
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w  Warce 

Instytucja kultury współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

oraz Powiat Grójecki. 

 

NOC MUZEÓW online 

https://muzeumpulaski.pl/muzeum/muzeum-w-sieci 

Co rok, w tę jedną, wyjątkową z majowych nocy zapraszaliśmy Państwa do Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego w Warce, otwieraliśmy wnętrza pałacu w Winiarach dla nocnych Gości i 

przygotowywaliśmy specjalne atrakcje. Tylko tej nocy przywdziewaliśmy stroje przypominające 

epokę Kazimierza Pułaskiego. Z przyczyn obiektywnych, nie możemy zaprosić Państwa na tegoroczną 

Noc Muzeów, taką jak zwykle. W tym roku zapraszamy do naszego Muzeum online! 

 



 

 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - zespół pałacowo-parkowy usytuowany w dzielnicy 

Winiary, w zakolu Pilicy. Tu historia splata się z naturą. To miejsce przepełnione historią i owiane 

legendami. W 1967 roku, dzięki staraniom Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej otwarto 

tu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, na cześć najbardziej znanego mieszkańca Winiar – Kazimierza 

Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu narodów.  

Muzeum kultywuje pamięć o Kazimierzu Pułaskim i zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach 

Zjednoczonych AP, historii Warki i regionu. Poznasz tu losy wielu znanych Polaków, m.in.: Tadeusza 

Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Heleny Modrzejewskiej czy Ignacego Jana Paderewskiego. W 

Winiarach poczujesz atmosferę polskiego szlacheckiego domu, posłuchasz szumu starych drzew i śpiewu 

ptaków. Swoisty genius loci przyciąga tu gości z Polski i zagranicy. 

W latach 2008–2015 Muzeum przeszło gruntowną rewitalizację. Do celów edukacyjnych i działalności 

kulturalnej, wybudowano nowoczesne Centrum Edukacyjno-Muzealne.  

 

➢ Wirtualny przewodnik pozwoli Wam wejść do parku i Muzeum 

https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html 

 

➢ W dniach 15-18 maja na fanpage'u Muzeum przypomnimy  online jak wyglądały obchody 

Nocy Muzeów w latach 2007-2019. Znajdziecie tu sporo fotograficznych wspomnień tej jakże 

barwnej i wyjątkowej imprezy. Ta NOC była w Winiarach zawsze pełna Gości. Jeśli macie zdjęcia 

z tych wydarzeń, zachęcamy do publikowania pod naszymi postami lub wysłania przez 

Messenger. 

https://www.facebook.com/muzeumpulaski 

 

➢ Cykl opowieści Spacerkiem po pałacu znajdziecie tu: 

https://muzeumpulaski.pl/podstrony/691-cykl-spacerkiem-po-palacu 

 

 

➢ Cykl opowieści Spacerkiem po parku znajdziecie tu: 

https://muzeumpulaski.pl/podstrony/692-cykl-spacerkiem-po-parku 

 

 

➢ Wystawa Polsko-amerykańskie historie/Polish American Stories  

https://muzeumpulaski.pl/images/aktualnosci/aktualnosci2020/Muzeum_w_sieci2020/Poli

shAmericanStories.pdf 

 

 

➢ Film, TV Zebra Radom, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego (2018) – zaprasza do Muzeum w Warce 

https://muzeumpulaski.pl/images/audio-video/zebra_TV_museum.mp4 

 

➢ Muzeum czynne dla Zwiedzających od 31 maja! 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html
https://www.facebook.com/muzeumpulaski
https://muzeumpulaski.pl/podstrony/691-cykl-spacerkiem-po-palacu
https://muzeumpulaski.pl/podstrony/692-cykl-spacerkiem-po-parku
https://muzeumpulaski.pl/images/aktualnosci/aktualnosci2020/Muzeum_w_sieci2020/PolishAmericanStories.pdf
https://muzeumpulaski.pl/images/aktualnosci/aktualnosci2020/Muzeum_w_sieci2020/PolishAmericanStories.pdf
https://muzeumpulaski.pl/images/audio-video/zebra_TV_museum.mp4

