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1  Королівський замок (Zamek Królewski)

 pl. Zamkowy 4, тел. +48 22 35 55 170
 www.zamek-krolewski.pl

Резиденція короля та влади Речі Посполи-
тої (з XVI ст.). Місце прийняття Конституції 3 
травня (1791 р.) – першої в Європі та другої 
в світі.
Під час Другої світової війни Замок було 
цілковито зруйновано – пізніше його було 
відбудовано, використовуючи фрагменти, 
що збереглися. Сьогодні Замок викорис-
товується як музей. Перлами замкової ко-
лекції є оригінальні картини Рембрандта та 
праці Бернарда Белло, званого Каналетто 
– види Варшави вісімнадцятого століття 
його авторства були безцінною допомогою 
під час післявоєнної відбудови міста. 
На подвір’ї Королівського замку в липні 
проходить фестиваль «Музичні сади», під 
час якого проводяться покази записів кон-
цертів, опер і балетів. У серпневі вихідні 
дбайливо відновлені Аркади Кубіцького, 
що знаходяться поруч з Королівськими 
садами, запрошують на цикл музичних та 
пластичних заходів «Королівські аркади 
мистецтва». 

2  Колонна короля Сигізмунда III 
 (kolumna króla Zygmunta III)

Найстаріший та найвищий світський 
пам’ятник у Варшаві, збудований у 1644 р. 
з ініціативи короля Владислава IV на честь 
його батька – Сигізмунда III Вази, який пе-
реніс столицю з Кракова до Варшави.

КРАКІВСЬКЕ ПЕРЕДМІСТЯ

3  Кам’яниці Пражмовських
 (Kamienica Prażmowskich)

Збудована в стилі рококо кам’яниця з часів 
Саської династії (XVII в.). Зараз тут містить-
ся Будинок літератури та перший у Польщі 
ескалатор (1949 р.), завдяки якому можна 
швидко дістатися с Замкової площі на Тра-
су W-Z (Схід – Захід). 

4  Костьол св. Анни (студентський)
 (Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 89
 www.swanna.waw.pl
Костьол було збудовано в XV ст. Це один  
з найгарніших костьолів у Польщі та голо-
вний осередок академічного пастирства  
в столиці. Саме тут Йоан Павло II зустрівся 
з молоддю під час свого першого паломни-
цтва до батьківщини. На дзвіниці біля кос-
тьолу знаходиться панорамна тераса, з якої 
відкривається вид на Старе місто, Краків-
ське передмістя та правобережну Варшаву.

Поруч: 5  - 8

5  Театральна площа – Великий театр 
Національна опера

 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)

 pl. Teatralny 1
 www.teatrwielki.pl
У Великому театрі знаходиться найбільша 
в світі оперна сцена, на котрій ставляться 
твори польських композиторів та світова 
класика. Бокове крило будівлі займає На-
ціональний театр.

Королівський шлях з’єднує три колишні королівські резиденції: Королівський 
замок, Королівський палац Лазєнки та Палац у Віланові.

Перший відрізок шляху – це Краківське передмістя, яке починається від 
Замкової площі. Це одна з найгарніших та найбільш вишуканих вулиць Варшави.

Краківське передмістя переходить у Новий світ, вздовж якого знаходиться багато 
крамниць та ресторанів, а також відома цукерня A. Блікле (Nowy Świat 35), яка постій-
но діє на цьому місці від 1869 року. 

У вихідні влітку рух автомобілів на Краківському передмісті та Новому світі пере-
кривається – ці вулиці перетворюються на прогулянкові бульвари. 

Поблизу Нового світу, на вулиці Тамка 41, всередині барокового палацу Острозь-
ких, знаходиться суперсучасний Музей Фридерика Шопена. 

Вздовж наступного відрізку Шляху, Алей Уяздовських, знаходяться прекрас-
ні палаци та вілли, збудовані у XIX ст. заможними мешканцями Варшави. Сьогодні  
в них переважно знаходяться іноземні посольства. Алеї Уяздовські, які провадять до 
Королівського палацу Лазєнки, можна повністю побачити з вікон міського автобусу. 
Маршрути 180 і 116 доїжджають до самого Віланова, що знаходиться в кінці 11-кіло-
метрового Королівського шляху.



