów dramatów Zapolskiej; przy niesprzyjającej pogodzie – we wnętrzach Muzeum 
20.15 warsztaty teatralne dla wszystkich, którzy chcieliby wystąpić na scenie, zgłębić tajniki sztuki i nabrać 
nieco aktorskich umiejętności, miejsce: Sala audiowizualna

Muzeum Łazienki Królewskie

       
ul. Agrykoli 1, www.lazienki-krolewskie.pl 
18.00 do 2.00 alejki parkowe przystrojone nastrojowo lampionami
18:00-22.00 warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat „Balonem po świecie nauki” zabawy 
nawiązujące do obchodów roku Marii Skłodowskiej-Curie; Ośrodek Edukacji Muzealnej: budowa balonu 
na ciepłe powietrze, skonstruowanie camery obscura, pierwsza zasada dynamiki oraz Wydział Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego: eksperymenty fizyczne – „uparte” monety, rakieta na denaturat,  
co trzyma przyssawkę; miejsce: Stara Pomarańczarnia, Scena pod Lipą
19.00-2.00 zwiedzanie Pałacu na Wodzie – oświetlone świecami wnętrza i przewodnicy przebrani  
w stroje z epoki stanisławowskiej Uwaga! Zwiedzanie jedynie z zaproszeniami – wejściówki rozdawane 
od 12.05 do 14.05 w kasie Pałacu na Wodzie, wejścia do Pałacu co 15 min, grupy: 30 osób
Koncerty w Łazienkach Królewskich:
20.00 Koncert mistrzów w Noc Muzeów pod pomnikiem Chopina, zaprasza Stołeczna Estrada
muzyczna uczta będąca wprowadzeniem do rozpoczynającego się sezonu Koncertów Chopinowskich  
(15.05-25.09); na scenie ustawionej na wodzie wystąpią:
– Steve Hackett – były gitarzysta grupy Genesis; niezwykle utalentowany instrumentalista i kompozytor, 
towarzyszyć mu będą John Hackett na saksofonie i flecie oraz Roger King na instrumentach klawiszowych
– Randy Brecker – artysta uznawany jest za największą osobowość muzyki fusion, słynie ze znakomitej 
techniki oraz wyjątkowej inteligencji muzycznej; grał z takimi gwiazdami jak: Bruce Springsteen,  
Frank Sinatra, Jaco Pastorius czy Frank Zappa
– Włodek Pawlik – pianista i kompozytor jazzowy, autor muzyki do wielu nagradzanych filmów 
zagranicznych oraz polskich m.in. od filmu „Rewers”; z Pawlikiem zagrają także: Paweł Pańta (kontrabas) 
oraz Cezary Konrad (perkusia).
Publiczność zgromadzona przy pomniku F. Chopina będzie miała szansę doświadczyć niezwykłej fuzji 
muzycznych geniuszy!
22.00 Koncert w Amfiteatrze, zaprasza Fundacja Sztuki Niegłupiej
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najnowszy projekt Bogdana Hołowni, płyta „Carissima” jazzowe aranżacje piosenek: Ada to nie wypada, 
Deszcz, To przypadek,  Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, Sex apil, Całuję twoją dłoń, Madame i inne.
Bogdan Hołownia – fortepian, Andrzej Bruner Gulczynski – kontrabas, Jozef Eliasz – perkusja 

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

ul. Szwoleżerów 9, www.muzeum.warszawa.pl
zwiedzanie w grupach, wejścia co 20 minut, ostatnie wejście godz. 0.30
wystawy historyczne: „Polski salon myśliwski XIX/XX wieku”, Powozownia im. Zbigniewa Prus- 
-Niewiadomskiego; wystawy przyrodnicze: „W polu i w kniei”: cz. 1: „Las”, cz. 2 „Ptaki”, „Oko w oko”

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne

    
ul. Freta 16, www.muzeum.if.pw.edu.pl
ekspozycja stała oraz wystawa Galerii Plakatu AMS „Skłodowska-Curie była kobietą!”
20.00-22.00 scenki z życia Marii Skłodowskiej-Curie ukazujące w zabawny sposób jej odkrycia i ich 
konsekwencje
pokazy: „Przenikliwość promieniowania” – prezentacja sposobów, jak można się chronić przed różnymi 
rodzajami promieniowania; „Koło fortuny – z atomem za pan brat” popularna zabawa zaadoptowana 
do celów nauki – wyjaśnienie zagadnień związanych z radioaktywnością oraz przybliżenie sylwetki noblistki
zabawy dla dzieci: pokaz sprzętu dozymetrycznego: mierzenie tego, czego nie widać; poszukiwanie skarbu: radio-
aktywność – konkurs na najlepszego poszukiwacza skarbów; łączenie atomów: tworzenie wiązań chemicznych
pokazy organizowane wspólnie z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej
przed muzeum: pokaz mody nawiązujący do lat 1860-1935, na ulicy Freta będzie można zobaczyć m.in. 
postacie w strojach, jakie nosiła Maria Skłodowska-Curie
22.00-2.00 video foto mapping na fasadzie muzeum – Przyjdź i zobacz, jak budynek przeobraża się 
w laboratorium!

Muzeum Modniarstwa i Naparstków

 
ul. Marszałkowska 9/15, www.porthos.pl
wystawy ze zbiorów Porthosa: naparstki z Całego Świata, kapelusze „Dla biednych i bogatych”
specjalne atrakcje: wystawa fotografii „Irlandia – Tajemnicza Wyspa” Ryszarda Wrzesińskiego Porthosa, 
wystawa modeli statków żaglowych, wystawa grafik Janusza van Golika – lekarz leczy, piekarz piecze, 
morderca morduje, grafik grafituje; muzyka live i degustacja kawy po irlandzku – Irish Pub – Galeria Tawerna 
Pod Zdechłym Dorszem na antresoli Salonu Kapelusz i Czapka

Muzeum Narodowe w Warszawie

     

Al. Jerozolimskie 3, www.mnw.art.pl
ostatnie wejście; 24.00 To OSTATNIA NOC, by zobaczyć galerie stałe, takimi, jakimi je znamy.  
Niedługo nic już nie będzie takie samo...
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ekspozycje stałe: Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Faras, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Malarstwa 
Europejskiego, Galeria Malarstwa Polskiego, Galeria Sztuki XX Wieku, Galerie Europejskiej i Polskiej Sztuki 
Zdobniczej z Gabinetem Sreber im. Leopolda Kronenberga.
„Bitwa pod Grunwaldem” odNOWA – spotkania z konserwatorami przy obrazie Jana Matejki – Katarzyną 
Jastrzębską, Barbarą Kurzyk-Soudah, Dorotą Pliś i Piotrem Lisowskim z Pracowni Konserwacji Malarstwa 
Sztalugowego MNW – Partner: PKO Bank Polski
Uwaga! obowiązują wejściówki dostępne w Informacji w czasie trwania Nocy Muzeów, zbiórka przed salą 
z „Bitwą pod Grunwaldem” o godz. 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00.
wystawa czasowa: Sztuka z Estonii jest pierwszą w powojennej Polsce prezentacją prac najwybitniejszych 
twórców estońskich działających począwszy od przełomu XIX i XX wieku po lata 40. (Oswajanie 
modernizmu) i od początku lat 70. XX wieku po współczesność (Prowokacje i konfrontacje) przygotowaną 
przez Estońskie Muzeum Sztuki KUMU w Tallinie.
Wieczorynka w muzeum dla dzieci w wieku 6–10 lat: Uwaga! Mumie i sarkofagi – wymagamy odwagi!, 
Starożytne straszydła i inne tajemnicze zajęcia. Zbiórka o godz. 18.30 przy bramie głównej muzeum. Uwaga: 
obowiązują zapisy, od 4 maja pod numerem tel. 22 621 10 31 wew. 227; pn. –pt., godz. 9.00-15.00

Muzeum Niepodległości

    
al. Solidarności 62, Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, www.muzeumniepodleglosci.art.pl
19.00 wernisaż wystawy „Polska biżuteria patriotyczna od powstania styczniowego do Solidarności”  
– zwiedzanie wystawy z przewodnikiem o godz. 23.00-24.00
20.00-21.00 występ zespołu Dixie Warsaw Jazzman
21.30-23.00 muzealna Noc z Kresami – projekcja filmów Śladami bohaterów „Ogniem i mieczem” 
i „Bastiony RP” z udziałem reżysera Adama Kulika
24.00-1.00 koncert paryski w wykonaniu Leny Ledoff, Katarzyny Skarżanki oraz Przemysława Dąbrowskiego

Muzeum Ordynariatu Polowego (oddz. Muz. Historycznego m.st. Warszawy)

    
ul. Długa 13/15, www.ordynariat.mhw.pl
zwiedzanie ekspozycji stałej i katedry, wystawy planszowe: „OO Pijarzy w powstaniu listopadowym”, 
rekonstrukcja artylerii Królestwa Polskiego z Muzeum Archeologicznego, „Polscy kapelani w PSZ”, 
rekonstrukcja samochodu wojskowego i mundurów z epoki „Polscy żołnierze w misjach pokojowych”, 
„Caritas”, rekonstrukcja wojskowego punktu kontrolnego
19.00 salwa armatnia i meldunek na rozpoczęcie imprezy
19.00-22.00 loteria fantowa z Caritas Wojskowym – zebrane pieniądze będą przeznaczone na sierocińce 
w Afganistanie
22.30 zamknięcie loterii i losowanie nagrody głównej
21.15 krótki koncert piosenek związanych z Warszawą
20.30 hejnał Warszawy i wspólne odśpiewanie piosenki „Jak przygoda to tylko w Warszawie”
23.30 pokaz i nauka musztry wojskowej w wykonaniu wolontariuszy MOP
zapraszamy do kuchni polowej z grochówką!
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej

       

ul. Pańska 3, www.artmuseum.pl
21.00 do 2.00 w siedzibie tymczasowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej czeka na widzów  „KINO MUZEUM”, 
organizowane wspólnie z Planete Doc Film Festival. W programie projekcja głośnego filmu dokumentalnego 
„Arbor” Clio Barnard startującego w festiwalowym konkursie Doc Art Award na najlepszy film o sztuce, 
artystach i wydarzeniach artystycznych, a także wybitne polskie filmy eksperymentujące z formułą 
dokumentu: „Prekursor” T. Królikiewicza, „Wanda Gościmińska. Włókniarka” W. Wiszniewskiego  
oraz „Sceny narciarskie” B. Dziworskiego. Cały program będzie emitowany kilkukrotnie;
w kawiarni Nowoczesnej – muzyka filmowa i specjalne kinowe menu

Muzeum Teatralne (Teatr Wielki – Opera Narodowa)

    
pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl
20.30- 1.00
wystawa malarstwa współczesnego ARS LONGA VITA BREVIS przygotowana we współpracy z Europejską 
Akademią Sztuki oraz koncerty kameralne zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym 
w Warszawie; miejsce: Sale Redutowe
„Opera i balet” wystawa pokonkursowa Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykaturzystów

Muzeum Techniki

 
pl. Defilad 1, www.muzeum-techniki.waw.pl
wejście ostatnich zwiedzających godz. 00.30; stałe i czasowe ekspozycje muzeum, wśród których znajdują 
się m.in. wystawy poświęcone komunikacji, zabytkom polskiego odlewnictwa, „Ciekawa fizyka”  
– zestaw doświadczeń ułatwiających zrozumienie podstawowych praw fizyki i przyrody, Radiotechnika, 
Sala Technicznych Środków Komunikacji Międzyludzkiej oraz nowości w zbiorach Muzeum – ekspozycja 
eksponatów, o które wzbogaciło się Muzeum Techniki, Tradycje i osiągnięcia Fabryki Samochodów 
w Lublinie oraz wiele innych, w tym unikat: maszyna szyfrująca ENIGMA oraz historia złamania niemieckich 
szyfrów przez polskich matematyków
w programie „Spotkanie z gwiazdami” – możliwość podpatrzenia przez specjalistyczne teleskopy ciał 
niebieskich, które będą widoczne na niebie – pokaz prowadzony i komentowany przez astronomów, 
uzupełniony specjalnymi symulacjami komputerowymi

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, 
www.uw.edu.pl/o_uw/historia/muzeum.html
okazja do poznania historii największej uczelni w kraju, zobaczenia Warszawy i Uniwersytetu oczami 
Chopina oraz obejrzenia najciekawszych eksponatów związanych z absolwentami UW
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Muzeum Wojska Polskiego

    

Al. Jerozolimskie 3, www.muzumwp.pl
wejście ostatnich zwiedzających godz. 00.30
19.00-24.00 wystawy stałe oraz czasowe „Zanim uderzył GROM, historia jednostek specjalnych i wojsk 
powietrzno-desantowych WP”, „180. Rocznica bitwy pod Grochowem”, „Biuro Ochrony Rządu – Zawsze 
dla Ojczyzny”, kolekcje lotnicze m.in. myśliwiec MiG29, Su-22, Mi-2, Mi-8, Mi-24 oraz stanowisko fotografii 
pamiątkowej, stylizowany okop związany z okresem walk o Tobruk – Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich; będzie można zobaczyć także samochód gen. Pietrzyka – Ambasadora RP w Iraku i służbowy 
samochód Prezydenta Wałęsy
20.00 koncert zespołu „Why Ducky?” – blues
22.30 pokaz sztucznych ogni
19.00-22.00 Pracownia Konserwacji Tkanin MWP będzie udzielała porad dot. przechowywania tkanin 
zabytkowych
19.00-23.00 pokazy uzbrojenia oraz walki wręcz
19.00-24.00 pokazy Grup Rekonstrukcji Historycznych

Muzeum Ziemi PAN

al. Na Skarpie 20/26 i 27, www.mz-pan.pl
ekspozycja specjalna „Liście wczoraj i dziś”, liście w wyrobach artystycznych Ewy Rudowskiej; artystka 
w swoich dziełach odkrywa urodę liści, metalizuje je galwanicznie i nadaje im barwy jesieni, obiekty 
artystyczne będzie można porównać z kolekcją liści kopalnych ze zbiorów Działu Paleobotaniki MZ; 20.00 
do 22.00 spotkanie z autorką biżuterii
zwiedzanie z przewodnikiem wystaw stałych „Procesy kształtujące oblicze Ziemi”, „Z przeszłości geologicznej 
Ziemi”, „Granity, granity…”, „Bursztyn – od płynnej żywicy do sztuki zdobniczej”, „Mineralogiczny alfabet”, 
„Wielkie ssaki epoki lodowej” oraz wystawy czasowej: Iran w fotografii Tomasza Kuczyńskiego

