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Старе мiсто для наймолодших

Район Старого міста, в народі 
відомий як Старувка. Варшава 
була заснована в середньовіч-
чі, а перші ознаки поселення 
на цій території датуються IX 
століттям. Резиденцією поль-
ських королів стала у XVI сто-
літті, коли король Сигізмунд ІІІ 
Ваза переніс столицю з Крако-
ва до Варшави і жив у побудо-
ваному для нього Королівсько-
му замку.
З того часу Варшава почала розширюватися і зараз 
займає майже 520 км2 по обидва боки Вісли. Стару-
вка була повністю зруйнована під час Другої світо-
вої війни. Завдяки ї ї мешканцям та архітекторам вона 
була успішно відбудована. Варшавське Старе мі-
сто внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 
і є місцем, яке найбільше відвідують туристи, що при-
їжджають до Варшави з усього світу. Це також місце, 
з яким пов’язано багато легенд та міських історій.

1.  
Музей Варшави
Ідея накопичення знань про Вар-
шаву зародилася наприкінці XVIII 
століття, за часів правління остан-
нього польського короля Станіс-
лава Августа. Лише у ХХ столітті 
було засновано інституцію варша-
вістики, тобто вивчення історії та 
культури Варшави - у 1936 році 
як Музей давньої Варшави, філі-
ал Національного музею. Сьогод-
ні, як самостійна установа, Музей 
Варшави розміщується в 11 будин-
ках Старого міста, а також має свої 
філії: Музей Друкарства, Музей Ап-
теки, Музей Волі, Музей-меморіал 
Пальміри, Корчакіанум та Музей 
Варшавської Праги. Тут ви дізнає-
теся про історію Варшави, розка-
зану всіма можливими способами! 
Музей має насичену програму для 
дітей та молоді, організовує заходи 
та прогулянки Варшавою.
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2. 
Варшавська  
Русалка
Напівриба-напівжінка є символом 
Варшави і зображена на гербі мі-
ста. Русалка опікується містом. 
Вона хоробра і часто зображуєть-
ся з мечем у руці та щитом. Статуя 
Русалки, яка зараз стоїть на Рин-
ковій площі, є копією оригіналу, 
який був створений у зв’язку з бу-
дівництвом першого сучасного во-
догону у Варшаві в 1851-1855 
роках, і який зараз знаходиться 
в колекції Музею Варшави.

Ринок Старого міста

3.  
Годинник  
і кам’яниця  
«Під Левом»
На фасаді будинку можна поба-
чити двох жінок, які несуть воду, та 
барельєф лева. Художниця Зофія 
Стриєнська намалювала їх у 1928 

4. 
Будинок  
з мозаїкою
На фасаді будівлі зображені діти, 
що граються, наприклад, хлоп-
чик у смугастому вбранні або ді-
вчинка, що гойдається. Також там 
є художник, котрий малює пор-
трет. Неподалік знаходиться ву-
лиця Рибацька, тому на мозаїці 
також є фігури, пов’язані з водою. 
Чи вдасться тобі їх відшукати і, 
можливо, попозуєш тут для фото?

вул. Мостова 9, 9а

5.  
Галерея скуль-
птур під відкри-
тим небом
Тут знаходяться скульптури, вико-
нані художником Збіґнєвом Ма-
лешевським. Можливо, серед 
різноманітних форм знайдеш тва-
рин або предмети, зачаровані 
в камені.

вул. Бугай 15/17 поруч 
з Кам’яними сходками

6. 
Скульптура вед-
медя біля косте-
лу Єзуїтів
Митець Ян Плерш створив фігуру 
ведмедя у XVIII ст. За легендою, 
це зачарований принц, який че-
кає на своє кохання, щоб повер-
нути собі людську подобу.

вул. Свєнтоянська

7.  
Будинок- 
зерносховище
Вулиця Бжозова до XVIII століття 
називалася просто «між зерносхо-
вищами». Вела вздовж оборонного 
муру, від Гнійної гори, яка тоді була 
міським сміттєзвалищем, до вулиці 
Мостової. Зерносховища – це бу-
дівлі, які використовувалися для 

році. Також там є сонячний годинник. Спробуєш дізна-
тися, котра година?

Ринок Старого міста 13



зберігання зерна. Вони мають кру-
ті дахи з вікном, через яке вантажі 
зерна перевантажувалися на чов-
ни і кораблі, що прямували по Віслі 
до інших міст.

