
OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

W 1918 r., po ponad 120 latach rozbiorów, Polska znalazła się ponownie na mapie Europy. Warszawa 
zaprasza na radosne obchody 100. rocznicy tego wydarzenia, które trwać będą cały rok. Mieszkańcy 
i turyści będą mogli wziąć udział w szeregu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Kulminacją 
celebracji będzie Wielki Polonez Warszawski, który na jeden listopadowy dzień zamieni Trakt Królewski 
w największą salę balową na świecie.

OTWARCIE MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI (czerwiec)

Przez wiele lat na warszawskiej Pradze działała Wytwórnia Wódek „Koneser”. W odrestaurowanych 
budynkach otwarte zostanie muzeum, w którym każdy będzie mógł dowiedzieć się, jak wytwarzano 
tradycyjny polski trunek, podczas zwiedzania interaktywnej wystawy i organizowanych na miejscu 
warsztatów.

OTWARCIE NOWEJ WYSTAWY MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (lipiec)

Dwukrotna noblistka, Maria Skłodowska-Curie, urodziła się w Warszawie 150 lat temu. Dom, w którym 
przyszła na świat, mieści muzeum gromadzące pamiątki po wielkiej uczonej. Dzięki nowej interaktywnej 
wystawie, zwiedzający będą mogli lepiej poznać postać Marii oraz przekonać się, jak wyglądała jej droga 
do sławy.

WARSZAWA CHOPINA
Informacje o wszystkich wydarzeniach można znaleźć na stronie http://chopin.warsawtour.pl

22 LUTEGO – 1 MARCA
FESTIWAL „KONCERTY URODZINOWE FRYDERYKA CHOPINA”
Dokładna data urodzin Fryderyka do dziś budzi wątpliwości. Niektóre źródła mówią o 22 lutego 1810 r., 
inne – o 1 marca. Te rozbieżności stały się okazją, by świętować urodziny wielkiego kompozytora przez 
8 dni. W ten sposób narodził się festiwal, w ramach którego  sale koncertowe, kluby, restauracje i ulice 
Warszawy rozbrzmiewają muzyką Chopina. www.chopin.smolna.org

MAJ – WRZESIEŃ (każda niedziela godz. 12:00 i 16:00) wstęp wolny

KONCERTY CHOPINOWSKIE W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
To, organizowane nieprzerwanie od 1959 roku, wydarzenie stało się kulturalną wizytówką Warszawy. 
W każdą letnią niedzielę w jednym z najpiękniejszych parków stolicy setki mieszkańców i turystów zasiadają 

Ważne wydarzenia w 2018 roku



na ławkach i trawnikach wokół pomnika Chopina, by posłuchać muzyki kompozytora w wykonaniu 
wybitnych polskich i zagranicznych pianistów. www.lazienki-krolewskie.pl

SIERPIEŃ 
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY „CHOPIN I JEGO EUROPA”
To wyjątkowa atrakcja dla miłośników muzyki klasycznej i współczesnej. Festiwal, organizowany 
w Warszawie od 2005 r. przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, w każdej kolejnej edycji wykorzystuje 
inny motyw przewodni. W wydarzeniu biorą udział wyróżniający się artyści z Polski i całego świata.
www.pl.chopin.nifc.pl

WRZESIEŃ
I MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHOPINOWSKI NA INSTRUMENTACH HISTORYCZNYCH
Po raz pierwszy pianiści z całego świata będą mogli w Warszawie walczyć o tytuł najlepszego wykonania 
utworów Fryderyka Chopina na fortepianach z XIX wieku. Konkurs ma uświetnić obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości i będzie odbywać się co pięć lat. www.pl.chopin.nifc.pl

CODZIENNIE
Muzyka Chopina rozbrzmiewa w Warszawie przez cały rok. Każdego dnia w kilku miejscach odbywają się 
biletowane recitale, które są doskonałą puentą dnia wypełnionego warszawskimi atrakcjami.
www.chopin.warsawtour.pl

MUZYKA
STYCZEŃ – MAJ, LISTOPAD – GRUDZIEŃ (każda niedziela)