Państwowe Muzeum Etnograficzne

    
ul. Kredytowa 1, www.ethnomuseum.pl
indiańska noc “Ritmos de noche” zamiast biletów wstępu tej nocy każdy odwiedzający otrzyma wyjątkową 
„mapuczańską” pocztówkę-zdjęcie z Chile; dla gości czekających na wejście do muzeum – zabawy 
organizowane przez animatorów
przed muzeum: kiermasz indiański, sprzedaż wyrobów kulinarnych, rękodzieła, ceramiki, biżuterii z Ameryki 
Południowej oraz wina Lautaro z Chile oraz iluminacja świetlna na budynku muzeum
18.00-19.30 warsztaty dla dzieci: ozdoby w stylu Indian Mupuche, miejsce: pracownia, II. Piętro Uwaga! 
obowiązują zapisy tel. 022 827 76 41 wew. 218 lub e-mail: edukacjadzieci@ethnomuseum.pl
19.00-01.00 (z przerwami) koncert bębniarski
19.00-22.30 instrumentarium andyjskie – budowa i muzykowanie na wykonanych w trakcie Nocy Muzeów 
instrumentach; mini warsztat stylizowany na „pracownię Indian Mapuche”, który poprowadzą członkowie 
zespołu Gruppo Andino; miejsce: wydzielona część w salach wystawowych ekspozycji „Mapuche: Ziarno Chile”
19.00-21.00 otwarcie lokalu ETHNO CHILL-OUT w podziemiach PME, CHILE-CHILL-OUT z muzyką i słowem, 
VJ-prezentacja z wierszami Elikury Chihuailafa, fragmentami „La Araucana’y” i „Araukanii i jej mieszkańców”
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21.00-22.00 opowiadacze ze Studni O przedstawią historię na podstawie poematu „La Araucana”;  
miejsce: EHTNO CHILL-OUT
22.00-23.00 opowieść o Yumie Sumac ilustrowana filmem/klipami; miejsce: ETHNO CHILL-OUT
22.40; 23.00; 23.20 i co kolejnych 20 minut, aż do godz. 01.00 wykłady wirtualne; miejsce: wystawa 
„Mapuche: Ziarno Chile”
23.00-01.00 spektakl, słuchowisko „Araukania” w reż. J. Grabowieckiej; ilustrowane muzyką chilijską 
w wykonaniu Gruppo, występują znani aktorzy scen warszawskich; miejsce: ETHNO CHILL-OUT
imprezy towarzyszące wystawom stałym:
20.00-01.00 ludowy warsztat lutniczy i ludowe granie Pawła Steczkowskiego i Stacha Wyżykowskiego; 
miejsce: wydzielona część ekspozycji „Rzemiosło”, II. piętro
20.30-21.00; 22.00-22.30; 24.00-00.30 performance duetu Balanda Didjeridoo Duo, miejsce: wydzielona 
część ekspozycji „Oceania”, I. piętro
19.30-20.00 „Taniec butoh” spektakl Riu Ishihary ilustrowany muzyką w wykonaniu zespołu FLUTE O’CLOCK; 
miejsce: korytarz na I. piętrze, przy schodach, koło wystawy azjatyckiej; podczas występu zbiórka na rzecz 
poszkodowanych podczas kataklizmu w Japoniii
interaktywna gra dot. wystawy „Mapuche” Uwaga! konieczna wcześniejsza rejestracja pod adresem 
edukacjadoroslych@ethnomuseum.pl

Studium Europy Wschodniej UW (Muz. Uniwersytetu Warszawskiego)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, www.studium.uw.edu.pl
20.00-24.00 cykl multimedialnych prezentacji „Wschodnioeuropejskie krajobrazy”: wykład, wystawa, 
występy artystyczne oraz pokazy zdjęć

Zamek Królewski w Warszawie

          
pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl
19.00-2.00, ostatnie wejście o godz. 1.00; Uwaga! na zajęcia i atrakcje towarzyszące obowiązują 
zaproszenia – do odbioru w Punkcie Informacji Zamku Królewskiego od 9 maja w godz. 10.00-17.00
zwiedzanie: Apartament Królewski i Wielki z Salą Balową, Rycerską, Tronową oraz Arkady Kubickiego
zajęcia w Zamku Królewskim i Arkadach Kubickiego:
18.00, 19.00 „Czary mistrza Twardowskiego” zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z elementami 
inscenizacji, prowadzenie: dr K. Buczek, M. Reif, A. Wardak, zbiórka w Sieni Wielkiej.
19.00, 19.45, 20.30 „W poszukiwaniu skarbów Bazyliszka” zajęcia dla dzieci z klas 1-3 prowadzenie:  
D. i S. Szczoccy, zbiórka w Arkadach Kubickiego – wejście główne, prosimy o zabranie latarek!
20.00 „0 czym tu dumać na paryskim bruku. Francja Czesława i Oskara Miłoszów” program literacki 
prezentowany przez dr K. Buczek oraz aktorów – Barbarę i Jacka Bursztynowiczów w nastrojowym wnętrzu 
Café Zamek. Uwaga! Wstęp na podstawie bonu– do nabycia w Café Zamek w dniu imprezy, cena: 10 zł
22.00 „Nic nowego pod słońcem” monodram literacko-satyryczno-kabaretowy o dwudziestoleciu 
międzywojennym w wykonaniu S. Hollanda, scenariusz J. Bursztynowicz; zbiórka w Sieni Wielkiej.
zajęcia w pałacu Pod Blachą:
19.30 bajka „O Bazyliszku i…” – muzyczno-taneczna opowieść; spektakl dzieci w wieku 6-10 lat grany 
w Loży Masońskiej, obsada: narrator – M. Reif, Halszka – A. Wojciechowska, Maciek – E. Lewandowski, 
Melchior, żebrak, Baziliszek – T. Sadlakowski
20.30 „Dywan perski” spektakl Teatru Atlantis



20 

21.00 „Pod Gwiazdą Północy. Wolnomularstwo w czasach Stanisława Augusta” – wykład  
prof. T. Cegielskiego w Piwnicy Masońskiej; z cyklu Zamkowych spotkań historycznych
22.00 „Zapomniane księżyce” koncert Anny Jagielskiej-Riveiro
na terenie ogrodów zamkowych specjalna strefa „PZU SA Oficjalnego Ubezpieczyciela Zamku”
Koncert Fundacji Sztuki SAR we współpracy z Zamkiem Królewskim
mur przy ul. Podwale, pl. Zamkowy
www.muzeumutracone.pl
21.15 „Muzeum Utracone” multimedialny projekt prezentujący utracone w wyniku wojen, zaborów oraz 
kradzieży obiekty kultury polskiej; na wydarzenie złożą się animacje fotografii utraconych dzieł w autorskiej 
oprawie graficznej, opatrzone tekstem wprowadzającym – pokazowi towarzyszy koncert muzyki kameralnej 
oraz instalacja interaktywna dotykowa usytuowana w bramie głównej prowadzącej na dziedziniec Zamku 
Królewskiego

Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5, www.asp.waw.pl
miejsce: dziedziniec: „Liberated nomadic vehicle” Filip Ziarkiewicz, Jagoda Glińska; projekt zakłada budowę 
pojazdu pocywilizacyjnego, który umożliwia koczowniczą egzystencję po upadku naszej cywilizacji
Galeria Salon Akademii
do ostatniego gościa; wystawa Mirosława Bałki
Galeria 2.0
Andrzej Kokosza  „Potrójny akt z nicią – przestrzeń ciała”  videoinstalacja i koncerty muzyki elektronicznej
Galeria Aula
wystawa Mariana Nowińskiego
Galeria Turbo
18.00-24.00 projekt: Gdzie jesteśmy?/Where are we? Maciej Januszewski, Dominik Robak, projekt instalacji 
w czasie i w ruchu, zabawa kontekstem i wielkością małej galerii studenckiej
Wydział Malarstwa, Artenalia ASP – seria wystaw studentów, połączona z dorocznymi otrzęsinami uczelni

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 
ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
„Rzeczy budzą uczucia”, Roee Rosen „Roee Rosen’s Zombie Ladies |DYNAMIC DEAD ROEE ROSEN”, 
Zygmunt Rytka/Krzysztof Wojciechowski „When I’m Sixty-Four”, Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego 
na Ujazdowie, Ogród rzeźby, Plac przed Zamkiem – Teksty na fasadzie i elewacji północnej Zamku  
– Lawrence Weiner (USA), „Ławy” Jenny Holzer (USA) – 10 ław kamiennych z tekstami cyklu „Truizmy,  
Teksty o przetrwaniu, Rekonstrukcja” – Tadashi Kawamata (Japonia) – projekt rewitalizacji piwnic z XIXw.  
– cysterna wodna
wystawa „Społeczeństwo. Nielekko, niełatwo, nieprzyjemnie” obejmująca międzynarodowe i polskie 
kampanie: drukowane, spoty reklamowe, kampanie niestandardowe i interaktywne, wydarzenie w ramach 
VII edycji Polskiego Festiwalu Reklamy, zaprasza Fundacja Sztuki SAR
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Galeria Appendix2

ul. Foksal 11/1 w oficynie, www.appendix2.com
Mulitplex kultury

Galeria Art NEW media

 
ul. Krakowskie Przedmieście 41, www.artnewmedia.pl
wystawa fotografii Zofii Rydet z okazji przypadającej 5 maja setnej rocznicy urodzin artystki oraz
film dokumentalny Andrzeja Różyckiego „Nieskończoność dalekich dróg. Podpatrzona i podsłuchana Zofia 
Rydet” z 1989 r.

Galeria Asymetria

ul. Nowogrodzka 18a/8a, 4 piętro domofon: 8, www.asymetria.eu, www.archeologiafotografii.pl
multimedialna prezentacja projektu FotoRejestr oraz „Jerzy Lewczyński – twarze archiwum” Krzysztof Pijarski, 
wystawa w ramach projektu „Żywe archiwa” Fundacji Archeologia Fotografii

Galeria aTAK

ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, domofon 4, www.atak.art.pl
Zbysław Marek Maciejewski „Autoportret, niecierpliwość, ekstaza” malarstwo i rysunek z pierwszej połowy 
lat 70. XX wieku

Galeria Awangarda Studio

 
ul. Krakowskie Przedmieście 13 (w Hotelu Europejskim), www.awangarda.org.pl
Awangarda Studio to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie swoje prace wystawiają artyści 
z niepełnosprawnością intelektualną. zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych; będziemy 
nieszablonowo bawić się szablonami: można będzie korzystać z naszych AwangardaDesigns, tworzyć 
własne szablony i łączyć je ze sobą
spotkanie z artystami: Joanną Stańko i Krzysztofem Augustinem

Galeria Camera di Foto

 
ul. Krakowskie Przedmieście 62, www.cameradifoto.eu
20.00 wernisaż wystawy fotografii aktu: „Intymne pejzaże 1972” Wiesława Mariusza Zielińskiego (ur. 1935) 
galeria prezentuje oryginalne, czarno-białe obiekty pochodzące z głośnej wystawy sprzed 40 lat – akt 
w pejzażu oraz akt jako pejzaż
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Galeria Czarna

ul. Marszałkowska 4 lok. 3, 2 piętro, www.czarnagaleria.net
Dariusz Rzontkowski: „Siódma pieczątka” – przyjdź i przeczytaj książki, które nie istnieją; odbij, jako ekslibris, 
pieczątkę z intrygującym hasłem, zamów melodeklamację u znanego aktora i podziwiaj absurd sztukofaktury

Galeria – Di Arte A&S

ul. Łazienkowska 14, www.diarte.pl
19.00-1.00 wystawa „Marian Schmidt Fotografie” prezentacja dorobku artystycznego wybitnego polskiego 
fotografa – Mariana Schmidta 
20.00-21.30 prelekcja nt. fotografii ekspresyjnej „Humanizm i metafory” – prowadzi M. Schmidt  
„Aparat fotograficzny stanowi świetne usprawiedliwienie tego, aby zbliżać się do ludzi, rozmawiać z nimi, 
lepiej ich poznać”

Galeria Elektor (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

 
ul. Elektoralna 12, www.mckis.waw.pl
wystawy z cyklu „Młodzi, młodsi” w galeriach MCKIS:
„Niebezpieczne związki” Grupa Painthouse: K. Jarosławska, K. Ka, W. Zagórowska, M. Żurada/gościnnie: 
G. Stankiewicz, A. Tomaszuk

Galeria Fibak

ul. Krakowskie Przedmieście 5, www.galeriafibak.com.pl
wystawa malarstwa Andrzeja Fogtta

Galeria Foksal (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

 
ul. Foksal1/4, www.mckis.waw.pl, www.galeriafoksal.pl 
wystawy z cyklu „Młodzi, młodsi” w galeriach MCKIS:
wystawa „te[k]sty” Małgorzata Dawidek Gryglicka – zaprezentowane obrazy będą wstępem do realizacji 
rozległego intermedialnego projektu zatytułowanego „Topografia Intymna” (Œ-POWIEŚĆ)
oraz Instalacja dźwiękowa gdańskiej artystki, Katarzyny Krakowiak w przestrzeni i otoczeniu galerii

Galeria Freta 22

 
ul. Freta 20/24, www.freta22.pl
prace artystów współpracujących z Galerią, m.in. K. Brzechwy, B.  Murawskiej, M. Nowińskiego, J. Stannego, 
A. Trochim i Józefa Wilkonia
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Galeria Jabłkowskich

 

ul. Chmielna 21, w podwórzu, www.fotomiastikon.pl
19.00-1.00 wystawa „Fotomiastikon – warszawski fotoblog”
19.00-21.00 otwarty wykład i warsztat fotograficzny Hanny Musiał „Człowiek w tkance miejskiej”
21.30 koncert zespołu Czessband
23.30 koncert zespołu Uniqplan

Galeria Krytyków Pokaz (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

ul. Krakowskie Przedmieście 20/22, www.mckis.waw.pl 
wystawy z cyklu „Młodzi, młodsi” w galeriach MCKIS:
„OK/KO”, Karolina Kaźmierska – instalacja przestrzenna
20.00-22.00 spotkanie z artystką i kuratorką wystawy

Galeria Le Guern

 
ul. Widok 8, www.leguern.pl
do 24.00 wystawa „To” Igora Omuleckiego

Galeria lokal_30

ul. Foksal 17b/30, www.lokal30.pl
przestrzeń galerii zostanie zmieniona w strefę katastrofy – mieszkanie zniszczone przez tornado; 
„Apocalypso Place and the Last News” – wielowymiarowa medialna rzeźba, która przez nagromadzenie 
i nadmiar informacji w ironiczny sposób odnosi się do historii oraz współczesnej rzeczywistości mediów  
– wystawa artystów: filmowca Reynolda Reynoldsa oraz autora prac wideo i instalacji Christophera Draegera

Galeria m2 – m kwadrat

ul. Oleandrów 6, www.m2.art.pl
wystawa „Fajne miejsce” Jakub Adamek

Galeria Nieformalna

ul. Litewska 11/13, www.nieformalna.pl’
prezentacja prac „Obiekty przestrzenne” – Maria Milewicz-Brauer tworzy obiekty z gotowych elementów 
znalezionych na zapomnianych strychach i w piwnicach, na brzegach rzek i morza, w szufladach gdzie każdy 
gromadzi różne przedmioty które mogą się kiedyś przydać

Galeria Nowolipki, Państwowe Ognisko Artystyczne

   
ul. Nowolipki 9b, www.nowolipki.edu.pl
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20.00 wernisaż artysty malarza Leszka Drygalskiego „Ludzkie Sytuacje” czyli Naturalizm Psychologiczny  
– człowiek jako aktor, manekin, kukła 
22.00 niebanalna akcja muzyczna 
24:00 coroczne „Nowolipkowe” światełko do nieba 
galeria zaprasza do kawiarenki na tarasie

Galeria oraz siedziba Fundacji Atelier

ul. Foksal 11, 2 piętro, www.atelier.org.pl
Fundacja Atelier – Atelier Foksal
kolekcja Fundacji Atelier, wystawa artystów: M. Bielesz, M. Kotara, J. Lustych, A. Moskal-Ciempiel,  
A. Niziurska, E. Proszczuk, M. Ziółkowska oraz wystawa uczniów Atelier Foksal, Cela Sobolewska „Indie”, 
wystawa „Studio miniatur filmowych – legendy warszawskie”
Galeria Fundacji Atelier
Andrzej Bieńkowski „Gwasze po przejściach”; miejsce: I piętro oraz Teresa Starzec „Dalej, przez szkła 
kolorowe, ból wdziera się w oczy zmrużone”; miejsce: oficyna w podwórku

