
WYNAJMIJ  ZABYTKOWĄ PRZESTRZEŃ W

PAŁACYKU
KONOPACKIEGO

Po wieloletniej rewitalizacji Pałacyk Konopackiego stał się nowocześnie
zaprojektowanym wnętrzem, które pełni funkcję miejsca spotkań
kulturalnych dla mieszkańców Pragi. Pałacyk Domu Kultury Praga
 dysponuje m.in. salą widowiskową, galerią oraz tarasem. 
Idealnie sprawdzi się jako miejsce do organizacji koncertów, imprez
firmowych, konferencji i wielu innych wydarzeń.  
Pomieszczenia w Pałacyku noszą nazwy pochodzące od nazwisk
osób, które w nich mieszkały. 

Zapraszamy do wyjątkowej przestrzeni na kulturalnej mapie Warszawy! 



GALERIA 
Galeria podzielona jest na trzy mniejsze pomieszczenia:
- Galeria  u Jurczyńskich 67 m²;
- Galeria u Kobylińskich   18 m²;
- Przestrzeń Uważności 17 m². 

METRAŻ

- wystawy;
- wernisaże;
- konferencji;
- spotkania szkoleniowe;
- warsztaty. 

PRZEZNACZENIE: 

- system nagłośnieniowy, dający możliwość
podłączenia dwóch mikrofonów
bezprzewodowych oraz dźwięku 
np. z laptopa w sposób przewodowy lub przez
Bluetooth;  
- każda z sal może być nagłaśniana niezależnie
od pozostałych;  
- możliwość ustawienia projektora wraz z
ekranem.

WYPOSAŻENIE: 



KUCHNIA U
BŁASZCZAKOWEJ 

25 m² na parterze Pałacyku Konopackiego
METRAŻ 

PRZEZNACZENIE: 

- płyty elektryczne;
- piekarnik;
- zmywarka;
- garnki;
- kuchenka mikrofalowa;
- zastawa. 

WYPOSAŻENIE: 

- warsztaty kulinarne;
- gotowanie integracyjne;
- spotkania podróżnicze ze smakami świata. 



TARAS 

- nagłośnienienie firmy L-Acoustics;
- zestaw mikrofonów przewodowych
oraz bezprzewodowych;
- mobilny ekran projekcyjny wraz z
projektorem firmy Panasonic. 

160m² 
drewniany taras/ modrzew syberyjski

METRAŻ

- koncerty;
- spektakle;
- kino plenerowe;
- wykłady;
- bankiety; 
-szkolenia. 

PRZEZNACZENIE:

WYPOSAŻENIE: 



SALA WIDOWISKOWA
IM. PRZYJACIÓŁ
KSAWEREGO 

177 m²
METRAŻ

- koncerty;
- spektakle;
- konferencje;
- warsztaty;  
- pokazy filmowe oraz inne wydarzenia o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym i biznesowym. 

PRZEZNACZENIE:

- innowacyjny system nagłośnieniowy;
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych;
- mobilny system głośników aktywnych;
- system projekcji audiowizualnej. 

WYPOSAŻENIE 



WYBIERZ SIĘ NA SPACER

WIRTUALNY SPACER
POKAŻE WAM
ZAKAMARKI PAŁACYKU
KONOPACKIEGO  

W tym miejscu znajdziesz
szczegółowy  
kliknij -> cennik 

 

CENNIK 

KLIKNIJ 
 

https://www.dkpraga.pl/spacer/index.html
https://www.dkpraga.pl/wspolpraca/wynajmij-przestrzen
https://www.dkpraga.pl/wspolpraca/wynajmij-przestrzen
https://www.dkpraga.pl/wspolpraca/wynajmij-przestrzen


a.cieliczko@dkpraga.pl
k.saternus@dkpraga.pl

22 618 41 51
665411878

Pałacyk Konopackiego
ul. Strzelecka 11/13
wejście od ul. Środkowej 
03-433 Warszawa

 WIĘCEJ? 
Pisz maile, dzwoń, SMS-uj.
Możesz również wpaść na kawę :)

KAŻDĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY DOPASUJEMY DO
CIEBIE I POTRZEB TWOJEJ FIRMY 

facebook

instagram

www.dkpraga.pl

https://www.facebook.com/PalacykKonopackiego
https://www.instagram.com/tupraga/
http://www.dkpraga.pl/