SALON MUZYCZNY W PAŁACU NA WYSPIE
Niedzielne koncerty w Pałacu na Wyspie i w Pałacu Myślewickim na stałe wpisane w program kulturalny 
Łazienek Królewskich, rokrocznie przyciągają liczne grono słuchaczy. www.lazienki-krolewskie.pl

19 – 30 MARCA
22. WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Festiwal muzyki klasycznej odbywający się dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi. Co roku program 
Festiwalujest inny: różnorodny sposób pokazujeoblicza muzyki europejskiej i ujmuje dzieła Beethovena 
z różnych perspektyw, pokazując, jak ważne miejsce zajmuje kompozytor w świecie sztuki współczesnej. 
www.beethoven.org.pl

1 – 2 CZERWCA
ORANGE WARSAW FESTIVAL
Gigantyczna scena i gwiazdy światowego formatu – Orange Warsaw Festiwal to jeden z najbardziej 
znanych festiwali odbywających się w Warszawie. Tegoroczne gwiazdy to, m.in.: Sam Smith i Florence and 
the Machine. www.orangewarsawfestival.pl

CZERWIEC – LIPIEC (weekendy) Wstęp wolny

FESTIWAL STREFA CISZY
Niezwykły festiwal pozwalający zanurzyć się w ciszy jednego z najpiękniejszych polskich parków – Łazienek 



Królewskich. Koncerty odbywają się na scenach ustawionych w wielu częściach parku.
www.strefaciszyfestival.pl

CZERWIEC – LIPIEC
28. FESTIWAL MOZARTOWSKI
Odbywający się już od ponad 25 lat Festiwal Mozartowski w Warszawie jest sztandarowym i najważniejszym 
przedsięwzięciem artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej. To jedyny festiwal w Europie, podczas 
którego prezentowany jest cały dorobek sceniczny Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
www.operakameralna.pl

5 – 8 LIPCA
WARSAW SUMMER JAZZ DAYS
Jeden z najbardziej liczących się festiwali jazzowych w Europie, na którym najlepsi światowi wykonawcy 
prezentują najnowsze trendy jazzu. www.warsawsummerjazzdays.pl

30 CZERWCA – 25 SIERPNIA (każda sobota) wstęp wolny

MIĘDZYNARODOWY PLENEROWY FESTIWAL JAZZ NA STARÓWCE
Spotkanie fanów muzyki jazzowej w plenerach Starego Miasta. To jeden z najpopularniejszych i największych 
pod względem liczby słuchaczy festiwal jazzowy w kraju. Stał się artystyczną wizytówką stolicy oraz atrakcją 
turystyczną dla miłośników jazzu oraz turystów z Polski i zagranicy. www.jazznastarowce.pl

21 – 29 WRZEŚNIA
FESTIWAL WARSZAWSKA JESIEŃ
Jedyny w Polsce festiwal poświęcony muzyce współczesnej. Przez wiele lat to prestiżowe, międzynarodowe 
wydarzenie było jedyną tego rodzaju impreza w środkowej i wschodniej części Europy.
www.warszawska-jesien.art.pl

WRZESIEŃ
WARSZAWSKI FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR
Festiwal jest prezentacją najciekawszych zjawisk z zakresu muzyki i kultury najdalszych zakątków globu, 
jednym z największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce i w naszej części Europy. Misją festiwalu jest 
otwieranie warszawiaków i gości stolicy na bogactwo kultur współczesnego świata.
www.festival.warszawa.pl

28 – 30 WRZEŚNIA
LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE / SZALONE DNI MUZYKI
Festiwal La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki od wielu lat jest z powodzeniem odbywa się  we Francji, 
Hiszpanii, Japonii a od 2010 także w Warszawie. Ideą tego wydarzenia jest przełamywanie uprzedzeń do 
muzyki klasycznej i wychodzenie ze sztuką na ulice. Jednocześnie prezentowana muzyka stoi na najwyższym 
poziomie. http://www.szalonednimuzyki.pl