Galeria RAL9010

 
ul. Złota 48/54, budynek Holiday Inn, www.ral9010.com
„Portret w Komiksie” wystawa prezentująca przekrój twórczości Tomasza Bereźnickiego

Galeria Schody

ul. Nowy Świat 39, www.galeriaschody.pl
„Miedzy Pomiędzy” Beata Pflanz, wystawa malarstwa

Galeria Steel Forest

 
ul. Nowy Świat 72, gościnnie w Pałacu Staszica, www.steelforest.pl
happening „Promieniowanie” Artur Wąsowski, Krzysztof Skain May
20.30 wernisaż wystawy „Autografy” i biżuterii Jacka Ostrowskiego „Maria - rok 2011”

Galeria Studio

pl. Defilad 1, PKiN, www.teatrstudio.pl/galeria
19.00-21.00 filmy artystów współpracujących z Galerią: Roch Forowicz „Detekcja”, Paweł Hajncel „Historia 
jednego narodu”, Stefan Hanćkowiak „Podróż w kosmos”; dla gości wiosenny poczęstunek wegetariański

Galeria sztuki współczesnej gaga galeria

 
ul. Książęca 4, Centrum Giełdowe, www.gagagaleria.pl 
Kosmos – lata 70.
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Galeria TEST (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

 

ul. Marszałkowska 34/50, www.mckis.waw.pl, www.galeriatest.pl 
wystawy z cyklu „Młodzi, młodsi” w galeriach MCKIS:
„Nowe obrazy” Tomasz Myjak, malarstwo
19.00-24.00 wspólne malowanie i spotkanie autorskie z T. Myjakiem: Malować każdy może…
21.00 koncert: Muzyczny test – Karolina Kupczyk, Estera Pańczak & zespół, muzyka w klimacie gospel, r&b i soul

Galeria w Siedzibie Zespołu ds. ESK 2016

 
pl. Konstytucji 4, www.warszawa2016.pl
Plac Konstytucji nie śpi!… a w Noc Muzeów stanie się przestrzenią dla działań artystów, jego mieszkańców 
oraz organizacji pozarządowych; weź udział w wydarzeniach, dzięki którym szeroko rozumiana kultura 
pojawi się w miejscach, w których byś się nie spodziewał! w programie: koncerty oraz przedstawienia 
teatralne; działania koordynowane przez Tłocznię we współpracy z Zespołem ds. starań o tytuł ESK 2016

Galeria XX1 (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

 
al. Jana Pawła II 36, www.mckis.waw.pl, www.galeriaxx1.pl
wystawy z cyklu „Młodzi, młodsi” w galeriach MCKIS:
„Motyl” Justyna Kabala; „Układ P 1” Paweł Kwiatkowski; „Miejsce czaszki” Michał Chojecki
20.00 wernisaż wystawy trojga młodych artystów, absolwentów Wydziału Malarstwa i Wydziału Grafiki 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
oraz w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66
16.00-18.00 „Piękne kłamstwa IV” J. Bałdyga, M. Bałdyga, Ł. Głowacki, R. Ługowski, J. Mioduszewski,  
D. Rumiancew, E. Świdzińska – czwarta edycja cyklu spotkań performerów związanych z galerią XXI

Galeria Zadra

 
ul. Freta 44/46, www.galeriazadra.pl
19.00 wernisaż malarstwa, Marek Ałaszewski

Kordegarda

 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Noc Muzeów – Miło Sza!  poczuj młodego ducha w starej galerii i zrelaksuj się synestetyczną mieszanką 
obrazu, słowa i dźwięku

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków Dom Artysty Plastyka

ul. Mazowiecka 11a, www.owzpap.pl
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Galeria DAP: Robert Maciejuk – wystawa malarstwa
Galeria Lufcik: Czesław Gałużny – wystawa malarstwa
Galeria 022: „Numer kierunkowy” – zbiorowa wystawa malarstwa Grupy Osobno 
Galeria 3678: Monika Kmita, Kuba Bujas „A (X, Y)” – instalacja wideo

Pracownia Katharine Bentall

ul. Smolna 36/10a
19.00-24.00 prezentacja pracowni: prosimy o telefon przed przybyciem, tel. 601 158 912

Projekt Kordegarda, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ul. Gałczyńskiego 3, www.zacheta.art.pl
wystawa „52 Lazy Weeks. Paraarchitektura” Bartosza Muchy to prezentacja z pogranicza sztuk wizualnych, 
architektury i dizajnu

Salon Wystawy Marchand

pl. Konstytucji 2, www.desa.pl
monograficzna wystawa prac Tadeusza Dominika: malarstwo i rysunek

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Galeria Brzozowa, www.scek.pl, Staromiejskie Piwnice SCEK, ul. Jezuicka 4 – wejście od ul. Brzozowej,
wystawa „Ilustracje” Dominika Skarbek – Kruszewskiego; Pozorna Rzeczywistość Ilustrowana – coś dla 
miłośników mrocznych, a jednocześnie bajkowych klimatów
Galeria Abakus, ul. Jezuicka 4, www.scek.pl
wystawa fotografii autorstwa Mirka Weichsel „Równiny”
Stara Prochownia, ul. Boleść 2, zabytkowy budynek Starej Prochowni SCEK, www.scek.pl
wystawa obrazów malowanych na jedwabiu Joanny Stasiak.

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

ul. Foksal 11/1, www.stgu.pl
przegląd realizacji graficznych członków STGU

Witryna

    
pl. Konstytucji 4, www.dobrawitryna.eu
gablota sztuki współczesnej prezentująca dzieła poza tradycyjnym kontekstem muzeum i galerii, 
funkcjonująca bez godzin otwarcia, do oglądania przez całą dobę 
19.00 otwarcie wystawy Pawła Kruka  „Próżności”
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Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

    

Plac Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl
wystawy „Neo Rauch. Begliter. Mit realizmu” – 30 obrazów powstałych w latach 1993–2011 
najwybitniejszego przedstawiciela tzw. lipskiej szkoły malarstwa oraz „Historie ucha” – prezentowane prace 
artystów: Marcina Maciejowskiego, Bartka Materki, Anny Molskiej oraz grupy Twożywo są pretekstem 
do ukazania powiązań między sztukami wizualnymi a dźwiękiem
20.30 koncert WEF. LIVE. LAB, miejsce: sala multimedialna, wystąpią wykonawcy związani ze sceną Warsaw 
Electronic Festival oraz wydawnictwem WEFREC

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Warszawski

Plac Zamkowy 8, www.zpaf.pl
wystawy, wydarzenia i rozmowy o sztuce w Starej Galerii i Galerii Obok,
Stara Galeria ZPAF 
19.00-20.00 wykład otwarty „Fotografia dokumentalna” 
20.00-22.00 otwarty przegląd portfolio – Jolanta Rycerska 
22.00-24.00 otwarty przegląd portfolio – Anna Wolska 
20.00-01.00 multimedialna prezentacja Fotografii Studium Fotografii oraz uczestników kursów ABC 
fotografowania

Czeskie Centrum

al. Róż 16, www.czechcentres.cz/warsaw
prezentacja wystawy „Swary papieru z włóknem“ czeskiej artystki Evy Damborskiej

Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy

 
pl. Bankowy 3/5
okazja do odwiedzenia gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy oraz poznania ciekawostek w miejscu,  
gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszego miasta; usiądź za biurkiem Prezydenta!

Instytut Cervantesa przy Ambasadzie Królestwa Hiszpanii, Galeria

 
ul. Nowogrodzka 22, www.varsovia.cervantes.es
wystawa „Wyspy Kanaryjskie: Krajobrazy intymne” Rufina Santana – malarstwo  
oraz Poldo Cebrián – fotografia
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Instytut Słowacki – galeria

 

ul. Krzywe Koło 12/14a, www.instytutslowacki.pl
wystawa współczesnego słowackiego malarstwa i fotografii: Aleš Vojtášek „Honos alit artes”
20.00, 22.00 projekcja filmu do wystawy „Słowacja znana i nieznana” reż. A. Lipiński – spotkanie 
z reżyserem i autorką wystawy Mirosławą Zygmunt
21.00 warsztaty śpiewu słowackich pieśni ludowych oraz słowackich tańców

Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 – wejście przez Biuro Przepustek od strony pomnika A. Mickiewicza
zwiedzanie pomieszczeń, w których Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowali głowy państw; 
tutaj Prezydent RP podpisuje ustawy, wręcza najwyższe ordery, odznaczenia państwowe oraz nominacje. 
Zwiedzanie m.in.: Sali Hetmańskiej, Kolumnowej i Obrazowej
Uwaga! Osoby zwiedzające prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

Sejm Nocą

 
ul. Wiejska 4/6/8, www.sejm.gov.pl
zwiedzanie m.in. kuluarów otaczających Salę Posiedzeń Sejmu, Salę Kolumnową, Hall Główny  
oraz możliwość zobaczenia sal, w których obradują komisje sejmowe a także ogrodów sejmowych
Uwaga! zwiedzający powinni mieć przy sobie dokument z zdjęciem potwierdzający tożsamość

Węgierski Instytut Kultury

    
ul. Moniuszki 10, www.hunginst.pl
20.00-20.35; 21.30-22.00; 22.30-23.00 – koncerty w wykonaniu Zespołu Pannónia Singers, węgierskie 
retro – wielkie przeboje muzyki pop z lat 80. i 90.
23.00 – projekcja filmu dokumentalnego Puskás Hangary „The Real Puskas” reż. Tamás Almási Węgry, 2009 
– fascynujący dokument o legendzie węgierskiego futbolu – Ferencu Puskásu.
CAFE HU zaprasza na specjały kuchni węgierskiej!

Akademickie Radio Kampus

 
ul. Bednarska 2/4, www.radiokampus.waw.pl
20.00-1.00 wystawa prac studentów przygotowanej we współpracy z Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz zwiedzanie studia radiowego, możliwość zapowiadania 
ulubionych utworów oraz konkursy, warsztaty plastyczne, na których będzie można odkryć swoje talenty poprzez 
zabawę, najlepsze prace stworzą wystawę, która zostanie opublikowana na stronie www.radiokampus.waw.pl.
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Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Stowarzyszenie Miłośników Dawnych 
Dokumentów
ul. Długa 7, www.agad.archiwa.gov.pl
19.00-24.00 pokaz pieczęci władców polskich i europejskich oraz pieczęci, stempli urzędowych 
i instytucjonalnych z okresu od średniowiecza do pocz. XX w., praktyczne warsztaty konserwacji pieczęci 
woskowych prowadzone przez konserwatorów; miejsce pokazów: Sala Balowa AGAD, I piętro

Archiwum Polskiej Akademii Nauk

    
ul. Nowy Świat 72, www.apan.waw.pl
wystawy: „Polscy badacze Syberii”, miejsce: sala 05; „Maria Skłodowska-Curie”, miejsce: sala im. Marii 
Skłodowskiej-Curie; „Julian Ochorowicz (1850–1917). Człowiek renesansu w czasach pozytywizmu. Śmiały 
myśliciel. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego”, L. Nalewajska, I. Strojecki, miejsce: sala Okrągłego Stołu
prelekcja i prezentacja multimedialna „Dzieje Pałacu Staszica”, miejsce: sala 05
zwiedzanie reprezentacyjnych sal Pałacu Staszica z przewodnikiem
kącik dla dzieci, malowanie Pałacu Staszica i układanie puzzli, miejsce: antresola
19.00 wernisaż wystawy obrazów Pauliny Kopestyńskiej „Portrety polskich sybiraków”, miejsce: sala 05
21.00 koncert Chóru Kameralnego przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim, miejsce: sala Lustrzana
22.15 wernisaż wystawy obrazów Joanny Wisławskiej, miejsce: sala 022
23.00 pokaz kreacji „Maria rok 2011” projektantki K. Górskiej w choreografii Michaliny „Miśki” Twarowskiej, 
przygotowany przez studio fotograficzne P. Myszkowskiego w ramach projektu „Be Beautiful”, miejsce: hol 
w sali im. Stanisława Staszica
Archiwum Polskiego Radia zaprasza do Nocnego Salonu Radiowego na spotkanie pod hasłem „Wsłuchaj się 
w historię”
19.15 wernisaż wystawy „Na początku było radio. Polski plakat radiowy 1925–1970”, której towarzyszyć 
będzie dźwiękowa prezentacja najciekawszych nagrań ze zbiorów Archiwum Polskiego Radia, a pracownicy 
przybliżą gościom historię polskiej radiofonii
19.30-20.30 konkurs z nagrodami dla dzieci do lat 10 „Radiowy skarbiec dźwiękowy – zgadnij, co słyszysz”
21.30-22.15 prezentacja multimedialna „Radiowa kronika dźwiękowa”, W. Listowski
22.30, 24.00 mini kwiz z nagrodami

Bank Gospodarstwa Krajowego

 
Al. Jerozolimskie 7, www.bgk.com.pl
wystawa „87 lat historii BGK”: archiwalne fotografie przedstawiające gmach Centrali Banku – od jego 
budowy, aż do dziś oraz dokumenty i zdjęcia historycznych oddziałów BGK m.in. we Lwowie, w Wilnie 
i Krakowie; przedwojenne dokumenty z archiwum zakładowego banku, w tym bogato zdobione papiery 
wartościowe autorstwa Zofii Stryjeńskiej
20.00-24.00 możliwość zwiedzania z przewodnikiem części podziemia budynku Centrali BGK z dojściem 
do zabytkowych drzwi skarbca, grupy max 6 osobowe, zwiedzanie co 30 min.
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Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy,  
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

    

ul. Koszykowa 26, Gmach im.st. Kierbedziów, wejście III, www.koszykowa.pl
19.00–20.00 inauguracja: koncert „Noc z harfą”, wystąpią uczennice prof. Anny Sikorzak-Olek z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie oraz z Państwowej Szkoły Muzycznej  
II stopnia im. K. Szymanowskiego w Warszawie
20.00 oraz 22.30 spektakl „Prawda ekranu” Grupa Teatralna „Mimochodem”
20.45–22.30 spotkanie autorskie z Bohdanem Butenką oraz wystawa „35 maja i później... Butenko pinxit”
ponadto ekspozycje ciekawych książek i autografów wybitnych pisarzy, wystawa książek o śmiesznych 
tytułach oraz pokaz filmu „Magiczne miejsce na Koszykowej” reż. A. Sapija

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 
ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
„BUWing historycznie czyli podróż w czasie ze zbiorami specjalnymi” prezentacja obiektów z pięciu 
gabinetów zbiorów specjalnych: Gabinetu Starych Druków „Złoto, aksamit, maroquin – najcenniejsze 
oprawy od XV do XVIII w. ” Zbiorów Muzycznych „Neumy, nuty, tabulatury – o zapisie muzyki na przestrzeni 
wieków”, Zbiorów Kartograficznych „Podróże zapisane na XVIII i XIX-wiecznych mapach”, Zbiorów XIX 
wieku „Rzadkie, cenne, nietypowe) ” oraz Dokumentów Życia Społecznego „Curiosa”; organizator BUW
„Jedność w Różnorodności” multimedialny projekt łączący w sobie fotografię, film oraz indywidualny taniec 
„przypadkowego” widza, pokaz z udziałem profesjonalnych tancerzy; miejsce: pasaż BUW; organizacja: 
Fundacja C/U w ramach Warszawskie Sceny Tańca
„90 lat fizyki na Hożej – wystawa historyczna”, miejsce: Galeria pod Wielkim Świetlikiem, poziom 2, 
organizator: Wydział Fizyki UW
„Plany na przyszłość. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji” – wszystko 
o Warszawie – wizja i obraz stolicy za kilka lat. Nowe budynki i place, nagrodzone prace konkursowe, 
dyplomy studenckie, filmy o architekturze i architektach; miejsce: sala na parterze. Organizator Centrum 
ŁOWICKA
„Autyzm wprowadza zmysły w błąd” – odwiedź autystyczny cube; miejsce: hol katalogowy; organizator: 
Fundacja Synapsis