6  Площа Пілсудського – Могила  
невідомого солдата

 (Grób Nieznanego Żołnierza)

Площа виникла в 1791 р. як загальнодос-
тупне внутрішнє подвір’я Саського палацу, 
котрий було зруйновано під час Другої сві-
тової війни. 
Зараз це місце проведення важливих 
державних урочистостей, пов’язаних з іс-
торією Польщі. На Свято незалежності  
(11 листопада) на площі збираються числен-
ні мешканці Варшави, які приймають участь 
в урочистостях, що закінчуються військовим 
парадом в напрямку Музею Польської армії. 
На площі знаходиться Могила невідомого 
солдата – символічний саркофаг на згадку 
безіменних героїв, які загинули в боротьбі 
за свободу Польщі. Біля Могили горить ві-
чний вогонь, несе службу почесний караул. 
Тут також стоїть хрест, що нагадує про візити 
блаженного Йоана Павла II до Варшави.

7  Саський парк (Ogród Saski)

Був заснований у XVIII ст. як королівський 
сад. У 1720 р. його було відкрито також 
для мешканців Варшави. Це один з най-
старіших та найгарніших відкритих парків 
у Польщі. Його прикрашають численні 
скульптури, оригінальний фонтан, ставок 
у формі ротонди, а також сонячний годин-
ник. Фридерик Шопен любив приходити 
сюди з Констанцією Гладковською – своєю 
великою любов’ю (він присвятив їй другу 
частину концерту Фа-мінор).

8  «Захента» - Національна галерея 
мистецтв 

 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki) 

 pl. Małachowskiego 3
 тел. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Це один з найстаріших виставочних сало-
нів у Польщі. Від початку існування Галереї 
тут виставляли свої роботи найвидатніші 
польські художники та митці світової сла-
ви, між іншим Поль Сезанн, Пабло Пікассо, 
Макс Ернст та Жан Дюбуффе. Сьогодні «За-
хента» є найпрестижнішою та найбільшою 

галереєю сучасного мистецтва в Польщі. 
Натомість з історією самого будинку 
пов’язана подія 1922 р., коли на сходах 
галереї був застрілений президент Польщі 
Габріель Нарутовіч, який лише за 5 днів пе-
ред цим прийняв президентську присягу.

9  Пам’ятник Адаму Міцкевичу 
 (Pomnik Adama Mickiewicza)

Одному з найвидатніших польських поетів 
доби романтизму. Пам’ятник було відкрито 
у 1898 р., в часи інтенсивної русифікації 
(період розділу Польщі). Пам’ятник був 
«героєм» подій 1968 р. Саме тут було зор-
ганізовано славнозвісну маніфестацію на 
знак протесту проти зняття з показу в Наці-
ональному театрі, на прохання посольства 
СРСР, народової епопеї «Дзяди».

10  Церква Успіння Пресвятої 
 Богородиці та св. Йосипа Обручника 
 (раніше кармелітський, зараз 
 костьол духовної семінарії)
 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 

Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Збудований у XVII ст. для Кармелітів босих. 
За храмом знаходиться колишній монас-
тир кармелітів – зараз тут міститься Вища 
митрополитська духовна семінарія. 

11  Президентський палац  
(раніше – Палац Радзівілів,  
Намісницький палац) 

 (Pałac Prezydencki)

 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50

Збудований у XVII ст., виконував різні дер-
жавні функції. У 1989 р. тут проводились 
переговори Круглого столу, які дали по-
чаток системним змінам у Польщі. Від 1994 
р. це резиденція Президента Польщі – у 
цьому будинку по черзі перебували: Лех 
Валенса, Олександр Кваснєвський, Лех 
Качинський, и зараз – Броніслав Коморов-
ський.

12  Пам’ятник князю 
 Юзефу Понятовському
 (Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego)

Виконаний за проектом всесвітньо відо-
мого скульптора Бертеля Торвальдсена. 
Фігура князя виконана за взірцем статуї 
імператора Марка Аврелія з римського 
Капітолія. Князь Понятовський був націо-
нальним героєм кінця XVIII, початку XIX ст., 
учасником наполеонівських війн.



