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Iluminacja Świąteczna w Warszawie zostanie

uruchomiona w weekend 5-6 grudnia. Wtedy rozświetli

się Trakt Królewski i choinka na Placu Zamkowym. W

tym roku - z racji oszczędności - nie będzie światełek

m.in. na Targowej, Placu na Rozdrożu i Marszałkowskiej

oraz w Alei Solidarności czy Alejach Jerozolimskich. Co

ciekawe, iluminacja po raz pierwszy pojawi się na

Białołęce na ulicy Światowida - jest to efekt projektu z

Budżetu Obywatelskiego.

Z powodu epidemii nie będzie też corocznej

zorganizowanej imprezy z tej okazji.

Kiedy i gdzie rozbłysną

świąteczne dekoracje?



Jestem ciekaw, czy w zeszłym roku oglądaliście najbardziej rozświetloną

część Warszawy - ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście wraz z

Placem Zamkowym. Jeśli nie, możecie zobaczyć (lub sobie przypomnieć)

jak prezentowała się ta część miasta w świątecznej osłonie.

https://www.youtube.com/watch?v=0aB22CUJIZc

Świąteczna iluminacja 2019

https://www.youtube.com/watch?v=v4i7qiInE64



Znajdź w Google Maps następujące miejsca:

ul. Krakowskie Przedmieście

ul. Nowy Świat

Plac Zamkowy

ul. Targowa

Aleja Solidarności

Aleje Jerozolimskie

Z menu z lewej strony wybierz opcję "Zdjęcia"

Świąteczna iluminacja Warszawy

Wyszukaj zdjęcia świąteczne tych miejsc. Pamiętaj, że możesz

"spacerować" po tych miejscach klikając na żółtego ludzika.



dodatkowe pokazy mappingów: 11 listopada, 6, 25, 26 grudnia, 1 i 6 

 stycznia i 14 lutego

Królewski Ogród Światła to jesienno-zimowa wystawa, która rozświetla

ogród w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Niewątpliwie, szczególnie w okresie świątecznym, doskonale wpisuje się w

bożonarodzeniowy nastrój.

Dni i godziny otwarcia

Królewski Ogród Światła jest czynny CODZIENNIE od 10 października 2020

do 28 lutego 2021 w godz. 16.00-21.00

MAPPINGI są wyświetlane w soboty i niedziele o godz.: 17.30, 18.30, 19.30,

20.00 i 20.30.

POKAZY w tunelu na przedpolu odbywają się codziennie o godz.: 16.00, 16.15,

16.45, 17.00, 17.15, 17.45, 18.00, 18.15, 18.45, 19.00, 19.15, 19.45, 20.00, 20.15 i 20.45 

OBOWIĄZUJĄ LIMITY WEJŚĆ  - 100 osób co 15 minut. Oznacza to, że kupując

bilet muszą Państwo wskazać przedział godzinowy WEJŚCIA do

Królewskiego Ogrodu Światła. 

Na terenie ekspozycji mogą Państwo przebywać tak długo, jak Państwo

chcą. Ograniczenia wprowadzamy ze względów bezpieczeństwa i zalecenia

powodowane epidemią COVID-19.

Królewski Ogród Światła



poniedziałek – piątek: 15 zł bilet zwykły, 5 zł bilet

ulgowy

sobota – niedziela: 30 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy

11 listopada, 6, 25, 26 i 27 grudnia, 1 i 6  stycznia, 14 lutego:    

30 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy (w te dni

wyświetlane są mappingi)

dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie (bez biletu)

GRUPY z DOMÓW DZIECKA, ośrodków pomocy społecznej

i placówek opiekuńczych: 1 zł od osoby | aby

zarezerwować bilet za 1 zł, należy skontaktować się z

Działem Obsługi Publiczności: dop@muzeum-wilanow.pl,

tel. 22 544 28 00

osobom z niepełnosprawnościami, po okazaniu

odpowiednich dokumentów, przysługują bilety ulgowe

Bilety

Wstęp do Królewskiego Ogrodu Światła jest PŁATNY:

ZAKUP BILETÓW

w automatach biletowych na przedpolu

przez internet: www.bilety.wilanow-palac.pl

Więcej informacji:

https://www.wilanow-

palac.pl/godziny_otwarcia_bilety_kontakt.html

Królewski Ogród Światła



https://www.youtube.com/watch?v=R7gsUKLnqKg

Królewski Ogród Światła 2019

Na następnych stronach znajdą Państwo ilustracje 3 ważnych miejsc w

Warszawie: Placu Zamkowego, Rotundy i Łazienek Królewskich.

Wydrukujcie je, pokolorujcie / wyklejcie / pomalujcie farbami lub co Wam

jeszcze przyjdzie do głowy i udekorujcie świątecznie (dodajcie choinki,

światełka na budynkach itp.) lub pobierzcie grafikę i pokolorujcie w

programie Paint.









Choinka nie od zawsze była symbolem świąt Bożego

Narodzenia. Pierwotnie związana była z przedchrześcijańską

tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka.

Podobno, w starożytnym Rzymie dekorowano drzewka

metalowymi elementami z okazji święta Saturna.

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za

symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako

drzewko bożonarodzeniowe, pojawiło się w XVI wieku, lecz

prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie

“drzewo dobrego i złego” w misteriach o Adamie i Ewie, 

wystawianych w wigilię Bożego Narodzenia.

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano

drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami 

(nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem tego

zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie świąt w

domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne w

protestanckich Niemczech. Nieco później obyczaj ten przejął

Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy

Północnej i Środkowej.

W XIX wieku choinka zawitała do Anglii i Francji, a potem do

krajów Europy Południowej. Od tej pory jest najbardziej

rozpoznawanym symbolem świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaj ubierania choinki



Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie

XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo

spotykana była jedynie w miastach. Stamtąd dopiero zwyczaj

ten przeniósł się na wieś, w większości wypierając

tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka oraz

zastępując znacznie starszy, słowiański zwyczaj (znany

jeszcze z obchodów Święta Godowego) dekorowania snopu

zboża, zwanego Diduchem.

Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były

ciastka, pierniczki (wypiekane często w kształcie serc),

orzechy, małe, czerwone tzw. rajskie jabłuszka,

własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu ozdoby

 z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy i

źdźbeł traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór

wigilijny zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. Współcześnie,

w zależności od kraju, ubiera się je nieco inaczej. Dekoruje się

choinkę bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami (jak

dawniej), srebrnymi i złotymi włosami anielskimi. W 

większości krajów drzewko ubiera wspólnie cała rodzina w

dzień wigilijny. W krajach znajdujących się pod wpływem

tradycji angielskiej i amerykańskiej, drzewko ubiera się

wcześniej.

Ważną rolę na choince odgrywają także światełka. Ich

 tradycja pochodzi z XVII wieku – wtedy ich rolę pełniły

świeczki. Elektryczne lampki, których używamy do dnia

dzisiejszego  powstały w 1882 roku za sprawą Edwarda

Johansona, jednego z asystentów Thomasa Edisona.

Zwyczaj ubierania choinki



W jaki sposób ubiera się choinkę w Twoim domu? Jakie dekoracje na niej

wieszacie? Narysuj na poniższej choince.