вул. Бжозова 12

8. 
Королівський 
замок
З XVI століття був резиденцією 
органів влади І Речі Посполитої: 
короля і сейму. У 1926-1939 ро-
ках був резиденцією Президен-
та Республіки Польща. Спалений 
і розграбований німецько-фа-
шистськими військами в 1939 
році, повністю зруйнований ними 
в 1944 році. Відбудований зусил-
лями громадськості у 1971-1984 
рр. Сьогодні це музей з історич-
ними королівськими кімнатами та 
сучасними експозиціями.

Замкова площа 4

9. 
Музей Марії 
Склодовської- 
Кюрі
У цьому будинку народилася ге-
ніальна хімік і фізик, лауреат-
ка двох (!) Нобелівських премій. 
Завітай до нині діючого тут му-
зею і дізнайся більше про її жит-
тя та досягнення. Тут ти побачиш 
колекцію оригінальних нотаток 
і листів Марії Склодовської-Кюрі, 
а також фотографії, документи та 
особисті речі, що належали вче-
ній та її родині.

вул. Фрета 16

10. 
Колона  
Сигізмунда
Неможливо не помітити на Зам-
ковій площі масивну колону, увін-
чану статуєю чоловіка з мечем 
і розп’яттям. Пам’ятник вшановує 
короля Сигізмунда ІІІ Вазу, який 
переніс королівську резиденцію 

з Кракова до Варшави у 1596 
році. Це популярне місце зустрі-
чей - легко призначити зустріч під 
колоною!

Замкова площа

11. 
Панорама  
Старого міста
Костел Святої Анни є одним 
з найпопулярніших місць для 
проведення церковних вінчань 
у Варшаві, а також є оглядовим 
майданчиком з чудовою панора-
мою міста.

Краківське передмістя 68

А в околицях 
обов’язково  
відвідайте:
Віслянські бульвари
Кількакілометрова прибережна 
набережна, де можна ходити піш-
ки, їздити на велосипеді, кататися 
на роликах уздовж річки або про-
сто гратися на піску невеликих пля-
жів. Найбільше дітей збирається 
на дитячих майданчиках з фігура-
ми віслянських риб. Влітку на інший 
берег річки можна переправитися 
на водному трамвайчику.

Мультимедійний 
парк фонтанів
Вечорами тут можна побачити 
незвичайне шоу з використан-
ням води, світла і звуку. Вистави 
проходять щоп’ятниці та щосу-
боти у травні, червні та лип-
ні о 21.30, у серпні о 21.00 та 
у вересні о 20.30. Взимку замість 
води танцюють світлові струме-
ні, а у вихідні дні головний фонтан 
перетворюється на різнокольо-
рову анімовану скульптуру.

Сквер 1-ї бронетанкової дивізії 
Війська Польського

Сад на даху бібліотеки 
Варшавського універси-
тету
Будівля має дуже цікаву форму, 
а на даху - мальовничий сад та 
оглядові майданчики, з яких мож-

на споглядати річку Віслу та па-
нораму центру Варшави. Це один 
з найбільших і найкрасивіших са-
дів на дахах в Європі. Розташо-
ваний на висоті 16 метрів над 
землею і займає площу 2 000 
квадратних метрів.

вул. Добра 56/66

Центр науки «Коперник»
Тут можеш доторкнутися до нау-
ки та поставити питання. Можеш 
поекспериментувати і побачи-
ти, як влаштований світ і як діють 
винаходи, які вигадує людина. 
Обов’язково відвідай надсучас-
ний Планетарій, а для спостере-
ження за вечірнім та нічним небом 
достатньо лише зеленої зони, що 
прилягає до річки.
вул. Вибжеже Костюшковське 20

Текст: Катажина Домагальська / 
Національний інститут архітекту-
ри та містобудування

Mапа
онлайн:

FAJNA WARSZAWA - це 12 карт, 
які запрошують молодих мешкан-
ців відкрити для себе Варшаву: 
альтернативні місця мистецтва 
та культури, паркові зони, бере-
ги річки Вісли, архітектура, ву-
личні спортивні тренажери та 
скейт-парки.

Реалізація: Музей Варшави, Му-
зей Волі та Музей Праги у співпра-
ці з Фондом Bęc Zmiana, Фондом 
Puszka, Фондом Центр Архітек-
тури та Національним Інститутом 
Архітектури та Урбаністики.

Проєкт фінансується 
містом Варшава