FILM
11 – 20 MAJA
AGAINST GRAVITY DOC FILM FESTIVAL
Jest to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i trzeci co do popularności festiwal filmów 
dokumentalnych w Europie. Jednocześnie, jest jedynym festiwalem w Europie, który na dużą skalę odbywa 
się równolegle w kilku miastach. Niezmiennie budzi szerokie zainteresowanie filmami dokumentalnymi 
i porusza najważniejsze światowe tematy. www.docsag.pl

PAŹDZIERNIK
WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY
Ponad sto filmów, prestiżowe premiery i światowe gwiazdy – wszystko to sprawia, że WFF jednym 
z największych festiwali filmowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Co roku kinowe trendy i festiwalowe 
zmagania obserwują tysiące miłośników dziesiątej muzy. www.wff.pl

7 – 13 GRUDNIA
18. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE
WATCH DOCS to obecnie jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom 
człowieka prezentujących filmy dokumentalne. Widzowie mają okazję zobaczyć jak zaangażowanie na 
rzecz ludzkich praw łączy się ze sztuką filmową. www.watchdocs.pl

KULINARIA
8 – 18 LUTEGO
FINE DINING FESTIVAL
W festiwalu biorą udział restauracje, które przygotowują menu w specjalnej, bardzo atrakcyjnej cenie. 
Podczas Fine Dining Festival można skosztować dań uznanych szefów kuchni z najlepszych warszawskich 
restauracji.

20 – 30 KWIETNIA

20 – 29 PAŹDZIERNIKA
WARSAW RESTAURANT WEEK
Impreza, która na stałe wpisała się w warszawski kalendarz wydarzeń. Przyciąga tłumy zarówno wielbicieli 
dobrych lokali, jak i osoby, które rzadko jedzą na mieście. Każda restauracja biorąca udział w festiwalu 
przygotuje menu w jednakowej, bardzo przystępnej cenie. W ramach festiwalu odbywa się także szereg 
wydarzeń poświęconych kulturze stołu i wspólnego spędzania czasu wolnego. www.restaurantweek.pl

24 – 26 MAJA

PAŹDZIERNIK
WARSZAWSKI FESTIWAL PIWA 
Największy festiwal piw rzemieślniczych w Europie. Prezentowane są wszystkie najważniejsze nowe 
inicjatywy piwowarskie oraz najlepsi artyści-rzemieślnicy. www.warszawskifestiwalpiwa.pl



CAŁY ROK, PLENEROWO KWIECIEŃ – PAŹDZIERNIK, WEEKENDY
TARG ŚNIADANIOWY
Wydarzenie, które w każdy weekend przyciąga tysiące głodnych warszawiaków i turystów. Na Targu swoje 
produkty sprzedają warszawskie restauracje, kawiarnie i lodziarnie, ale też lokalni producenci miodów, 
soków, warzyw itp. Stoiska rozstawiają się wokół drewnianych stołów. W sezonie wiosenno-letnim targ 
działa na warszawskich skwerach, zimą w innych wyjątkowych przestrzeniach. http://targsniadaniowy.pl

LIPIEC – WRZESIEŃ (piątek - niedziela)

NOCNY MARKET
Najbardziej smakowite oblicze nocnej Warszawy. Targ mieści się na peronach nieczynnego dworca 
Warszawa Główna. Wyjątkowe miejsce dla osób chcących spróbować kuchni z najróżniejszych stron 
świata, serwowanej w niezwykłej atmosferze. Oprócz stoisk kulinarnych, na Nocnym Markecie znaleźć 
można również wystawców lifestyle’owych, dobrze wyposażony bar oraz strefę artystyczną.
www.facebook.com/nocnymarket

SPORT
25 MARCA
PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI
Jedna z największych imprez biegowych w Warszawie. Trasa prowadzi przez najciekawsze i najbardziej 
malownicze zakamarki stolicy. www.pzupolmaratonwarszawski.com

22 KWIETNIA
ORLEN MARATHON
Największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się już po raz szósty. Co roku startuje w niej tysiące 
sportowców – amatorów i profesjonalistów z całego świata. www.orlenmarathon.pl