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego PASTy  
oraz Boom Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa

ul. Zielna 39, www.boom.com, www.fundacja-ppp.pl
19.00-24.00 wystawa „Budynek PASTy w Powstaniu Warszawskim 1944r. ”
oraz ekspozycja „Modele i pamiątki Powstańcze” wystawiający: Janusz Wałkuski, Bogdan Bednarczyk; 
dodatkowa atrakcja: taras widokowy roztaczający się na cztery strony Warszawy; miejsce: XI p., siedziba 
agencji BOOM
przed budynkiem: wystawa zabytkowych i rekonstruowanych pojazdów wojskowych, samochodów 
i motocykli; obrona powstańczej barykady atakowanej przez goliata – udział grup rekonstrukcyjnych
w budynku – na patio: kino powstańcze, kwatera powstańcza, punkt sanitarny, rusznikarnia, poczta 
harcerska, kantyna, ponadto: fotogramy, eksponaty powstańcze z kolekcji prywatnych, spotkania 
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ze świadkami wydarzeń, twórcami filmów i grupami rekonstrukcyjnymi, księgarnia patriotyczna
organizatorzy: Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 
Fundacja Filmowa Armii Krajowej, BOOM – PASTA dla miasta

Bułgarski Instytut Kultury

  

Al. Ujazdowskie 33/35, www.bikpolska.pl
„Bułgaria Moja Miłość – bałkański kraj oczami polskich fotografów” wystawa fotofraficzna,  
prace Mirka Osipa i Piotra Ostrowskiego 
klasyczna animacja bułgarska autorstwa Donyo Doneva, Chelkasha, Slava Bakalova, Todora Dinova,  
Anri Kuleva, Stoyana Dukova i inni: 
20.00 klasyczna animacja bułgarska z lat 60-tych 
21.00 klasyczna animacja bułgarska z lat 70-tych 
22.00 klasyczna animacja bułgarska z lat 80-tych 
23.00 film Georgi Torneva „Bułgaria – kod wieczności” podroż przez czas, historie, tradycje; podroż przez 
piękno i różnorodność, podróż wyjątkowa!

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2, www.kopernik.org.pl
ostatnie wejście godz. 24.00 21.00-01.00 – wystawy stałe „Bzzz! ”, „Korzenie cywilizacji”, „Świat w ruchu”, 
„Człowiek i środowisko”, „Strefa światła” i „RE: generacja”; dla czekających na wejście do Centrum pokazy 
„Kopernik na kółkach” – widowiskowe mobilne animacje z prostymi doświadczeniami naukowymi, chętni będą 
mieli szansę nauczyć się gry na słomkowcach, balonach basowych, rurowyjach a także sprawić, by metalowa 
sprężyna wydała dźwięki jak z gwiezdnych wojen oraz zobaczyć „bezwybuchowe” przebijanie balonów

Czuły barbarzyńca

 
ul. Dobra 31, www.czuly.pl
do ostatniego gościa wystawa rysunków Jean-Jacques’a Sempé „Paryż” połączona z premierą książki o tym 
samym tytule

Dom Kultury Śródmieście w Warszawie

ul. Smolna 9, www.dks.art.pl
20.00-01.00 „Kabaretowa Noc” wystąpią: Grupa Impro LUBIETO, Grupa improwizacyjna Dźwięk Dż,  
Kabaret Zygzak, Kabaretus Fraszka, Kabaret Paralaksa, Artur Andrus, Drzewo A Gada, Kompania Grabi, 
FOCH (Formacja Chatelet), pokazy filmów Zespołu Filmowego „Skurcz” i Łyżki czyli Chili

Dom Spotkań z Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy

  

ul. Karowa 20, www.dsh.waw.pl
wystawa „Ulica Entuzjastów” która opowiada o atomogradzie Prypeć i jego mieszkańcach oraz katastrofie 
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elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz „W niemieckim lesie. Zbrojenia, wyzysk, terror” podejmująca temat 
kobiet wywiezionych na roboty przymusowe w fabryce BOSCH-a. „Opowiadałyśmy sobie przeczytane 
niegdyś książki…” – instalacja towarzysząca wystawie; na pytanie: jaka książka pomogłaby mi przetrwać 
choć jeden dzień więcej? – spróbują odpowiedzieć naukowcy, publicyści, dziennikarze i artyści
w programie:
Czarnobyl: science and fiction – ćwiczenia z komparatystyki Nasi ćwiczeniowcy opowiedzą o architekturze 
atomogradu Prypeć i radzieckim entuzjazmie atomowym. O skutkach katastrofy i jej związkach science-fiction 
oraz mrocznym wspomnieniu miasta duchów.
Pokaz mistrzowski kultowej gry S.T.A.L.K.E.R.
Koncert specjalny DJ’a Volodymyra, polsko-ukraińskiego artysty, który w swej twórczości łączy elementy 
ukraińskiego folku z nowoczesną muzyką elektroniczną, dźwiękami fabryk, maszyn i elektrowni; w których 
będzie można rozpoznać inspirację soundtrack’iem Stalkera Andrei Tarkovskiego

Dowództwo Garnizonu Warszawa

pl. Piłsudskiego 4, www.dgw.wp.mil.pl
19.00-01.00 zwiedzanie Sali Tradycji mieszczącej się w historycznym „Domu bez kantów”, historia 
powstania Grobu Nieznanego Żołnierza, zbiór powojennych ksiąg pamiątkowych GNŻ, historia 
pododdziałów reprezentacyjnych WP, pamiątki związane ze Zbrodnią Katyńską i gen. broni Henrykiem 
Minkiewiczem oraz historia i współczesność Stołecznego Garnizonu; ponadto pokaz prezentacji 
multimedialnej „Historia Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego”, pokaz filmu archiwalnego „Zmiana Warty 
Garnizonowej pełnionej przez Strzelców Huculskich i Strzelców Podhalańskich”
wystawa historyczna w oknach budynku. Wystawa tematyczna i prezentacja sprzętu Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” oraz pokaz „Barwa i broń Piechoty Podhalańskiej okresu międzywojennego” Stowarzyszenia 
Historycznego „Cytadela” miejsce: parking przed Dowództwem Garnizonu Warszawa

Noc Malarzy

    
ul. Szpitalna 8a,
malarstwo: Wojciech Cieśniewski, Mikołaj Chylak, Michał Chojecki, Marek Zając; muzyka od 21.00:  
The Phantoms, Rubber dots, Dabus Wizualizacje: Jędrek Owsiński i malarze

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

 
www.kolejrogowska.pl
impreza wyjazdowa, rozpoczęcie dworzec Warszawa Centralna godz. 16:30 powrót 2:30 
przejazd pociągiem specjalnym PKP Intercity do Skierniewic – zwiedzanie Parowozowni Skierniewice – 
przejazd do Rogowa – zwiedzanie kolekcji zabytkowego taboru wąskotorowego na st. Rogów Towarowy 
Wąskotorowy – Muzeum Nr 1 – przejazd zabytkowym pociągiem wąskotorowym do Jeżowa – ognisko 
(prosimy zabrać własny prowiant) – powrót do Warszawy 
Uwaga! obowiązują zapisy, informacje na stronie www.kolejrogowska.pl/nm2011
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Fundacja Rozwoju Sztuki „Zielona marchewka”

ul. Wilanowska 83, www.zielonamarchewka.pl
„Salon odrzuconych” w Galerii „Zielona Marchewka” – prezentacja ciekawych, ale niewybranych  
przez jury prac z konkursu „Wnętrze”, 30 wyróżnionych prac będzie można zobaczyć w hallu głównym 
Muzeum Etnograficznego

Fundacja Sztuki Niegłupiej

    
www.nieglupiej.pl
od 18.00, miejsce: skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, pod Cepelią
„Ja-małpa” – pokaz rzeźby/wydarzenie artystyczne – projekt studentów ASP powstały na podstawie 
obserwacji zachowań małp oraz anatomii człowieka. Pokaz pod kierownictwem Antoniego Grabowskiego 
oraz Krzysztofa Franaszreka
21.00 i 22.00 „Stacja nadawcza 6/10” – galeria na ekranie firmy Hator. Multimedialny pokaz krótkich filmów 
przygotowany z okazji Nocy Muzeów przez Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej ASP.  
Wokół pokazu studencki happening nawiązujący do atmosfery lat 60-tych – Kup pan cegłę.
Patrz: Łazienki Królewskie- koncert 

Fundacja Sztuki SAR

 
Patrz: Zamek Królewski – koncert, Centrum Sztuki Współczesnej, Sinfonia Varsovia  
oraz Ogród Botaniczny

Giełda Papierów Wartościowych  
oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 
ul. Książęca 4, www.gwp.pl, www.kdpw.pl
zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Sala Notowań, Sala NewConnect, Sala Catalyst 
oraz galeria dla publiczności; każdy będzie mógł śledzić symulacje składania zleceń giełdowych i uderzyć 
w dzwon giełdowy; ponadto prezentacja sztuki młodych artystów: prace twórców z Pracowni Grafiki 
Warsztatowej prof. A. Węcławskiego

Instytut Adam Mickiewicza

ul. Mokotowska 25, www.iam.pl
do 24.00 „I, CULTURE PUZZLE” – warsztat nowoczesnego rzemiosła, krawiecki happening prowadzony przez 
znaną artystkę i projektantkę Monikę Jakubiak – celem warsztatu jest stworzenie gigantycznej układanki 
tekstylnej „I, CULTURE”, której elementy zostaną kolejno uszyte przez mieszkańców 12 stolic na świecie; 
niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w tworzeniu Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej 
Prezydencji 2011; każdy, bez względu na wiek i umiejętności może dołączyć do grupy szyjących!
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Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki  
(Instytut Pamięci Narodowej)

    

ul. Marszałkowska 21/25, www.przystanek.historia.ipn.gov.pl
„Nocny festiwal planszowych gier historycznych”. Zagraj w: „303”, „Awans. Zostań marszałkiem Polski”, 
„Flames of War”, „Kolejka”, „Mali Powstańcy”, „Memoir `44”, „Orzeł i Gwiazda”, „Pamięć `39”,  
„Szare Szeregi”. Weź udział w konkursach; do wygrania gry IPN
„Z archiwum IPN” maraton filmowy, podczas którego będzie można zobaczyć kilkadziesiąt filmów pokazu-
jących wydarzenia z powojennej historii Polski oraz spacer po wystawie „Plastyka niezależna” ukazującej 
najważniejsze przejawy niezależnego życia artystycznego w latach 1976-1989: malarstwo, rzeźbę, rysunek, 
instalacje przestrzenne, kalendarze, pocztówki i plakaty. Po zwiedzeniu zapraszamy do zaułka grafficiarzy, 
gdzie każdy będzie mógł wykonać graffiti nawiązujące do wzorów grafik satyrycznych z lat osiemdziesiątych

Kino Kultura

 
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, www.kinokultura.pl
18.00-1.00
krótkie pokazy filmów pod postacią fabuł, dokumentów i animacji; wszystkie filmy powstały w Studio 
Munka, które działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich i jest producentem debiutów 
filmowych, szczegółowy program na www.kinokultura.pl

Kościół – Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

    
al. Solidarności 74, www.reformowani.org.pl
wystawa o Janie Kalwinie i kalwinizmie, wystawa reklam Kościołów ewangelicko-reformowanych ze świata, 
projekcja filmów o Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP, kawiarnio-księgarnia oraz kącik dla dzieci
20.00 zwiedzanie kościoła z przewodnikiem i prezentacja Biblii Brzeskiej, Krzysztof Bandoła-Skierski 
21.30 ekumeniczne nabożeństwo okolicznościowe, ks. Michał Jabłoński 
22.30 prezentacja zabytkowych organów firmy Schlag und Soehne z 1900 r. i koncert: Michał Markuszewski 

Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy

       
pl. Małachowskiego 1, www.trojca.waw.pl
18.00-2.00 „Pamiętaj – jesteśmy”, zwiedzanie: kościół główny, pierwsza empora, zakrystia z wystawą
strojów liturgicznych luterańskich duchownych oraz podziemia kościoła, w których odbędzie się wernisaż  
i wystawa prac studentów warszawskiej ASP „Malarstwo w podziemiach”, będzie można zobaczyć  
XVI-wieczną Biblię Brzeską; wolontariusze odpowiedzą na pytania związane z historią Kościoła
koncerty muzyki organowej i chóralnej wykonywane przez młodych artystów
24.00 krótkie nabożeństwo ekumeniczne w bogatej oprawie muzycznej prowadzone
przez duchownych różnych wyznań w intencji Warszawy
kącik zabaw dla dzieci, quiz wiedzy nt. Reformacji oraz stanowisko informacyjne Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce oraz Diakonii Polskiej z wieloma atrakcjami dla najmłodszych
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Klub Powiększenie oraz Time Cafe

 

Otwarcie Lata w Noc Muzeów, miejsce: Plac zabaw w na Agrykoli, wystąpią:
18.00 Start Singledread Sound i Przyjaciele
22.00 koncert Molesta i Kumple
24.00 Set Srtur8 i Przyjaciele

Multimedialny Park Fontann

 
Podzamcze, wejście od ul. Sanguszki
21.00-22.00 wielki multimedialny pokaz z użyciem 367 dysz wodnych oraz laserów – niezapomniane 
widowisko artystyczne: światło, woda, dźwięk; ekran wodny na którym wyświetlony będzie film 
o Warszawie; dwa pokazy w ciągu godziny

Ogród Botaniczny

Al. Ujazdowskie 41 a/21
19.00-24.00 wystawa „Kobiety” Annie Leibovitz, wystawa zorganizowana przez Fundację Sztuki SAR 
we współpracy z MKiDN oraz Ambasadą USA w Polsce, wydarzenie w ramach VII edycji Polskiego Festiwalu 
Reklamy

Pałac Kultury i Nauki – Taras Widokowy

pl. Defilad 1
19.00-24.00; ostatni wjazd 23.30 nocna panorama Warszawy
Uwaga! Wjazd jedynie z zaproszeniami, informacje na: Facebook.pl/Noc.Muzeow.w.Warszawie

