Ювілейний пікнік Королівського Замку у Варшаві
29 травня (неділя) 2022 року
Королівські сади

Вдруге, до 50-річчя реконструкції Королівського Замку у Варшаві,
запрошуємо Вас на велике весняне сімейне свято, у чарівні Королівські сади,
на відкритому повітрі – оазису зелені в серці Варшави. Цього року ми
підготували багато заходів: концерти, шоу, анімації, а також цікаві майстеркласи, як для маленьких, так і для дорослих. Зустрінемось в останню неділю
травня, щоб радісно відзначити цей ювілей, важливий не лише для Замку, а й
для всієї столиці.
Ті, хто був у нас рік тому, знають, що воно того варте. І цього разу ми
щиро раді бачити Вас знову, сподіваємося, що захід відвідають і нові
обличчя.
Ювілейний пікнік – це унікальна можливість разом провести час просто
неба та відсвяткувати річницю реконструкції Королівського Замку у Варшаві,
символу польської ідентичності та суверенітету, який був повністю
зруйнованого під час Другої світової війни.

Програма заходів включає:
• Концерти
Пікнік розпочнеться та завершиться під музичний супровід. Опівдні, відразу
після офіційного відкриття Пікніка, віденські мелодії виконає гурт «Amabile».
Вечір перекрасять запальні класичні мелодії танго, виконані ансамблем
«Gang Tango», у рамках програми Танго як у давнину.
• Зустрічі та шоу
Про польських супергероїв та польоти на повітряній кулі розповість Томаш
Розек, а фехтувальні дуелі презентуватимуть майстри фехтувального
мистецтва.
• Польоти на повітряних кулях
Цього року Ви знову зможете побачити Королівський Замок, сади та

панораму міста з неперевершеного ракурсу

– з повітряних куль - із

висоти пташиного польоту.
• Заходи для сімей
Наукові досліди та майстер-класи, анімаційна зона: мильні бульбашки,
головоломки та кубики XXL, розваги з аніматорами, ігри та мистецькі
заняття, " Pudernice i pantalony" – відбудеться у «Teatru Akt», фотозона та
багато інших атракціонів для маленьких і старших учасників – все це не
дасть Вам занудьгувати ані на мить!
• Зустріч із журналістами Польського радіо для дітей.
У зоні Польського радіо для дітей, буде можливість дізнатися більше про
секрети роботи радіо, де досвідчені журналісти проведуть майстер-класи для
наймолодших. Також можна буде взяти участь у відкритих трансляціях. У
програмі історична вікторина та інші ігри із призами.
• Безкоштовна екскурсія
Цього дня Ви також зможете відвідати Королівський Замок за спеціальним
маршрутомВеликими Королівськими апартаментами та Мідно-даховим
палацом.
2022 рік – це другий рік святкування 50-ї річниці реконструкції
Королівського Замку у Варшаві та продовження заходів, пов’язаних із
вшануванням цієї важливої події в історії післявоєнної Польщі. Головна тема
цьогорічних святкувань – «Реституція королівського замку. Відновлення,
реконструкція інтер’єру».
Пропонуємо Вам слідкувати за іншими подіями, які будуть організовані
в рамках заходу. Наукові конференції, зустрічі та цикл лекцій, присвячених
видатним особистостям, пов’язаним із реконструкцією Королівського Замку у
Варшаві, який сьогодні є не лише символом, а й жвавим місцем зустрічей,
відкритим для всіх любителів культури, мистецтва та науки.

Програма заходів:

Безкоштовна екскурсія Королівським Замком за спеціальним

маршрутом Великими Королівськими апартаментами та Мідно-даховим
палацом з 10:00 до 17:00.
Сади Королівського замку у Варшаві відкриті для відвідувачів з 11:00 до
21:00
Заходи у Замку відбуватимуться з 11:00 до 19:00
• наукові покази, майстер-класи, анімаційна зона: мильні бульбашки,
головоломки та кубики XXL, ігри з аніматорами, ігри та розвиваючі заняття з
мистецтва, фотозона та багато інших атракціонів для маленьких та старших
учасників.
• Зона «Польського радіо для дітей»: радіо майданчик з журналістами,
історична вікторина, ігри з призами та можливість брати участь у програмах
під відкритим небом.
• Спортивна зона «Totalizatora Sportowego».
• Різні смаколики, морозиво, солодка вата та інше.
Сценічні заходи:
12:00 – Офіційне відкриття пікніка / Віденські мелодії – концерт гурту
«Amabile».
13:00 – Найголовніші баталії з фільму «Потоп» – мистецтво фехтування.
14:00, 15:00 та 16:00 – "Pudernice i pantalony" – відбудеться у «Teatru
Akt».
15:00, 17:00 – Зустріч із Томашем Розекем, розповідь про польських
супергероїв, які змінили світ. Чому літає повітряна куля?
20:00 – Танго як у старі часи – концерт гурту «Gang Tango».
19:00-20:00 – Польоти на повітряній кулі.
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