30 WRZEŚNIA
40 PZU MARATON WARSZAWSKI
Jubileuszowa 40. edycja najstarszego, organizowanego nieprzerwanie od 1979 roku, maratonu w Polsce. 
W 2013 roku został uznany za najlepszą sportową imprezę masową w kraju. Towarzyszy mu bieg na 5 km, 
maraton na rolkach i maraton na rowerach z napędem ręcznym. www.pzumaratonwarszawski.com

FASHION/DESIGN
WRZESIEŃ
WAWA DESIGN FESTIVAL
Kreatywne projektowanie na najwyższym poziomie. Wawa Design Festival łączy działania edukacyjne, 
rekreacyjne, ale też inspiruje projektantów, władze miasta, kuratorów, a także mieszkańców i turystów, do 
twórczego działania. www.facebook.com/WawaDesignFestiwal



KILKA EDYCJI ROCZNIE
TARGI DESIGNU “WZORY”
Targi Designu WZORY promują młode polskie wzornictwo. Organizatorzy wyszukują i zapraszają do 
współpracy młodych, utalentowanych projektantów, rozwijając dialog i angażując wszystkie zmysły. 
Wspierają drobne, rzemieślnicze marki i cenią unikalność zarówno w formie, jak i jakości wykonania.
www.wzorytargi.pl

PAŹDZIERNIK
TARGI SLOW FASHION
Slow Fashion w ciągu niespełna roku stały się jednym z ważniejszych wydarzeń modowych w Polsce. 
Ideą imprezy jest promocja lokalnych projektantów odzieży, biżuterii i akcesoriów, którzy tworzą zgodnie 
z trendem ‚slow’. Targi odbywają się dwa razy do roku: wiosną i jesienią. www.slow-fashion.pl

LISTOPAD/GRUDZIEŃ
HUSH WARSAW
Jakość i świetny design – te wartości przyświecają organizatorom HUSH WARSAW. Targi są idealną okazją 
by poznać młode marki, które odważnie zdobywają nowe rynki – nie tylko polski.
http://targi.hushwarsaw.com

CZERWIEC I GRUDZIEŃ
MUSTACHE YARD SALE
Targi mody i designu, podczas których kupić można wyjątkowe prezenty, modne ubrania, elegancki design, 
rzemieślnicze gadżety, a także naturalne kosmetyki i potrawy serwowane z food trucków. Mustache Yard 
Sale jest też wyjątkową okazją dla młodych projektantów do zaprezentowania swoich wyrobów.
www.mustache.pl/yard-sale

CO MIESIĄC
GRAND BAZAR TARGI MODY
Cykliczne targi mody, na których można zapoznać się z najnowszymi trendami i kupić projekty młodych 
twórców z Polski i zagranicy. Na stoiskach pojawiają się ubrania, obuwie, biżuteria, dodatki, a także 
akcesoria do domu. http://modnetargi.pl

KWIECIEŃ I GRUDZIEŃ
TARGI RZECZY ŁADNYCH
Targi Rzeczy Ładnych to wydarzenie prezentujące współczesne polskie meble, lampy, porcelanę, plakaty, 
tekstylia, projekty retro, książki i zabawki edukacyjne. Wszystkie projekty łączy dobra jakość, świetne 
materiały, funkcjonalność i wysoka estetyka. Targi wspierają młodych projektantów oraz tworzą platformę 
komunikacji i wymiany pomiędzy producentami a publicznością. www.targirzeczyladnych.pl



INNE WAŻNE WYDARZENIA
19 MAJA
NOC MUZEÓW
Wielka impreza miejska, w czasie której warszawskie muzea udostępniają swoje zbiory zupełnie za darmo 
i długo po godzinach zwiedzania. Imprezę uzupełnia wiele wydarzeń towarzyszących, a także wyjątkowa 
komunikacja miejska realizowana przez zabytkowe autobusy i tramwaje. Wielką atrakcją każdej Nocy 
Muzeów jest wizyta w miejscach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, takich jak gabinet Prezydenta 
Miasta czy Belweder. www.um.warszawa.pl