Polski Związek Szachowy

Al. Jerozolimskie 49, www.pzszach.org.pl
19.00 otwarcie wystawy „Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach“
19.30-20.30 „Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach” – prelekcja Agnieszki Stempin z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu
20.30-21.30 zwiedzanie wystawy
21.30-22.30 „Warszawski spacerownik szachowy” – prezentacja Tomasza Lisowskiego
22.30-01.00 zwiedzanie wystawy, pokaz slajdów „Szachy w Polsce”

przewodnicy.warszawa.pl – spacery z przewodnikami

       
www.przewodnicy.warszawa.pl
Muzeum Otwarte – Przewodnicka Noc Muzeów, miejsce zbiórki: arkady przed Centralną Biblioteką Rolniczą, 
ul. Krakowskie Przedmieście 66
19.00 Miasto budzi się nocą – rodzinna gra miejska dla dzieci i rodziców 
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19.30 Warszawa się bawi 
20.00 Kryminalne sprawy Starej Warszawy 
20.30 Katedra św. Jana 
21.00 Kościół św. Marcina 
21.30 Tajemnice murów miejskich 
22.00 Kościół św. Anny 
22.30 Wspomnienie nocnych uciech miasta – tylko dla dorosłych 
23.00 Kościół św. Anny 
23.30 Katedra św. Jana 
24.00 Duchy, stwory i potwory
19.00-0.30 prezentacja najnowszych książek „Przewodnik po Mazowszu Jana Pawła II” i „Warszawa 2010”

Skwer (filia Fabryki Trzciny)

 
ul. Krakowskie Przedmieście 60A, www.fabrykatrzciny.pl
wystawy „Come on come closer” prace studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej oraz „Czas. Ludzie. Wydarzenia. Rok w fotografii Gazety Wyborczej” – zdjęcia ukazujące 
pamiętne wydarzenia minionego roku

Stacja Filtrów, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
(ograniczona liczba wejść)

 
ul. Koszykowa 81, wejście przez bramę główną, www.mpwik.com.pl
nocny spacer po unikatowym zespole zabytków architektury przemysłowej; możliwość zobaczenia  
XIX-wiecznego filtra powolnego, wieży ciśnień i Zakładu Filtrów Pospiesznych z lat 30. XX wieku; dodatkową 
atrakcją będzie możliwość wejścia do Stacji Ozonowania i Filtrów Węglowych, gdzie historia łączy się  
z nowoczesnością
Uwaga! zwiedzający powinni mieć przy sobie dokument z zdjęciem potwierdzający tożsamość

Stołeczna Estrada,

Patrz: Łazienki Królewskie – koncert

Stowarzyszenie Artystyczne „Front Sztuki” ul. Solec 44  
oraz Teatr Imka ul. Konopnickiej 6

zapraszamy na prezentację projektu artystycznego „Roz [g] rywki warszawskie” czyli grę fabularną 
zaaranżowaną w przestrzeni Klubu Solec 44 i wystawę obrazów w Teatrze IMKA 
„Roz [g] rywki Warszawskie” to performance łączący quiz o mieście z gigantyczną grą planszową, gdzie 
uczestnicy zabawy wcielając się w typowe warszawskie postaci i pokonując kolejne przeszkody budują 
z obrazów artystów „Frontu Sztuki” – Pałac Kultury; gra powtarzana będzie kilkakrotnie, start o 19.30 
uczestnicy projektu: E. Christiansen, E. Czuchaj, M. Fokt, A. Glasenapp, K. Kordyasz, J. Malinowski,  
T. Nowak, M. Piątek, Z. Sikora, U. Tuszyńska, S. Twardowska, D. Wójcik, M. Zając, A. Zawisza, K. Zwoniarska
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Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”  
– spacery z przewodnikami

 

miejsce zbiórki: Rynek Starego Miasta 28-42, przed kamienicami Muzeum Historycznego
www.zlotakaczka.waw.pl
poszukiwanie zaginionych skarbów Starówki pod osłoną Muzealnej Nocy; opowieści przewodników 
o kamienicach Starówki – wątki historyczne, artystyczne oraz ciekawostki kolekcjonerskie i muzealne

Synagoga im. Nożyków

ul. Twarda 6, www.warszawa.jewish.org.pl
22.00; 22.30 oraz 24.00 zwiedzanie zabytku z przewodnikiem, połączone z wykładem o historii 
warszawskiej społeczności żydowskie. Przed budynkiem stoisko z koszernymi przysmakami.
„Życie profesora Schorra” wystawa poświęcona ostatniemu rabinowi Wielkiej Synagogi zburzonej w czasie 
II wojny światowej; miejsce: babiniec Synagogi. Organizatorzy: Gmina Żydowska oraz Fundacja im. Schorra.
Noc Muzeów jest jednocześnie pierwszym dniem festiwalu Otwarta Twarda 2011 www.otwartatwarda.pl

Tarabuk księgarnia-kawiarnia

ul. Browarna 6, www.tarabuk.pl
„Akty nocą” wystawa rysunków Karoliny Zwoniarskiej, absolwentki warszawskiej ASP 

Teatr Polski w Warszawie

ul. Karasia 2, www.teatrpolski.waw.pl
23.00-01.00 Noc Muzeów w teatrze – zakamarki Teatru, tajemnice obrotówki, skarby magazynu dekoracji 
– wszystko to, co na co dzień ukryte przed wzrokiem widzów. Pełna niespodzianek wędrówka do miejsc 
zwykle niedostępnych

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

 
ul. Mokotowska 55, domofon 50, www.e.org.pl
21.00-2.00
Nocna Animatornia:
21.00-23:00 pokaz Kina Filmów Dokumentalnych
23.00-02.00 Silent Disco – weź swój odtwarzacz mp3 i słuchawki i przyjdź na tańce przy swojej muzyce 
z wizualizacjami na żywo Karola Rakowskiego
pokazy Videonotacji, etiud Przedszkola Filmowego, zdjęć z Migawek i Fotoprezentacji oraz autorskich bajek 
z Bajkowania; możliwość samodzielnego wykonania znaczka ze swoim zdjęciem w nocnej fluorescencyjnej 
Firmie Portretowej. współpraca: grupa Supermarket

Warszawska Szkoła Fotografii

ul. Łazienkowska 14, www.wsfoto.art.pl



38 

wystawa „Rumunia. Kraj przyjaznych ludzi” prace uczniów, absolwentów i wykładowców WSFoto wykonane 
podczas czterech wyjazdów plenerowych (2005-2008) w różne rejony Rumunii
 

Warszawskie Targi Książki (12-15 maja)

 
pl. Defilad 1 – PKiN, sala Kisielewskiego, wejście od ul. Marszałkowskiej, www.targi-ksiazki.waw.pl
20.00 otwarta debata Kisiel & Miłosz „Brrr! …to kraj zarazem za mały i za duży” – „Polska mnie 
przeraża…”; w debacie udział wezmą: A. Mencwel, D. Gawin, K. Dunin, P. Kieżun oraz prowadzący: J. Kuisz

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów  
zaprasza na Rowerową Noc Muzeów „Tandem z Marią”

17.00 zbiórka uczestników przejazdu na miejscu startu – Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Freta 16; 
zwiedzanie muzeum
17.45 odprawa – omówienie zasad i trasy przejazdu
18.00 start; trasa przejazdu z krótkimi postojami w wybranych miejscach połączonych: Kościół NNMP ul. Przyrynek 2 
– Skarpa nad Wisłą – Muzeum Sportu i Turystyki: zwiedzanie – Cmentarz Powązkowski: kilka słów przy grobowcu ro-
dzinnym Skłodowskich – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15; gawęda o Polce Wszech Czasów – Poli-
technika Warszawska – Ogród Saski – Uniwersytet Warszawski – skwer przy ul. Karowej; opowieść o związkach noblistki 
z hotelem Bristol i hotelem Europejskim – Centralna Biblioteka Rolnicza – powrót do muzeum Marii Skłodowskiej Curie
0:00 zakończenie wieczoru i wręczenie pamiątkowych dyplomów, rowerowy poczęstunek
Uwaga! obowiązują zapisy; uczestnictwo tylko po imiennym zgłoszeniu potwierdzonym przez organizatora; 
informacje na www.wtc.org.pl

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

ul. Tłomackie 3/5, www.jhi.pl
„Galeria żydowskiej sztuki kultowej” wystawa najpiękniejszych obiektów z kolekcji ŻIH, elementy wnętrza 
synagogi, wystawa czasowa „Świat ukryty w księgach” stare druki hebrajskie ze zbiorów Instytutu, 
„Getto warszawskie 1940-1943” wystawa przedstawiająca los Żydów w okupowanej Warszawie, plakaty 
żydowskie z przedwojennej Polski, ze zbiorów YIVO – wystawa czasowa w galerii „Błękitny Wieżowiec”
19.00, 20.00, 21.00. 22.00, 23.00, 24.00 oprowadzanie po wystawach
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 projekcja filmu „912 dni getta warszawskiego”
Prelekcje:
19.00-20.30 Schematy oskarżeń o mord rytualny – dwugłos: dr H. Węgrzynek, dr J. Żyndul
20.00-21.00 Tysiąc lat historii Żydów polskich - dr P. Fijałkowski; z oprowadzaniem po wystawach
20.30-22.00 Biblijna mądrość diety – M. Mokrogulska
22.00-23.30 Odmieńcy wszechczasów/Sytuacja Żydów w starożytności i w czasach chrześcijaństwa  
– dr B. Umińska-Keff

Bratnia Szatnia – Klubokawiarnia, galeria

 
pl. Defilad 1, przy Teatrze Studio, www.bratniaszatnia.pl
od 20.00 do 3.00 Noc Poetów – Festiwal Komiksowa Warszawa
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Cafe Wiatraki

ul. Kubusia Puchatka 8
„Przebudzenie oczekiwane” wystawa obrazów Darka Pali

Cafe Próżna i Galeria Velt

 
ul. Próżna 12, www.velt.pl; www.cafeprozna.pl
wystawa zdjęć i pamiątek z pierwszej w historii zimowej wyprawy na Mount Everest prowadzonej przez 
Andrzeja Zawadę 
21.00 Spotkanie z Anną Milewską-Zawada uczestniczką wyprawy na Mount Everest i autorką książki  
„Życie z Zawadą”
zapraszamy na koncerty na Placu Grzybowskim:
20.00 „Indigo Tree”
21.30 „Magnificent Muttley”
23:00 „Paula i Karol”  

Hard Rock Cafe – Muzeum Muzyki Rockowej

    
ul. Złota 59, www.hardrockcafe.com/warsaw
do 2.00 wśród blisko 300 eksponatów m.in. skórzany strój Madonny, kurtka Bono z U2, koszula Elvisa 
Presleya oraz gitara zespołu Depeche Mode; zwiedzanie prowadzone przez sobowtóry największych 
artystów! zmęczonych długą nocą zapraszamy do restauracji z pyszną amerykańską i meksykańską kuchnią 
oraz barów rozmieszczonych na dwóch poziomach

Klub Pod Blachą w pałacu Pod Blachą

Plac Zamkowy 2, www.podblacha.pl
„Art – espresso” czyli wystawa bez narzuconego tematu i bez kuratora, prezentacja dotychczasowych 
artystów w dotychczasowej świeżej działalności Klubu Pod Blachą: B. Kownacki, F. Ledóchowski, M. Janiga, 
L. Wasilewska, M. Pachnia, M. Jagodziński i inni

Klubokawiania Grawitacja

           

ul. Browarna 6, www.klubgrawitacja.com
happening łączący w sobie trzy rodzaje poznania: wzrok, dotyk i słuch: „Warszawa w trójwymiarze” 
fotografia współczesnej Warszawy, rzeźby absolwentów ASP punktujące czasy PRL oraz muzyka kultowych 
dekad w energetycznej interpretacji DJa
21.00 otwarcie wystawy rzeźby i fotografii
21:15 set DJski
23.00 projekcja filmu dokumentalnego Heidrun Holzfeid „Behind The Iron Gate” film jest nowatorską próbą 
prezentacji osiedla Za Żelazną Bramą.
22.00 do białego rana Kultowa Dekada Party
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Klubokawiarnia Retrospekcja
     

ul. Bednarska 28/30, www.retrospekcja-bednarska.com
do ostatniego gościa; pierwsze urodziny Retrospekcji: pokaz zdjęć przedwojennej Warszawy, zaaranżowane 
studio radiowe – Wolna Antena Radia Wnet a późnym wieczorem: impreza taneczna z przebojami wielu epok

Kluboksięgarnia NumeryLitery

 
ul. Wilcza 26, www.numerylitery.pl
pokazy widowiskowych eksperymentów chemicznych dla dzieci w wieku 5-12 lat: 
17.00 Gluty i polimery – czyli eksperymenty świecące w ciemności 
18.00 Zabawy z suchym lodem czyli zima w środku maja 
19.00 Wybuchowe eksperymenty
20.00 Bardzo mokre laboratorium 

Kopernika25 – Eko Naleśnikarnia

       
ul. Kopernika 25, www.kopernika25.blogspot.com
do ostatniego gościa; wystawa ceramiki użytkowej i artystycznej Justyny Skowyrskiej-Górskiej oraz wystawa 
zdjęć Bartka Klimasa w przyjaznej atmosferze i przy akompaniamencie muzycznym studentów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina; koncert w godz. 21.00-23.00;

MOKOtÓW

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego PIB

ul. Rakowiecka 4, www.geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muzeum
ekspozycja stała oraz czasowa: fotografie L. Barszczewskiego
20.00 wykład na temat polskiego badacza i podróżnika po XIX-wiecznej Azji – Leona Barszczewskiego
22.00 wykład na temat ewolucji zwierząt – wyjście czworonogów na ląd

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

    
al. Wilanowska 204, www.mhprl.pl
15.00-21.00 festyn łowicki - prezentowanie rzemiosła artystycznego: rzeźbiarstwo, hafciarstwo, 
wycinankarstwo, garncarstwo, kowalstwo i specjały kuchni regionalnej
15.00 spotkanie pokoleń Związku Młodzieży Wiejskiej
16.00 otwarcie wystawy „Młodzi idą! W stulecie powstania ruchu młodowiejskiego” – prezentującej 
działalność organizacji młodzieży wiejskiej na ziemiach polskich
16.30 - 19.30 – występy łowickich zespołów regionalnych: Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”, 
Akademicki Zespół Folklorystyczny „Mazovia”, „Zespół Śpiewaczy”
19.30-21.00 koncert zespołu „Hektor” – muzyka pop
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Muzeum Kowalstwa

    

ul. Przy Grobli 84, www.muzeumkowalstwa.pl
do ostatniego gościa; stanowiska kowalskie: wewnątrz kuźni oraz polowe – przed kuźnią
po raz pierwszy w Noc Muzeów każdy chętny będzie mógł nie tylko zobaczyć mistrza kowalskiego przy 
pracy, posłuchać opowieści kowalskich, ale zaciągnąć się do terminu i spróbować własnych sił przy kowadle, 
tworząc wspólne dzieło sztuki

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, (oddz. Muz. Wojska Polskiego)

ul. Powsińska 13, www.muzeumwp.pl
„Z kluczem do sukcesu – wojskowy sprzęt remontowy” możliwość podpatrzenia, jak w przeszłości 
naprawiano pojazdy w warunkach polowych, możliwość podsłuchania, jak pracują silniki czołgów T-55 
i Leopard 1A4, udział w renowacji wozu zabezpieczenia technicznego na podwoziu czołgu (m.in. wspólne 
malowanie pancerza i czyszczenie luf czołgowych), zwiedzanie odrestaurowanego samolotu An-2; 
na wszystkie pytania odpowiedzą pracownicy muzeum i przedstawiciele I. Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„SMOK”

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni  
(oddz. Muz. Narodowego w Warszawie)

ul. Puławska 113a
wystawa „W kręgu Mistrza Xawerego. Dunikowski i Uczniowie. Pokaz z kolekcji” oraz projekt dla osób 
niedowidzących i niewidzących „Dotknij sztuki”