13  Кордегардія (Kordegarda)

 ul. Krakowskie Przemieście 15/17
 тел. +48 22 421 01 25
 www.kordegarda.org
Колишня стражниця палацу Потоцьких 
– сьогоднішнього будинку Міністерства 
культури. Це особливе місце – галерея, 
місце презентації культурних проектів та. 
У першій половині 2011 року діяльність 
Кордегардії присвячена Чеславу Мілошу – 
видатному письменникові, лауреатові Но-
белівської премії. У другій половині року 
в центрі уваги буде головування Польщі 
в Європейському Союзі. Тут планується 
проведення майстер-класів, зустрічей з 
громадськістю, он-лайн трансляцій з осо-
бливим акцентом Європейського конгресу 
культури.

14  Готель «Брістоль» (Hotel Bristol)

 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
Один з найстаріших та найкомфортніших 
готелів Варшави, збудований на початку XX 
ст. Тут відбувалися вишукані бали та прийо-
ми, а також зустрічі світського товариства  
з кола культури, мистецтва й політики. Своє 
ательє тут мав Войтех Коссак, а з балкону 
готелю співав Ян Кєпура, всесвітньо відо-
мий тенор. У 1913 р. Варшавське наукове 
товариство організувало в «Брістолі» бан-
кет на честь двократної лауреатки Нобе-
лівської премії Марії Склодовської-Кюрі. 
У готелі також гостили маршал Польщі 
Юзеф Пілсудський – Провідник польської 
держави, після відновлення незалежності 
в 1918 р., Джон Ф. Кеннеді, Річард Ніксон,  
а в останні роки – Тіна Тернер та Вуді Аллен. 

Сьогодні «Брістоль» надалі залишається ком-
фортабельним готелем і одним з найгарні-
ших будинків на Краківському передмісті.

15  Пам’ятник Болеславу Прусу 
 (Pomnik Bolesława Prusa)

 Skwer ks. Jana Twardowskiego
Він представляє провідного письменника 
польського позитивізму, автора «Ляльки» 
- найбільш «варшавської» повісті, яка пере-
дає сугестивний образ столиці XIX ст. 

16  Костьол Опіки св. Йосипа  
(сестер візиток) (Kościół Opieki Św. Józefa)

 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Збудований у XVIII ст. костьол до сьогодні 
зберіг своє оригінальне вбрання. 
У часи ліцейської молодості Шопена тут 
відправлялися служби для учнів і студен-

тів. Фридерик під час цих служб грав на 
органі. Тоді він познайомився тут зі своєю 
любов’ю – Констанцією Гладковською, ко-
тра співала соло під час молебнів. 
У монастирі, який прилягає до храму, жив 
і писав поет о. Ян Твардовський, котрий  
у костьолі сестер візиток виголошував не-
забутні проповіді. 

17  Пам’ятник Кардиналу Стефану Ви-
шинському – Примасу Тисячоліття  
(Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego) 

За заслуги перед вітчизною та католиць-
кою церквою його називають так вслід за 
словами папи Йоана Павла II, котрий ска-
зав, що «такий примас як Вишинський бу-
ває раз на 1000 років». 

18  Варшавський університет  
(Uniwersytet Warszawski)

 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 www.uw.edu.pl

Це перший університет у Варшаві. Один  
з найбільших та найважливіших польських 
навчальних закладів. Його було засновано 
у 1816 р., як Королівський варшавський уні-
верситет. У теперішній своїй формі він існує 
від 1915 р. Комплекс будівель університету 
складається з декількох історичних будин-
ків, у тому числі Казимирівського палацу, де 
на початку XIX ст. знаходився Варшавський 
ліцей, в якому навчався Фридерик Шопен. 
У цей період композитор разом з родиною 
жили у службовому крилі палацу.

19  Палац Чапських (Красінських) – 
Академія образотворчих мистецтв 

 (Pałac Czapskich - Krasińskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 www.chopin.museum/pl, www.asp.waw.pl
Палац збудовано у XVIII ст. Сьогодні тут 
міститься Академія образотворчих мис-
тецтв. У лівому крилі палацу знаходиться 
Салон Шопенів – відкрита для відвідувачів 
мешкальна частина, в якій Фридерик Шо-
пен провів останні роки перед від’їздом  
з Польщі.



20  Собор Святого Хреста 
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)

 ul. Krakowskie Przedmieście 3 
 www.swkrzyz.pl

Збудований у XVII ст. Саме тут у 1683 р. 
король Ян III Собеський доручав Вітчизну 
Богу перед турецьким походом на Відень. 
Король переміг у війні, завдяки чому Єв-
ропу було врятовано від турецької навали.  
У колони храму умуровано урни з серцями 
композитора Фридерика Шопена та пись-
менника, лауреата Нобелівської премії, 
Владислава Реймонта. Перед фасадом, на 
фронтоні сходів, знаходиться фігура Хрис-
та, який несе хрест з написом на цоколі: 
Sursum Corda («Вгору серця»).