MAJ – WRZESIEŃ
MULTIMEDIALNY PARK FONTANN NA PODZAMCZU
W piątkowe i sobotnie wieczory o godz. 21.00 (maj i wrzesień) lub 21.30 (czerwiec, lipiec, sierpień) 
odbywają się 30-minutowe pokazy multimedialne „woda-światło-dźwięk”. Komputerowo sterowane 
fontanny, oświetlenie LED, lasery oraz projekcje na gigantycznym ekranie wodnym – to wszystko sprawia, 
że pokazy co weekend przyciągają tłumy warszawiaków i turystów. www.estrada.com.pl

CZERWIEC
WIANKI NAD WISŁĄ
Współczesna odpowiedź na słowiańską tradycję świętowania Nocy Kupały. Dawniej w trakcie radosnych 
zabaw odbywały się dawniej różnego rodzaju wróżby i tańce, a dziewczęta puszczały wianki z zapalonymi 
świecami. Obecnie, przy Multimedialnym Parku Fontann, organizowany jest koncert, wspólne plecenie 
wianków i wielki pokaz fajerwerków. www.estrada.com.pl

25 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA
FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ WARSZAWA SINGERA
Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera od 2004 roku przywraca pamięć o przedwojennej, żydowskiej 
„Warsze”, opisywanej przez noblistę w licznych opowiadaniach i powieściach. Co roku na festiwalowe dni 
do stolicy Polski przyjeżdżają najznakomitsi przedstawiciele kultury żydowskiej z całego świata.
www.festiwalsingera.pl

KONCERTY GWIAZD
W 2018 roku koncerty w Warszawie dadzą gwiazdy światowego formatu, wśród nich: Ed Sheeran, James 
Blunt, Brian Adams, Bobby McFerrin.

ZIMOWA WARSZAWA
6 STYCZNIA
ORSZAK TRZECH KRÓLI
Rodzinna, plenerowa impreza odwzorowująca podróż Trzech Króli do żłóbka, w którym urodzić się miał 
Jezus Chrystus. Nieodzownym elementem każdego Orszaku jest wspólne, głośne, radosne kolędowanie 
tysięcy ludzi, którzy idą za Trzema Królami ubranymi w piękne, barwne stroje. www.orszak.org



PAŹDZIERNIK – MARZEC
KRÓLEWSKI OGRÓD ŚWIATŁA W WILANOWIE
Zachwycająca świetlna wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożone są 
w finezyjne kształty. W weekendy na fasadzie Muzeum Pałacu Króla Jana III wyświetlane są także mappingi, 
czyli trójwymiarowe pokazy łączące światło, obraz i dźwięk. Pod wpływem niezwykłych obrazów elementy 
dekoracji budynku sprawiają wrażenie ożywionych. www.wilanow-palac.pl

LISTOPAD – MARZEC
ZIMOWY NARODOWY
Zimowe miasteczko na stadionie PGE Narodowy. Na „Zimowym” znaleźć można 3 lodowiska, 11-metrową 
górkę lodową do zjeżdżania wprost z trybun, tor do curlingu, dwa ice bary, strefę z punktami gastronomicznymi 
oraz skatepark w podziemiach Stadionu. Dodatkowo, w piątkowe i sobotnie późne wieczory organizowana 
jest impreza na łyżwach - disco lodowisko, a w weekendowe poranki jazdy na łyżwach mogą się nauczyć 
najmłodsi miłośnicy sportów zimowych. www.zimowynarodowy.pl

GRUDZIEŃ – STYCZEŃ
ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA
Jedna z największych zimowych atrakcji Warszawy, uwielbiana przez turystów i fotoamatorów. Jak co roku 
tysiącami światełek rozbłysną choinka na Placu Zamkowym, ulice Warszawy oraz niepowtarzalne miejskie 
dekoracje.

GRUDZIEŃ
WARSZAWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
Coroczny Jarmark organizowany przy Stary Mieście. Można na nim znaleźć wyroby polskich producentów, 
dekoracje, pamiątki, a przede wszystkim – prawdziwą świąteczną atmosferę!
www.barbakanrzemioslemzdobiony.pl

Więcej informacji na:
      Facebook.com/Warsaw           Twitter@ewarsaw            Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw                WarszawaEN

www.warsawtour.pl