Muzeum TVP

    
ul. Woronicza 17- wejście od ul. Samochodowej, www.muzeum.tvp.pl
20.00 -1.00 historia Telewizji Polskiej: eksponaty i kostiumy znane z ekranu, specjalnie zaaranżowane studio 
Retro, interaktywne studio „green-box” i studio programu śniadaniowego;
dodatkowa atrakcja: możliwość spotkania z gwiazdami TVP i twórcami popularnych programów oraz 
niespodzianki dla gości przygotowane przez TVP

Galeria Refleksy

ul. Narbutta 40 lok. 21, klatka od strony parku, www.galeriarefleksy.pl
„Pochwała zieleni/Green Glory” Basia Sokołowska, wystawa fotografii 
20.00 oprowadzanie autorskie po wystawie – spotkanie specjalne z B. Sokołowską 

Pracownie ceramiczne

ul. Chełmska 21, teren Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, Angoba www.oko.com.pl, 
Ceramiq www.ceramiq.pl, Czary www.ceramikaczary.pl, Keramos www.keramos.eu, 
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Ogród Sztuk www.ogrodsztuk.netgaleria.eu, Wiejska Pracownia Ceramiczna www.wiejskapracownia.pl
wernisaż ceramiki, widowiskowe wypały starojapońską techniką raku oraz piec rzymski budowany specjalnie 
na tę noc przez Zofię Kosiorek z pracowni Keramos
18.00 wernisaż wystawy plenerowej „Twory z Ognia”
19.00 rozpalenie piecy raku
19.00-00.00 po dwa wypały w każdym z przenośnych pieców raku: Angoba, Ceramiq, Czary, Keramos, 
Ogród Sztuk. Wiejska Pracownia Ceramiczna
23.00 składanie wspólnej dużej pracy z elementów zrobionych w czasie wypałów
00.00 studzenie pieców

Samsung Gallery

 
ul. Marynarska 15, www.samsungartmaster.pl
do 2.00 „Nowe media i sztuka” prace uczestników i laureatów siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu 
Samsung Art Master; nieszablonowe projekcje wideo i instalacje stworzone za pomocą nowych mediów 
 

Galeria Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania  
w Warszawie

     

ul. Rejtana 16, www.wseiz.pl
„Na biegunach” wystawa bujanych zabawek dla dzieci zaprojektowanych przez studentów IV roku 
Architektury Wnętrz WSEiZ w pracowni Projektowania Mebla, na wystawę zapraszamy rodziców z dziećmi

Centrum Artystyczne Sztukarnia

ul. Lewicka 10, www.sztukarnia.pl
„Malować każdy może” – nie stój w kolejkach do galerii i muzeów, namaluj swoje własne dzieło 
sztuki! każdy będzie miał szansę namalować własny obraz pod okiem artystów, przy sprzyjającej aurze 
do dyspozycji gości kameralny, zaciszny ogród

Fundacja Ja Wisła Port Czerniakowski – Barka Herbatnik

    
Port Czerniakowski – Barka Herbatnik, Pochylnia i okolice dawnej Warszawskiej Stoczni Rzecznej,
www.jawisla.pl
do 2.00 Zapraszamy do dawnej Warszawskiej Stoczni Rzecznej. Miejsca, które niegdyś miało duże znaczenie 
dla warszawskiej żeglugi; w programie opowieści o historii Portu, barce Rusałce, Herbatniku, holowniku 
„Tadek”, Dworcu Wodnym. Wyświetlimy krótkie filmy oraz prezentacje dotyczące Portu Czerniakowskiego 
oraz Wisły. Dodatkową atrakcją będą piętnastominutowe rejsy batem Nieuchwytny 
22.00 Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni – koncert
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Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

 

ul. Belwederska 25, www.ronik.org.pl
pokaz filmów dokumentalnych:
18.00-19.00 „Karelia. Obraz w czasie”
otwarcie wystawy Państwowego Historyczno-Archeologicznego i Etnograficznego Muzeum w Kiżach
19.00-21.00 „Wielki Ermitaż” film w wersji rosyjskiej
21.00-21.30 „Sobór Isaakijewskij w Sankt-Petersburgu” film w wersji angielskiej
21.30-22.30 „Pałace Sankt-Petersburga” film w wersji rosyjskiej
22.30-23.00 „Sobór Pokrowski na Placu Czerwonym” film w wersji angielskiej
filmy fabularne z polskimi napisami:
18.00 „Spaleni słońcem 2” reż. Nikita Michałkow, 2010
21.30 „Car” reż. Paweł Łungin, 2009
24.00 „Palacz” reż. Aleksiej Bałabanow, 2010
ilość miejsc: na filmy fabularne – 80; na filmy dokumentalne – 40

OCHOta

Magazyn Sztuk filia Ośrodka Kultury Ochoty (Pracownia Plastyczna)

ul. Filtrowa 62 lok. 230, www.magazynsztuk.pl
„Ślusarz w Malinach” wystawa malarstwa Jacka Malinowskiego i Marka Ejsmonda-Ślusarczyka
20.00 wernisaż wystawy a po zachodzie słońca instalacja świetlna przed Magazynem Sztuk – instalacja 
wykonana z linek i sznurków fluorescencyjnych podświetlonych ultrafioletem, stanowiąca integralną część 
z wystawą malarską
21.00-24.00 warsztaty robienia biżuterii z filcu pod okiem artystki i instruktorki Magazynu Sztuk Anny 
Słuszkiewicz

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  

ul. Koszykowa 86, www.pjwstk.edu.pl
namioty w których m.in.: rzeczywistość wzbogacona – Opowiadanie Juliana Tuwima „Okulary”  
z nowej perspektywy, Co może kryć w sobie „zwykła koszulka”?, Interaktywni tancerze, a także warsztaty 
przyrządzania sushi, prezentacje prac studentów i pracowników PJWSTK oraz wiele innych atrakcji 
dla odwiedzających, m.in.: japońskie wróżby, wielkoformatowe origami, tworzenie rzeźby samuraja, 
pamiątkowe zdjęcia.
przedstawienia teatralne:
19.15, 22.35, 23.10 – Teatr NO – historie pisane wachlarzem+warsztaty
20:05, 22:50 Matrix po japońsku
21:40, 23:40 „MORT” z cyklu „Świat dysku” T. Pratchetta o chłopcu uczącym się do zawodu u nietypowego 
rzemieślnika  
oraz pokazy: 
19:05, 00:15 stroje cosplayowe 
19:45, 22:15 japońska moda
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Sala Historii PLL LOT

ul. 17 Stycznia 39, siedziba PLL LOT
pamiątki z początków komunikacji lotniczej w Polsce, kolekcja plakatów lotniczych, dokumenty dotyczące 
rozwoju komunikacji lotniczej, samolotów komunikacyjnych, zabytkowe mundury i sztandary

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW

 
ul. Pasteura 5A, www.slcj.uw.edu.pl
zwiedzanie jedynego w Polsce akceleratora ciężkich jonów; pokazy działania różnego typu urządzeń 
do pomiaru promieniowania jądrowego – każdy może przynieść potencjalnie promieniotwórczą substancję 
lub przedmiot codziennego użytku (np. wodę, jedzenie) – który zostanie poddany pomiarowi natężenia 
promieniowania; o pełnych godzinach projekcja filmu „Tajemniczy świat jąder atomowych”; wystawa fotografii 
Michała Chodakowskiego „Kubańczycy”

Tramwaje Warszawskie – Muzeum na szynach

pl. Narutowicza, www.tw.waw.pl
wystawa zabytkowych wagonów przygotowana specjalnie na Noc Muzeów. Uwaga! Na wystawę można 
dojechać specjalną linią tramwajową uruchomioną na czas akcji, informacje na www.um.warszawa.pl

Cafe Szamsija

 
ul. Andrzejowska 9, www.szamsija.pl
do 2.00 wystawa „Liban i Syria w obiektywie archeologa” niezwykłe zdjęcia niezwykłych miejsc, mało znane 
spektakularne zabytki architektury oraz kulisy pracy archeologów; wszystkich gości powitamy aromatyczną 
kawą z kardamonem

PRAGA PÓŁNOC

Muzeum Neonów

 
gościnnie w Cukierni – ul. 11 listopada 10, www.neonmuzeum.org
zdjęcia i perełki z kolekcji powstałego w 2010 r. muzeum, m.in. świecące neony Berlin, Restauracja Ambasador, 
Cepelia, niektóre neony i obiekty zaprezentowane będą publicznie po raz pierwszy; wystawie towarzyszy 
muzyka na żywo

Muzeum Warszawskiej Pragi /w organizacji/ 
(oddz. Muz Historycznego m.st. Warszawy)

 
ul. Ząbkowska 27/31, sala ekspozycyjna w d. Wytwórni Koneser, bud. 36 b, I p.
„Harcerstwo prawobrzeżnej Warszawy”
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Zwiedzanie wystawy „Czuwaj Prago! Stulecie harcerstwa w prawobrzeżnej Warszawy”
19.00-22.00 „Szafa czasu” wspomnienia mieszkańców prawego brzegu
19.00-22.00 akcja „Podaruj Muzeum pamiątki i wspomnienia”
20.30 hejnał Warszawy i wspólne śpiewanie piosenki „Jak przygoda to tylko w Warszawie”
19.30 Praska gra miejska, start przed budynkiem nr 36 w d. Wytwórni Koneser
20.00 pokaz musztry harcerskiej
21.00, 22.00 pokazy technik harcerskich
23.30 Harcerska wieczornica na Pradze

Bochenska Gallery

ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Kultury Koneser, www.bochenskagallery.pl
19.01 Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej – 20 lat Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie; 
prezentacja fotografii młodych czeskich artystów; pokazywane fotografie reprezentują różne sposoby 
pojmowania wartości artystycznych we współczesnej fotografii, wieloaspektowość warsztatową, treściową 
i tematyczną, poszerzają dyskurs nad jej istotą w kontekście sztuki

Galeria AniAni

ul. Brzeska 5, www.annawachaczyk.com
Katarzyna Sołtan fotografia, Anna Wachaczyk – malarstwo

Galeria Fundacji Artbarbakan – N’69

ul. Tarchomińska 9, www.artbarbakan.artinfo.pl
„Nocny przegląd magazynu II” – malarstwo i grafika; artyści: K. Barczewska, S. Blatton, P. Cabanowski,  
M. Grabowski, Z. Gręziak, J. Lassota, M. Długosz-Miron

Galeria Klatka

 
ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Kultury Koneser, www.galeriaklatka.pl
20.00 – koncert zespołu FUNK BAG; wokal – Piotr Solecki, gitara – Jarek Solecki, bas – Maciej 
Siemiątkowski, perkusja – Remek Półtorak
24.00 otwarcie wystawy grafik profesora Piotra Smolnickiego

Galeria Klitka, atelier fotograficzne

    
ul. Ząbkowska 12, www.klitka.com
projekt Grupy Teżewe: Anna Kowal, rzeźbiarka i Magda Kryńska, architektka
„Rewitalizacja detali architektonicznych w kontekście zbieżności rzeźby gotyckiej z detalicznym handlem 
dekoracyjnymi artykułami ogrodniczymi przy granicy niemieckiej” projekt jest efektem kilkumiesięcznych 
badań z dziedziny archeologii, historii sztuki i etnografii, przedstawiony w formie fotografii 
paradokumentalnej
muzykowanie, czyli pianino, przypadkowe instrumenty i przypadkowi wykonawcy...
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Galeria Nizio

ul. Inżynierska 3/4, www.nizio.com.pl
formy dokumentalne low-tech rejestrowane za pomocą haftu//Vahida Ramujkic i Aviv Kruglanski; wystawa 
dokumentalnych prac haftowanych na płótnach jest wydarzeniem towarzyszącym festiwalu PLANETE 
DOC 2011, podczas wieczoru będzie można porozmawiać z artystami, którzy przyjadą do Warszawy, aby 
poprowadzić warsztaty haftu dokumentalnego na warszawskiej Pradze w dn. 13-17 maja; wydarzenie 
organizowane przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Praga Północ oraz Fundacji Bęc Zmiana

Galeria to tu

ul. Ząbkowska 36, www.totu.travel.pl/To_tu_galeria.php
„Visual Merchandiser PRL’u” Roman Tarwacki – wystawa projektów wystaw sklepowych z lat ’50, m.in. 
okazjonalnych: pierwszomajowych oraz specjalnych projektów na Międzynarodowy Zjazd Młodzieży w 1955 r.

Otwarta Pracownia Malarska 11 Listopada

ul. 11 Listopada 22, I p.
Republika czyli zbiór prac czarno-białych: A. Czarnota, I. Jarmoszewicz, M. Kiesner, S. Paruch, M. Piątek, 
M. Przyszychowska; otwieramy pracownię, by dać możliwość spotkania autorów w ich naturalnym 
środowisku; zapraszamy też na pyszny chleb z domowym smalcem

Pracownia nr 13

 
ul. Inżynierska 3 lok. 13, I p.; brama w głębi podwórza
do ostatniego gościa; prace pokażą: Yola Zuchniewicz – prezentacja serii zdjęć – projekt ‘52 [2010]”; Ania 
Żelazowska – projektantka i właścicielka firmy ALELALE – możliwość obejrzenia i zakupu niepowtarzalnych 
lalek i gadżetów; Karina Królak – projektantka kolorowej, zabawnej, zaskakującej biżuterii; Patka Smirnow 
– projektantka ubrań, dodatków i przedmiotów pokaże kolekcję nowych ekozoficznych koszy i torebek 
wykonanych ze zgniecionej, zapomnianej folii; pozbieraj niepotrzebną folię i przynieś do pracowni, 
zobaczysz jak ze zwykłej folii powstają niepowtarzalne przedmioty

Pracownia Artystyczna – Trond Nicholas Perry

 
ul. Kawęczyńska 18 lok. 13, oficyna w podwórku, www.trondperry.com
do ostatniego gościa; dzień otwarty w osobistej przestrzeni twórczej norweskiego artysty mieszkającego 
w Warszawie; Trond Nicholas Perry przedstawi wybrane prace spośród swoich rzeźb, rysunków i wideo 

Pracownia malarska

ul. Ząbkowska 11, wejście z bramy
malarstwo J. Świerczynskiej i rozmowy o sztuce współczesnej
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Pracownia Otwarta

ul. Folwarczna 5 lok 35, w podwórzu
wystawa malarstwa „Na skraju rzeczywistości” w pracowni plastycznej Magdaleny Hajnosz odbędzie; 
prezentacja obrazów J. Caban, A. Foryckiej-Putiatyckiej, M. Hajnosz i J. Wojnarowskiego

Szuflada – Galeria Pracownia

 
ul. Kawęczyńska 4, www.szuflada-galeria.blog.onet.pl
„Akwarelowa Praga” wystawa malarstwa Tomasza Dominika,
Anioły i Aniołki z „Szuflady” rzeźby Leszka Puchalskiego oraz Kawiarenka Szufladowa – ciasta domowe

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny

ul. Otwocka 14, www.fabrykatrzciny.pl
Podlaskie Bogactwo Różnorodności Nocą
na dziedzińcu: performance tancerzy Fair Play Crew, show bębniarski Rady Puchaczy oraz kino podwórkowe
w Fabryce Trzciny: 19.15, 20.30, 22.00 nocną podróż z muzykami Orkiestry Klezmerskiej Teatru 
Sejneńskiego; Krukiem, Blachą i tancerzami Fair Play Crew z Białegostoku, projektantką mody Elwirą Horosz 
i artystą fotografikiem Wiktorem Wołkowem i... „Zwierzem Podlaskim”
22.45 dziwna opowieść o poszukiwaniu świętości: „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” w reżyserii  
Piotra Tomaszuka i w wykonaniu aktorów Teatru Wierszalin z Supraśla
00.30 show muzyczno – taneczne w wykonaniu wszystkich artystów