НОВИЙ СВІТ

21  Пам’ятник Миколаю Копернику 
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Пам’ятник видатному польському астро-
ному кінця XV, початку XVI ст., виконаний 
за проектом Бертеля Торвальдсена. Ого-
лошена Коперником теорія обертання не-
бесних тіл стала однією з найважливіших 
революцій у науці в історії людства. Як ка-
жуть у Польщі, Коперник «затримав Сонце, 
порушив Землю». 
У світі є ще дві ідентичні фігури, відлиті за 
тим же взірцем – у Монреалі й Чикаго. 

22  Палац Сташіця (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72

Палац збудовано на початку XIX ст. ста-
раннями священика та видатного про-
світницького діяча, Станіслава Сташіця, 
на місці, де раніше знаходився монастир 
домініканців, а ще раніше – православна 
каплиця. Під час розділів Польщі палац 
перебудовано в декоративному візантій-
сько-руському стилі. Тут знаходилася Гім-

назія, яку називали руською, та Церква, яка 
мала нагадувати про православну історію 
цього місця. На початку XX ст. палац одер-
жав класицистичний вигляд. Зараз у ньому 
знаходиться Польська академія наук та 
Варшавське наукове товариство.

Поруч: 23  - 26

23  Музей Фридерика Шопена 
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 aбo ul. Tamka 41
 тел. +48 22 44 16 251
 www.chopin.museum/pl

Один з найсучасніших мультимедійних біо-
графічних музеїв у Європі, міститься в істо-
ричному палаці Острозьких. Музей пропо-
нує своїм відвідувачам найбільшу в світі ко-
лекцію предметів та витворів, пов’язаних  
з Шопеном. Крім безцінних пам’яток, що 
нагадують про композитора, тут можна по-
чути спів птахів з Ноану, або насолодитись 
запахом фіалок, які так любив Шопен.

24  Університетська бібліотека  
в Варшаві

 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) 

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl

Один з найкращих прикладів сучасної 
архітектури в столиці. У підземеллях цієї 
цікавої будівлі знаходиться розважальний 
центр (боулінг, більярд, альпіністська сті-
на), а на даху – один з найгарніших дахових 
садів у Європі. Звідси відкривається вид на 
Віслу та Національний стадіон, натомість 
через спеціальні вікна згори можна диви-
тись всередину бібліотеки. 

25  Центр науки «Коперник» 
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 тел. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl 
Одне з надзвичайних місць у Варшаві та 
один з найсучасніших науково-культур-



них інститутів у Європі – тут ми пережива-
ємо, а не спостерігаємо. Відчуваємо зем-
летрус і торнадо, влаштовуємо симуляцію 
хірургічної операції, познаємо несучу 
силу – прикріплюючи до долоні профіль 
крила літака. Ми самі створюємо роботів 
та управляємо ними. Завдяки експери-
ментам легше зрозуміти сучасну науку  
і техніку, а також їхній вплив на наше 
життя. На даху Центру знаходиться сад,  
з якого відкривається вид на Віслу та На-
ціональний стадіон.

26  Національний стадіон
 (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 тел. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl
Збудований на місці Стадіону десятиріччя, 
суперсучасний об’єкт, якому УЄФА надала 
найвищу світову категорію (elite). Вели-
чезні 9-рівневі трибуни стадіону зможуть 
прийняти до 55 тисяч вболівальників. 
Протягом чемпіонату УЄФА ЄВРО 2012 тут 
будуть розіграні три групові матчі, у тому 
числі матч відкриття разом з офіціальною 
церемонією відкриття, а також чвертьфі-
нал та півфінал.

27  Пам’ятник генералу 
 Шарлю де Голю 
 (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Пам’ятник президенту і національному 
герою Франції, який після відновлення 
незалежності Польщі деякий час служив  
у польській армії, а в 1920 р. приймав 
участь у польсько-більшовицькій війні. 
Кавалер Хреста Virtuti Militari. Коли в 1967 
р. генерал відвідав Варшаву, він жив на ву-
лиці Новий світ.

28  Пальма на Кільці де Голя
 www.palma.art.pl
Пальма є елементом проекту «Вітання  
з Єрусалимських алей». Як пише автор 
проекту, Йоанна Райковська: «це букваль-
но перенесення краєвиду – очевидного 
в Ізраїлі – до Варшави, на вулицю, яка, в 
свою чергу, знову відсилає нас до Ізраїля».

29  Банківсько-фінансовий центр 
 «Новий світ» 
 (Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat»)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
У період Польської Народної Республіки тут 
містилися центральні органи влади. У на-
роді цей будинок прийнято було називати 
«Домом партії». У ті часи цей будинок зна-
ходився під найсуворішою охороною. Від 
1991 р. тут знаходилася Біржа цінних папе-
рів. На даний момент власником будинку  
є акціонерне товариство «Банківсько-фінан-
совий центр Новий світ» (Centrum Bankowo-
Finansowe „Nowy Świat»). Довкола будинку, 
який десятиліттями був недоступним для 
звичайних громадян, виникли численні 
легенди – наприклад, деякі говорили, що  
в будинку безліч підземних коридорів, яки-
ми можна було дійти до Палацу культури та 
науки або на секретний залізничний перон. 

30  Національний музей (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 тел. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl

Один з найважливіших культурних закла-
дів Польщі та найбільший музей столиці. 
Має багату колекцію експонатів, від картин 
до витворів ремесел та нумізматики – з усіх 
періодів, від стародавніх часів до сучас-
ності. Особливої уваги заслуговує кераміка 
Пікассо, а також галерея Faras (найбільша 
в Європі виставка витворів нубійського 
мистецтва і культури християнського пе-
ріод) та надзвичайно велика картина Яна 
Матейки (XIX ст.): «Битва під Грюнвальдом»: 
426 × 987 см. У музеї відбуваються числен-
ні періодичні виставки, що представляють 
мистецтво всього світу. 



31  Музей Польської армії 
 (Muzeum Wojska Polskiego)

 Al. Jerozolimskie 3 
 тел. +48 22 629 52 71
 www.muzeumwp.pl
У колекції музею – зброя, військова форма, 
знамена, нагороди та інші військові еле-
менти. Цікава зовнішня експозиція вклю-
чає, між іншим, воєнні танки та вертольоти.

ПЛОЩА ТРЬОХ ХРЕСТІВ

Важлива транспортна розв’язка столиці, на 
якій ще з XVII ст. сходилися важливі міські 
маршрути.Тоді площа називалася Роздо-
ріжжям золотих хрестів, від встановлених 
на колонах золочених хрестів, які збере-
глися тут до сьогодні (третій хрест тримає  
в долоні святий Ян Непомуцький). Біля пло-
щі знаходяться модні кав’ярні й ресторани, 
а також елегантні бутіки й крамниці екс-
клюзивних світових брендів.

32  Костьол святого Олександра 
 (Kościół św. Aleksandra)

 ul. Książęca 21 
 www.swaleksander.pl
Збудований у класичному стилі костьол, 
який за формою нагадує римський Панте-
он. Костьол було збудовано на початку XIX 
ст., на згадку про візит Олександра І – ро-
сійського царя, котрий тоді був одночасно 
також королем Польщі. Після воєнної руй-
нації храм відбудовано у спрощеній формі.

33  Фігура св. Яна Непомуцького 
 (Figura św. Jana Nepomucena)

Скульптура покровителя доріг та мостів. 
Фігуру було поставлено в цьому місці  
у 1752 р., на згадку закінчення робіт з бру-
кування варшавських вулиць, виконання 
освітлення та ремонту стічних каналів. 

Поруч: 

34  Будинок Сейму й Сенату 
 (Budynek Sejmu i Senatu)

 ul. Wiejska 4/6/8,
 www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl 
Будинок стоїть на кручі, поруч з Уяздов-
ським парком. Будівлі Парламенту, зни-
щені під час Другої світової війни, було 
відбудовано в стилі, що нагадує епоху ре-
несансу.

АЛЕЇ УЯЗДОВСЬКІ

35  Уяздовський парк (Park Ujazdowski)

Міський парк, заснований у XIX ст. на міс-
ці майдану, на якому відбувалися народні 
гуляння.
Надзвичайно привабливою пам’яткою для 
туристів є постійно діючі від 1912 р. парко-
ві ваги. Варто також подивитися бронзову 
скульптуру Гладіатора, виконану в XIX ст. 
Безперечною атракцією для дітей буде ве-
ликий ігровий майданчик.