Centrum Kulturalno-Konferencyjne Wypieki Kultury

ul. Stolarska 2/4, www.wypieki-kultury.pl
19.00 otwarcie wystawy – historia piekarnictwa w zabytkowym budynku III Warszawskiej Piekarni 
Mechanicznej z 1908 roku
20.00 otwarcie wystawy studentów Warszawskiej Szkoły Reklamy „Polskie Muzeum Reklamy”
20.30 i 21.30 otwarta sesja fotograficzna
21.00 i 23.00 zwiedzanie
22.00 poczęstunek wytwórców pieczywa lokalnego i ekologicznego – targ chlebowy
24:00 prezentacja multimedialna na ścianie oficyny

Dada – salon twórczości swobodnej

ul. Ząbkowska 38 – vis a vis Centrum Kultury Koneser, www.a4t.com.pl
wystawa amatorskich zdjęć erotycznych z lat 60-70’ anonimowego właściciela, pokaz wykonywania 
wielkoformatowych rzeźb origami: godz. 20.00, oraz wystawa biżuterii origami Kamila Żuławskiego, 
wystawa przedmiotów użytkowo-dekoracyjnych pracowni szkła artystycznego Vetro oraz wystawa fotografii 
„Śladami Świdermajera”
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Dorum Art Fabryka Kształtów i Barw – klubogaleria

       

ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Kultury Koneser, www.dorumart.pl
do ostatniego gościa; Michał Czajka – wystawa fotografii „Praga widziana moimi oczami” w otoczeniu 
kolekcji niespotykanych podświetlanych dzieł ze szkła witrażowego autorstwa Katarzyny Czajka, 
w klubogalerii na gości czekają praskie specjały – flaki i pyzy oraz wyborna kawa
20.00 koncert instrumentalisty Marcina Świderskiego
21.00 projekcja filmu dokumentalnego „Warszawa się zmienia” (Dworzec Wileński), po projekcji rozmowa 
z przewodnikiem praskim Januszem Owsianym
22.00 koncert wokalisty Pako Sarr z Senegalu

Fundacja Hereditas

 
www.fundacja-hereditas.pl
Art Walk – spacer po praskich zagłębiach artystycznych – zobacz, jak artyści zmienili Pragę, a może okaże 
się, że po inspiracje nie musisz wyjeżdżać do Berlina! W trakcie spaceru spotkania z artystami, wejścia 
do galerii, teatrów offowych, praskich klubów i barów, a także możliwość wzięcia udziału w warsztacie 
sitodruku w pracowni Agnieszki Stanasiuk (Aga Brwi), czyli własnoręczne drukowanie T – shirtów i toreb 
ze specjalnie przygotowanymi wzorami
miejsce spotkania: róg ul. Wileńskiej i Inżynierskiej, godz. 21.00
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy na adres: warsoff@gmail.com

Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia „Mierz Wysoko”

ul. Brzeska 20
18.00 „Zwolnij” akcja teatralna flash-mob na ul. Brzeskiej
18.00-20.00 wernisaż wystawy plakatów antydyskryminacyjnych stworzonych przez uczniów 
Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia
21.00 pokaz tańca z ogniem na zakończenie wieczoru w wykonaniu młodzieży z ulicy Brzeskiej  
– uczestników zajęć w Klubie Młodzieżowym

Magazyn Praga – galeria

 
ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Kultury Koneser, www.magazynpraga.pl
„Pudełka” – Stefan Paruch cykl prac inspirowanych ilustracjami, schematami i zdjęciami z Wojskowej 
Encyklopedii Technicznej.

Pałacyk Konopackiego

ul. Strzelecka 11/13
do 24.00 jedyna szansa na zwiedzenie zabytkowego ogrodu pałacyku, spotkanie z architektami i praskimi 
aktywistami, co godzinna instalacja dźwiękowa „Boom Pałacyku Ruń! ” organizator: grupa PRECEL 
i Stowarzyszenie Nowa Praga
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Stowarzyszenie Artystów Fabs

ul. Brzeska 7, www.fabs.icmedia.pl
otwarcie wystawy Małgorzaty Sidor „JUŻ JEST”

Brzeska siedem klubo-kawiarnio-galeria

ul. Brzeska 7 lok. 1,www. brzeska7.pl
„Górale w Warszawie” wystawa artystów z okolic Zakopanego, którzy żyją i tworzą w stolicy

Czarny Motyl – restauracja galeria

 
ul. Ząbkowska 2, www.czarnymotyl.pl
„Czarno-białe” wystawa fotografii Vity Marii Drygas
20.00 koncert meksykańskiej wokalistki Irmy Vargas 

Kawiarnia Stara Praga

     

ul. Targowa 18 paw. 33, www.starapraga.waw.pl
do ostatniego gościa; zdjęcia przedwojennej Warszawy, opowieści i rozmowy o Pradze, możliwość 
przejażdżki przedwojenną rikszą oraz zwiedzanie Pragi na starych rowerach; w menu stare, warszawskie 
smakołyki, tj. praski kawior, gięta z metra cięta, meduza z lornetą oraz i nr 1 w Starej Pradze czyli bułka 
z pieczarkami; w tle muzyka Starej Warszawy – m.in. Grzesiuk, Stępowski i Fogg

Kępa Cafe

 
ul. Finlandzka 12a/12, www.kepacafe.pl
spacer po Saskiej Kępie19.00-21.00, zbiórka: godz. 19.00, Kępa Cafe
Holenderskie miejsce zsyłki czy modernistyczny raj? Małomiasteczkowy grajdołek czy kosmopolityczne 
miasto-ogród? Jaka naprawdę jest Saska Kępa? Odpowiedzi poszukamy podczas spaceru po saskokępskich 
ulicach. Zajrzymy do najbardziej egotycznych mieszkańców dzielnicy, sprawdzimy, gdzie talerze jeżdżą 
windami i spróbujemy odszukać ślady Tolka Banana i pięknej Karioki; spacer poprowadzi Hanna Dzielińska, 
www.powarszawie.com
19.00-01.00 – inwazja sztuki! malarstwo Aleksandra Stępień i
Łucja Styn – malarstwo i grafika
Paweł Zakrzewski – malarstwo

Pawiarnia – klubogaleria

ul. Brzeska 16 lok. 2, www.pawiarnia.pl
do ostatniego gościa; Paweł Lis „W miejskiej dżungli” wernisaż i pokaz filmu; autorzy: M. Libelt, K. Skierski, 
R. Lis
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Skład Butelek – Klubokawiarnia, galeria

 

ul. 11 listopada 22, www.skladbutelek.pl
do 3.00 pokaz multimedialny Rymwida Błaszczaka „Prześwietlarnia – czyli tęsknota za słońcem” o godz. 
21.00 i 23.00 pokazowi towarzyszy muzyka na żywo, muzycy Hipolit Woźniak i Karol Szaltis; muzykę ze 
starych i mniej starych winylowych płyt zagra K. K – Krzysiek Kamiński; na ścianie wystawa prac Jacka 
Andrzejewskiego – kultowego twórcy „kamienikonu” związanego z Pragą Północ

PRAGA POŁUDNIE

Galeria Autograf 

ul. Grochowska 342 (róg Mińskiej), www.galeria-autograf.pl
wystawa fotografii „Siódmy stopień” Ł. Jurewicz, P. Martyszenko, prezentacja: „Diaporama, Fotopostery” 
oraz wystawa „Miejsca nieznane” I. Bigelmajer, E. Dudek, I. Krupińska, S. Piędziejewski, J. Wilkoń
20.00-22.00 pokaz rysowania portretów poprowadzi E. Dudek

Galeria Milano

ul. Waszyngtona 2a, www.milano.arts.pl
wernisaż prac Jacka Ziemińskiego połączony z akcją malowania kilkuczęściowego obrazu,  
niespodzianka dla gości

Galeria w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

 
ul Podskarbińska 2, www.cpk.art.pl
wernisaż instalacji przestrzennych Erwiny Ziomkowskiej „Skrywane sekrety”

Gleria van Golik

ul. Berezyńska 27/6, www.grafik.com.pl
prace artystów: B. Bigaj, W. Borowski, J. Golik, M. Hoffman, I. i M. Karkoszka, R. Piotrowski, T. Serafin, 
T. Szumiński, K. Wyzner

Pracownia Rzeźby i Fotografii Tomasza Wiatera

 
ul. Zamieniecka 85 lok. 18, poddasze
do ostatniego gościa; pracownia artystyczna T. Wiatera, ekspozycja obrazów i rysunków z cyklu „Energeia”
wystawie towarzyszą kompozycje muzyczne młodego artysty Pawła Skibniewskiego z cyklu „Wkręty”

Pracownia Wschodnia

ul. Lubelska 30/32, www.pracowniawschodnia.pl
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wystawa grafiki „Bitwa” – ponad 50 ręcznie drukowanych plakatów, które łączy technika wykonania oraz 
format i użyte kolory; w czasie wystawy będzie działał kiosk z „graficznym rękodziełem”: koszulki, plakaty, 
naklejki, książki itp.; organizatorzy: Stowarzyszenie Animacji Kultury Pracownia Wschodnia, Pracownia 
Rozwoju Osobistego Mieć Chęć, Pracownia sitodruku SITO

Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32

    
ul. Lubelska 30/32, www.artlubelska3032.art.pl
do 3.00: Pracownia Teresy i Dariusza Kowalskich – rzeźba, rysunek; Pracownia nr 1:  
Anna Trochim – malarstwo, Delfina Krasicka – tkanina; Pracownia nr 2: Marek Ruff – DECENTRYZM, 
Małgorzata Ruff – biżuteria artystyczna; Michał Ruff – ceramika artystyczna, Dariusz Osiński – ceramika 
artystyczna; Pracownia nr 3: Dorota Łacek Gorczyca – DECENTRYZM – SUSURRUS SERAPHIN – SENSUS; 
Pracownia nr 4: Grzegorz Śmigielski – malarstwo – TOWAR EX SPORTOWY; Pracownia nr 5: Tomasz 
Kopcewicz – malarstwo; Pracownia nr 7: Dariusz Kunowski – instalacja – 70m²; Pracownia nr 10:  
Marek Sobczyk – POMNIKI DYSKURSU; Pracownia nr 11: Anna Lea Chojnacka, Eliza Proszczuk,  
Kasia Kamińska – malarstwo; Pracownia nr 12: Marzena Turek-Gaś – SHAPES OF COLOUR/CITY TOUR
Pracownia nr 13: Marek Sułek – obiekty

Sinfonia Varsovia

       
ul. Grochowska 272, www.sinfoniavarsovia.org
19.00 -24.00 wystawa fotograficzna „Polska-Haiti. Historia zapomniana”; oraz warsztaty fotograficzne dla 
dzieci, prowadzone przez Katarzynę Bregułę, artystkę sztuk wizualnych; pokazy tzw. shotsów – przegląd 
najnowszych, najlepszych krótkich form filmowych z ostatnich 2 lat z całego świata – Wydarzenia w ramach 
VII edycji Polskiego Festiwalu Reklamy we współpracy z Fundacją Sztuki SAR oraz Stowarzyszeniem 
Marketingowym SAR
22.30-23.00 koncert Szymanowski Big-Band z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola 
Szymanowskiego w Warszawie, pod dyrekcją artystyczną Piotra Kostrzewy. W skład Szymanowski Big-Band 
wchodzą uczniowie gimnazjum i liceum oraz absolwenci szkoły

WOLa

Muzeum Erotyki

 
ul. Grzybowska 3, www.muzeumerotyki.com.pl
ponad 2000 eksponatów ukazujących erotyczne fascynacje twórców ze wszystkich kontynentów, zbiory 
erotycznej ceramiki peruwiańskiej, miniatur perskich, wotywnych obrazów tybetańskich, indyjskich 
płaskorzeźb, porcelany chińskiej, afrykańskiej sztuki ludowej i wiele innych
Uwaga! wstęp bezpłatny jedynie z zaproszeniami, informacje na stronie www.muzeumerotyki.com.pl
dla pozostałych osób w Noc Muzeów 30% zniżki
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Muzeum Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej

    

ul. Waliców 11, www.mennica.com.pl
zwiedzanie sali wystawowej Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej, bicie żetonów na starej prasie 
menniczej, wystawa medali polskich medalierów biorących udział w międzynarodowej wystawie FIDEM,
filmowa prezentacja przygotowana na Światowe Targi Monet

Muzeum Gazownictwa

          
ul. Kasprzaka 25, www.muzeum.gazownictwa.pl
wejście na teren zakładu i do muzeum w godzinach: 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
w programie: spacer po zabytkowym otoczeniu muzeum, architektura przemysłowa z przełomu
XIX wieku, pokaz filmowy: historia gazownictwa w Warszawie oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej,
urok oświetlenia gazowego, urządzenia technologiczne i zbiory muzealne. Krótki koncert na
oryginalnej okarynie. Zapraszamy do konkursu fotograficznego „Muzeum Gazownictwa Nocą w Twoim 
obiektywie”

Muzeum Kolejnictwa

 
ul. Towarowa 1, dawny Dworzec Główny w Warszawie, www.muzkol.pl
ekspozycja stała modeli taboru kolejowego, 3 makiety kolejek w różnych skalach, wystawa czasowa „Koleje 
w Urugwaju zorganizowana za okazji 200-lecia niepodległości Urugwaju”; skansen taboru kolejowego oraz 
wagon-salonka i pociąg pancerny

Muzeum Nurkowania

 
ul. Grzybowska 88, www.muzeumnurkowania.pl
kolekcja hełmów nurka klasycznego muzeum powiększona o nowe eksponaty, na dziedzińcu przed muzeum 
znajdzie się mała wystawa związana z nurkowaniem archeologicznym, której towarzyszyć będzie projekcja 
filmowa

Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich

ul. Nowolipie 2, www.policja.waw.pl
wystawa „Policja – Milicja – Policja” w dokumentach, fotografii, modelarstwie i mundurach oraz wystawa 
zdjęć pracowników Policji nagrodzonych w konkursie fotograficznym „Nasze pasje w fotografii”

Muzeum Powstania Warszawskiego

       
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl
do 2.00 zwiedzanie muzeum, film „Miasto ruin” – kino 3D oraz kino plenerowe na dziedzińcu:
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21.00 „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” reż. A. Krauze, 2011
23.00 pokaz filmowy z Fotoplastikonem Warszawskim w tle; między projekcjami odbędą się dodatkowe 
pokazy filmu „Miasto ruin”

Muzeum Pożarnictwa

 
ul. Chłodna 3
dokumenty, fotografie, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, mundury, sikawki ręczne i różne typy pojazdów konnych 
oraz samochody strażackie z różnych okresów

Muzeum Więzienia Pawiak (oddz. Muz. Niepodległości)

 
ul. Dzielna 24/26
zwiedzanie stałych ekspozycji: „Pawiak 1835-1944”, „Pawiacki dzień 1939-1944”; „Powrót symbolu. 
Historia Pawiackiego Drzewa”; „Zapamiętajmy ich twarze”
21.00 i 23.00 koncert literacko-muzyczny Pawiak – fundament pamięci w reż. M. Reif, oparty na 
oryginalnych utworach, które powstawały w murach Pawiaka w czasie II wojny światowej z towarzyszeniem 
muzyki klasycznej; dodatkową atrakcją będzie udział w imprezie rekonstruktorów ze Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej AA7 i Stowarzyszenia Historycznego „Kotwica”