36  Пам’ятник Ігнатію 
 Яну Падеревському 
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)

В Уяздовському парку знаходиться також 
пам’ятник видатному піаністу, композито-
ру, політику і громадському діячу.

37  Уяздовський замок 
 – Центр сучасного мистецтва 
 (Zamek Ujazdowski) 

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Замок було збудовано в XVII ст. Сигізмун-
дом Вазою. Раніше в цих околицях знахо-
дився гарний дерев’яний двір, оточений 
прекрасними садами. Тут, після смерті 
свого чоловіка, Сигізмунда Старого, жила 
королева Бона. Королева, яка була італій-
кою за походженням, привезла до Польщі 
багато популярних овочів (які через це 
отримали назву «влощизна»). Також завдя-
ки ній у Польщі з’явилися італійські мака-
рони та корінні приправи, які дуже любила 
королева. Зараз у замку знаходиться Центр 
сучасного мистецтва – культурний заклад 
та чудова галерея. Під кручею, на схід від 
Замку, знаходиться парк Агрікола, а на од-
нойменній вулиці стоять газові ліхтарі, які 
ліхтарники вручну запалюють перед по-
чатком сутінок та гасять на світанку.

38  Ботанічний сад Варшавського 
 університету 
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)

 Al. Ujazdowskie 4
 www.ogrod.uw.edu.pl
Сад заснований у 1818 р. Тут відвідувачів 
чекають цікаві рослини, пізнавальні марш-
рути та теплиці. У саду знаходяться рос-
линні колекції, які включають біля 10 тисяч 
видів. Сад можна відвідувати з весни до 
осені.



ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИЙ 
КОМПЛЕКС КОРОЛІВСЬКИЙ 
ПАЛАЦ ЛАЗЄНКИ

ul. Agrykola 1, тел. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl
Це один з найгарніших палацово-парко-
вих комплексів у Європі. Останній король 
Польщі Станіслав Август Понятовський 
(XVIII ст.) – любитель і меценат мистецтва 
– заснував тут найбільший та найгарніший 
парк у Варшаві. Назва Королівські Лазєн-
ки походить від лазні, перебудованої на 
палац. 
На території парку знаходиться багато 
пам’яток архітектури, найважливіша се-
ред яких – літня королівська резиденція 
– Палац на острові. Варто віднайти й інші 
будівлі – Мислевицький палац, в якому 
жили королівські дворяни, Стару та Нову 
оранжереї, Стару та Нову Кордегардію, 
Білий будиночок, Будинок прапорщиків. 
Сьогодні в цих будівлях містяться різні 
культурні заклади. У Старій кордегардії 
– виставочний салон Товариства друзів 
образотворчих мистецтв і галерея періо-
дичних виставок. У Будинку прапорщиків 
– Музей польської еміграції, в якому, крім 
постійної експозиції, також відбуваються 
періодичні виставки та концерти. Концер-
ти відбуваються також у Старій оранжереї 
та Станіславівському театрі, котрий є також 
місцем вручення престижних нагород ви-
дним полякам.  
Королівські Лазєнки – це місце численних 
культурних, наукових та розважальних 
заходів, а також найкраще місце для тих, 
хто любить прогулянки. Однак у парку за-
боронено їздити на роликах, скейтбордах 
та велосипедах, щоб не лякати білок і пав, 
які живуть у парку та яких можна підкорм-
лювати туристам.

39  Палац на острові (Pałac Na Wyspie)

Перлина польської архітектури, один  
з символів Варшави. Король Станіслав Ав-
густ Понятовський давав тут прийоми та 
запрошував сюди на славнозвісні що чет-
вергові обіди. Особлива атракція – це рей-
си на гондолах, які пристають біля палацу. 
Поруч знаходиться Театр на острові, де 
влітку відбуваються концерти та вистави.

52  Пам’ятник Фридерику Шопену 
 (Pomnik Fryderyka Chopina)

Це один з найбільш відомих видів, 
зв’язаних з Варшавою, та одночасно – най-
відоміший пам’ятник композитору на світі. 
Пам’ятник мав багато репродукцій – най-
відоміша, виконана в масштабі 1:1, знахо-
диться в Японії – в Хамаматсу.