Muzeum Woli (oddz. Muz Historycznego m.st. Warszawy)

 
ul. Srebrna 12, www.muzeumwoli.mhw.pl
wystawy stałe: „Historia Warszawskiej Woli”, „Zbiór Platerów Warszawskich” oraz: wystawa wybitnych 
twórców z Warszawskiej ASP, wystawa twórczości Mikołaja Čiurlionisa – malarza i kompozytora, pokazy 
i porady Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, rozmowy z specjalnie zaproszonymi przez Muzeum Woli 
„Świadkami historii” – opozycjonistami, którzy brali udział w obaleniu komunizmu w Polsce, warsztaty 
i konkursy plastyczne dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez studentów i pracowników naukowych 
ASP, porady: „Konserwacja ram i obrazów w domowym zaciszu”, pokazy specjalistów „Jak nakrywa się 
stół na różne okazje”, konkursy i zabawy na terenie Muzeum, występy artystyczne umilające odwiedziny 
w muzeum oraz akcja zbierania pamiątek z Woli: w naszym muzeum Twoje zdjęcia i dokumenty przetrwają 
wieki i nigdy nie zostaną zapomniane – wystawa już w czerwcu
20.30 odegramy Hejnał Warszawy, a później zapraszamy wszystkich do wspólnego grania i śpiewania 
piosenek o Warszawie

Państwowe Muzeum Archeologiczne

 
ul. Długa 52, www.pma.pl
wystawy czasowe: „Forty i fortyfikacje w malarstwie” i „Skarby średniowieczne Wielkopolski” – wystawie 
towarzyszą pokazy bicia monet w średniowiecznej mennicy, godz. 20.00, 21.30, 23.00
oraz wystawy „Pradzieje ziem polskich”, „Biskupin”, „ABC architektury romańskiej”, „Alfabet architektury 
gotyckiej”
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Galeria Spokojna Akademii Sztuki Pięknych,  
Wydział Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych

ul. Spokojna 15:
„Multimedialny Ogród”, doświadczenia:
multimedialna prezentacja poszukiwań studenckich; interaktywna projekcja live Spokojna  
– Krakowskie Przedmieście, slam performance, muzyka na całej przestrzeni eventu
miejsce: Cafe Spokojna od 19.00 do 01.00

Wizytująca Galeria

 
ul. Bema 65, www.tugaleria.pl
„Zróbmy to razem w Noc Muzeów” Grupa Zespół: M. Waraxa, I. Terlikowska, K. Budzyński, B. Bartosiński 
– III edycja działania multimedialnego i interaktywnego, dotyczącego zamiany roli odbiorcy na rolę twórcy; 
każdy kto weźmie w nim udział, stanie się jego twórcą, więcej na www.zrobmytorazem.org
Wojtek Pustota „Mgła” film wideo oraz Wojtek Ziemilski – „Mapa/produkcja: Komuna/Warszawa”,  
Mapa to przestrzeń między spektaklem teatralnym a instalacją wizualną, przeznaczona dla 5 widzów na raz 
Uwaga! Obowiązują rezerwacje

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wola m.st. Warszawy

     

al. Solidarności 90, www.bpwola.wa.pl
„Orient w Bibliotece” w programie m.in. „Hangyl” – warsztaty z kaligrafii, „Hanbok” nauka zakładania 
tradycyjnego stroju koreańskiego, przymiarka tradycyjnego stroju japońskiego, gry angażujące umysł 
i ciało, liczne warsztaty i zajęcia plastyczne: kolorowe lampiony, wachlarze, witraże, smoki i inne oraz gry 
zręcznościowe, opowieści o japońskich duchach, nauka gier japońskich: Hanafuda i kendama, wystawa 
komiksu japońskiego oraz pokaz walki – Aikido; wystawa fotograficzna Elżbiety Wieteskiej-Czechowicz 
„Wielobarwny Świat Kultur Muzycznych” powstałej z inspiracji 5 edycji Warszawskiego Festiwalu 
Skrzyżowanie Kultur a także: orientalna podróż po kontynencie, podróżnik Sebastian Łabęda opowie 
o ciekawych miejscach rzadko odwiedzanych przez turystów; co godzinę: losowanie nagród. Partnerzy 
imprezy: Centrum Kultury Koreańskiej, Wydawnictwo Kwiaty Orientu, Wydawnictwo Hanami, Restauracja 
Gruba Ryba oraz Aikikai – Centrum Aikido

Biuro Udostępniania I Archiwizacji Dokumentów (Instytut Pamięci Narodowej)

 
ul. Towarowa 28, www.ipn.gov.pl
do 3.00 „Z Warszawą w tle” zwiedzanie archiwum, w tym magazynów archiwalnych i pracowni digitalizacj,
przed budynkiem wystawa „…A akta zniszczyć. Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych 
krajach Europy”
Uwaga! Osoby zwiedzające powinny mieć przy sobie dokument tożsamości
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SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe

ul. Karolkowa 28
17:00-1.00 wystawa origami oraz łańcuch 1000 żurawi
21.00 pokaz japońskich sztuk walki w wykonaniu klubu SOTO

ŻOLIBORZ

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

ul. Hozjusza 2, www.popieluszko.net.pl/muzeum
ekspozycja stała poświęcona życiu, posłudze oraz męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, wyjątkowa 
multimedialna wędrówka przez muzeum mieszczące się w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki

Muzeum Sportu i Turystyki

       
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, www.muzeumsportu.waw.pl
ekspozycja „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu”, w trakcie zwiedzania będzie można posłuchać 
nowoczesnych aranżacji standardów bluesowych w wykonaniu zespołu „Czaj Masala”
20.00-22.00 pokazy judo i trening z mistrzem z udziałem Pawła Nastuli mistrza olimpijskiego z Atlanty, 
dwukrotnego mistrza świata, trzykrotnego mistrza Europy
20.00-01.00 pokazy filmów w kinie Muzeum o tematyce sportowej i alpinistycznej
22.00-23.00 otwarcie wystawy fotografii konkursowej „Galeria rower – ja” z udziałem Cezarego Zamany, 
zwycięzcy wyścigu Tour de Pologne

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddz. Muz. Niepodległości

ul. Skazańców 25, www.muzeumniepodleglosci.art.pl
13.00-1.00 Odyseja Historyczna „Cytadela” zorganizowana przez Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał” 
we współpracy z Muzeum Niepodległości i Klubem Wojsk Lądowych w Cytadeli Warszawskiej: prezentacja 
broni i barwy od starożytności do czasów współczesnych w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych: zwiedzanie 
obozowisk historycznych, inscenizacje potyczek i walk rycerskich, pokazy musztry i strzelania, pokazy 
kawalerii
19.00-1.00 nocne zwiedzanie Muzeum X Pawilonu

Galeria A19 Marymont_metro dla sztuki

 
19.00-24.00 antresola na stacji Metro Marymont
www.a19marymont.pl
21.00 otwarcie wystawy i spotkanie z autorem
21.30 przejazd po stacjach metra wraz z autorem pracy
21.30 prezentacja wybranych przykładów artystycznych aranżacji wnętrz metra oraz multimedialna projekcja 
w przestrzeni stacji metra Marymont/grupa PanGenerator
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Galeria Sztuki Wystawa

 

al. Wojska Polskiego 29, www.wystawa-galeria.pl
wystawa malarstwa „O czym szumią wierzby” Marek Ejsmond-Ślusarczyk

POZOSTAŁE DZIELNICE:

BIELANY:

Galeria Kotarba Design

 
ul. Akcent 13c, www.kotarba-design.pl
wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby „Kwiatowe impresje”: M. Kotarba, M. Magrzyk,
T. Pytkowska, W. Pytkowski, E. Szyman, A. Więch, M. Żytomirska; w sąsiedztwie Puszczy Kampinowskiej 
będzie można oglądać różnorodne prace olejne, akrylowe oraz rzeźbę ceramiczną, możliwość zakupu prac 
bezpośrednio od autorów

Bielański Ośrodek Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Goldoniego 1, www.bok-bielany.eu
„Nasze inspiracje” wystawa ze zbiorów sekcji rysunku i malarstwa BOK; „Nitką malowane” wystawa Tkackiego 
Klubu Seniorek BOK; wystawa Związku Polskich Fotografów Przyrody, Okręg Mazowiecki, prezentacja 
multimedialna z wystawą fotograficzną projektu „Platforma sztuki – warsztat twórczy polsko-islandzki”

Mediateka START – META Filia Biblioteki Publicznej im.st. Staszica

    
ul. Szegedyńska 13A, www.mediateka.waw.pl
„Multimedialny express przez wieki”
19.00 otwarcie wystawy „Teleport fotograficzny” połączenie starych fotografii z projektu Korzenie Siekierek 
ze współczesnymi zdjęciami mieszkańców autorstwa Artura Pawłowskiego
19.00-1.00 Logikit -klocki – zajęcia otwarte
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00, 24.00 MultiTech – półgodzinne zajęcia z robotyki dla dzieci od 12 lat
19.00; 21.00; 23.00 MultiMusic – otwarte zajęcia muzyczne
20.00; 22.00; 24.00 MultiArt – otwarte zajęcia artystyczne
20.00 “Bielańskie Spotkanie z Pojedynkiem” – pokaz broni białej i kunsztu szermierczego w wykonaniu 
Szkoły Systemu F3 Akademia Broni
21.00  Spektakl “Czerń i iluminacja” w wykonaniu Teatru Ognia CIRUS MAXIMUS
22.00 pokaz technik interwencyjnych i samoobrony w wykonaniu Straży Miejskiej
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TARGÓWEK:

Dom Kultury Świt w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 
ul. Wysockiego 11, www.dkswit.com.pl
Noc Muzeów w Kinie Świt – Noc z radzieckim niemym kinem
19.00 „Ziemia” Aleksandra Dowżenki z 1930r. z muzyką na żywo
21.00 Człowiek z kamerą reż. Dziga Wiertow, 1929 r.
22.30 „Niezwykłe przygody Mister Westa w kraju bolszewików” reż. Lew Kuleszow, 1924 r.

URSYNÓW:

Galeira Blue-S

ul. Bociania 28, www.blue-s.pl
wystawa malarstwa – zbiory galerii

Zenplace Sylwia Skrzyńska

 
ul. Miklaszewskiego 5, www.zenplace.pl
19.00 początek wystawy rękodzieła
19.30-22.30 warsztaty cześć pierwsza: wspólne wyszywanie pod okiem artystki
22.30-23.00 przerwa i prezentacja prac uczestników
23.00-1.00 warsztaty część druga: uczestnicy wybierają z „góry ciuchów” te tkaniny które kolorem, kształtem 
i formą są najbliższe ich ekspresji; wsparcie stylistki pomoże wyłonić i nagrodzić najciekawszą kompozycję

WILANÓW:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

    
ul. Prymasa Hlonda 1 siedziba przy wznoszonej Świątyni Opatrzności Bożej, www.muzeumjp2.pl
pokazy filmów dokumentalnych i spektakli Sceny Faktu Teatru Telewizji Polskiej, poświęconych Prymasowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu w reżyserii m.in.: A. Pietraszek, P. Woldana i R. Wieczyńskiego, pokazom 
towarzyszy konkurs związany z oglądaniem filmów

Muzeum Pałac w Wilanowie

 
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.pl
18.00-23.00 warsztaty rodzinne i stanowiska rekonstruktorskie, mi in. „Literackie zabawy” – gry językowe, 
zagadki, kalambury, gry i zabawy: gra planszowa „Gąska”, gry w kości, zabawa w „Ślepą babkę”, „Hocki- 
-klocki” drewniane klocki i zabawy z konstrukcją w roli głównej oraz „Drewniane zabawki przytulanki?!”, 
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„Małe kobietki”, „Szlachcic jam ci jest! ”, Scryptorium „Villa nova”, Drewniany konik husarski, Wóz kowalski; 
miejsce: pawilony edukacyjne wzdłuż lewego i prawego skrzydła pałacowego
21.00, 21.45, 22.15 pogawędki historyczne „Co każdy duży chłopiec o fechtunku i uzbrojeniu powinien 
wiedzieć? ” interaktywne pokazy XVII-wiecznego fechtunku i uzbrojenia w wykonaniu Pierwszego Polskiego 
Stowarzyszenia Turniejowego „Ligii Baronów”
dziedziniec przed Pałacem w Wilanowie
18.30, 19.00, 19.30 „Malowane bajki na dobranoc”, opowiada M. Malinowski, Muzeum Bajek,  
Baśni i Opowieści; miejsce: dziedziniec przed Pałacem w Wila nowie
20.00 „Kot w butach” – spektakl; miejsce: dziedziniec przed Pałacem w Wilanowie

Muzeum Plakatu w Wilanowie (oddz. Muz. Narodowego w Warszawie)

 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, www.postermuseum.pl
„Cymelia. Plakaty z kolekcji polskiej i obcej Muzeum Plakatu w Wilanowie” – wystawa prezentująca 
najcenniejsze druki z kolekcji muzeum należące do kanonu plakatu światowego, pochodzące z okresu 
1892–1945 oraz „Dramaturgia plakatu. Wystawa plakatów Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy  
im. Gustawa Holoubka” – każdy zwiedzający otrzyma wylosowany plakat

KAMPINOSKI PARK NARODOWY:

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry (oddz. Muz. Historycznego m.st. Warszawy)

www.palmiry.mhw.pl
10.00-18.00 zwiedzanie nowej siedziby i ekspozycji muzeum; multimedialna wystawa upamiętniająca 
ofiary egzekucji dokonanych na Polakach i Żydach w latach 1939-1943 w Puszczy Kampinoskiej i Lasach 
Chojnowskich, przedstawienie historii walk o niepodległość Polski na terenie puszczy – od Powstania 
styczniowego 1863 r. po Powstanie warszawskie 1944 r.

KONSTANCIN-JEZIORNA:

Villa la Fleur – Mały Paryż tuż pod Warszawą

 
ul. Szpitalna 14, Konstancin-Jeziorna, www.villalafleur.com
do 3.00 wystawa czasowa: rzeźba i malarstwo Bolesława Biegasa oraz ekspozycja stała: dzieła polskich 
i żydowskich artystów tworzących paryską bohemę I poł. XX wieku
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www.wieszcodobre.pl

ŠKODA. Wiesz Co Dobre!

Program rekomendacji ŠKODA. Wiesz co dobre! 

zwraca uwagę na najwartościowsze wydarzenia kulturalne. 

Takim wydarzeniem jest bez wątpienia Noc Muzeów, której 

partnerem już trzeci raz z rzędu jest ŠKODA. Wiesz co dobre! 

Jak co roku przygotowaliśmy dla zwiedzających liczne atrakcje. 

W Muzeum Techniki będzie można zobaczyć na własne oczy 

rajdowe samochody Škoda, fotorelacje z rajdów Škoda S 2000 

oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami. 

Zachęcamy do zaplanowania tej wyjątkowej 

nocy na: facebook.com/Skoda.WieszCoDobre 

Serdecznie zapraszamy!

W-SKFA-00340 NocMuzeow Inf W-ski 148x210.pdf   15-04-11   16:47:39
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zostań naszym fanem
Noc Muzeów w Warszawie