Влітку (кожної неділі від травня до верес-
ня) о 12.00 та 16.00 біля пам’ятника від-
буваються безкоштовні пленерні шопе-
нівські концерти, які збирають численних 
глядачів.
У Варшаві багато місць, пов’язаних з Фри-
дериком Шопеном. Біля більш ніж десяти 
найважливіших з цих місць встановлені 
мультимедійні граючі лавки. 
www.um.warszawa.pl/wydarzenia/chopin 

54  Бельведер (Belweder)

 ul. Belwederska 56, тел. +48 22 695 19 53
 www.prezydent.pl
Палац було збудовано у XVII ст. Від серед-
ини XVIII ст. він належав королю Станіславу 
Августу Понятовському, який відкрив тут 
мануфактуру фаянсу. Від 1818 р. палац був 
резиденцією Великого князя Костянтина, 
царського намісника в Польщі. У пізніші 
часи Бельведер був резиденцією маршала 
Юзефа Пілсудського, пам’ятник якому вста-
новлено поблизу. У період гітлерівської 
окупації Бельведер займав німецький 
генерал-губернатор Ганс Франк, а після 
війни – голова Польської Народної Респу-
бліки Болєслав Бєрут. У 1989 р. Бельведер 
знову став резиденцією Президента. Спо-
чатку Войчєха Ярузельського, а від 1990 р. 
– Леха Валенси, котрий пізніше переїхав до 
палацу на Краківському передмісті. Зараз 
тут живе Президент Броніслав Коморов-
ський.



ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИЙ 
КОМПЛЕКС У ВІЛАНОВІ

ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
тел. +48 22 842 07 95
www.wilanow-palac.art.pl
Це була літня королівська резиденція Яна 
III Собеського, а пізніше – Августа ІІ та най-
відоміших магнацьких родів. 
Між палацом та Віланівським озером роз-
кидається дворівневий бароковий італій-
ський сад, а в південній частині – роман-
тичний парк в англійському стіилі.   

57  Музей-палац у Віланові 
 (Muzeum Pałac w Wilanowie)

Палац було збудовано в XVII ст. для короля 
Яна III Собеського. Це одна з найгарніших 
пам’яток європейського бароко та згадка 
про часи розквіту Речі Посполитої. У 1805 
році Станіслав Потоцький, котрому тоді 
належав Віланів, відкрив для загального 
відвідування свою колекцію творів мисте-
цтва, які були зібрані в палаці. Таким чи-
ном виник один з перших музеїв у Польщі. 
Інтер’єр палацу з оригінальним пластич-
ним оздобленням та багатим вбранням 
представляють стилі трьох різних періодів. 
Найстаріші, барокові апартаменти, знахо-
дяться в головному корпусі. Стиль XVIII ст. 
відображає інтер’єр південного крила, на-
томість приміщення, обладнані Потоцьки-
ми у XIX ст. займають північне крило.

60  Мавзолей Станіслава й Олександри 
Потоцьких 

 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)

Неоготична каплиця, збудована у XIX ст., на 
честь колишніх власників Віланова.

61  Костьол св. Анни (Kościół św. Anny)

 ul. Kolegiacka 1, тел. +48 22 842 18 01
 www.parafiawilanow.pl
Костьол збудовано у XVIII ст. Всередині 
храму вражають прекрасні старовинні 
декорації та саркофаги, а також епітафія 
власників Віланова, похованих у крипті під 
каплицею.

Поруч:

62  Храм Божого Провидіння 
 (Świątynia Opatrzności Bożej)

 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1 
 www.swiatynia.pl
Костьол є частиною комплексу Центру Бо-
жого Провидіння, в якому (у 2012 р.) буде 
відкрито музеї Йоана Павла ІІ та Кардина-
ла Стефана Вишинського, а також Пантеон 
великих поляків (нижня частина храму), 
де вже поховані: поет, о. Ян Твардовський, 
о. Здзіслав Пешковський – капелан Ка-
тинських родин та родин вбитих на сході, 
Кшиштоф Скубішевський – перший Міністр 
закордонних справ відродженої Речі По-
сполитої (1989-1993 рр.) та Ришард Качо-
ровський – останній президент Польщі  
у вигнанні. У Пантеоні також знаходить-
ся символічний гроб блаженного Йоана 
Павла ІІ, котрий є вірною реплікою гробу 
у Ватиканських гротах, де поховане тіло 
Римського Папи, а також реліквії о. Єжия 
Попєлушки. 
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