DARMOWY
LISTOPAD 2021
W 8 REZYDENCJACH KRÓLEWSKICH

„Z wielką radością i satysfakcją zapraszam do odwiedzenia w listopadzie polskich rezydencji królewskich”
prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego
Już po raz dziesiąty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych
i seniorów do zwiedzania rezydencji królewskich w ramach akcji „Darmowy listopad w rezydencjach
królewskich”. Rezydencje przygotowały darmowe bilety na wystawy stałe i czasowe oraz specjalne
wydarzenia - spotkania, wykłady, konferencje, warsztaty i oprowadzania. Dzieci i młodzież,
grupy szkolne zapraszamy do skorzystania z darmowych lekcji muzealnych oraz prezentacji online.
W tym roku w akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” po raz pierwszy bierze udział aż osiem
rezydencji królewskich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski na Wawelu
Łazienki Królewskie w Warszawie
Pałac Króla Jana III w Wilanowie
Zamek w Malborku
Zamek Królewski w Sandomierzu
Zamek Żupny w Wieliczce
Zamek Królewski w Poznaniu
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Zamek Królewski
w Warszawie
W listopadzie Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej zaprasza na:
• bezpłatne zwiedzanie Trasy Królewskiej – w ramach trasy zwiedzania będzie można zobaczyć
odrestaurowane wnętrza apartamentów króla Stanisława Augusta, w tym sale reprezentacyjne oraz
pomieszczenia mieszkalne ostatniego króla Polski, a także Salę Senatorską oraz Pokoje Królewiczowskie
z ikonicznymi dziełami Jana Matejki – najsłynniejszymi obrazami wielkoformatowymi: „Konstytucja 3 maja
1791 roku”, „Rejtan – upadek Polski”, „Kazanie Skargi” i „Stefan Batory pod Pskowem” - oraz dwunastoma
szkicami z serii „Dzieje cywilizacji w Polsce”
• bezpłatne zwiedzanie wystaw czasowych: „Chopin. Salon romantyczny”, „Albumy prof. Stanisława Lorentza.
Dokumentacja historii odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie”, „Traktat ryski – odzyskane
dziedzictwo. 100-lecie traktatu ryskiego na Zamku”, „Skarby Stanisława Augusta. Złote monety
kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego”.
Zamek zaprasza również do korzystania z oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych:
• bezpłatne lekcje muzealne „Twoja najpiękniejsza lekcja historii”,
• niedzielne spotkania dla dzieci na wystawie „Caravaggio i inni mistrzowie…”,
• bezpłatne wykłady stacjonarne „Jubileusz – śladami odbudowy”,
• bezpłatne prelekcje „Roberto Longhi – uczony i kolekcjoner” i „Caravaggia „Wieczerza z Emaus” z 1606 r:
pomiędzy realizmem a sacrum”,
• konferencję naukową pt. „Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń
państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna”.
W formie online dostępne będą:
• bezpłatne wykłady dla uczniów klas maturalnych „Zamek dla maturzystów”,
• film edukacyjny „Historia prosto z Zamku – Jaki znak Twój…?”
Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek do odebrania w kasie Zamku.
www.zamek-krolewski.pl
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Zamek Królewski
na Wawelu
W listopadzie Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zaprasza na:
• bezpłatny wstęp na ekspozycje stałe wraz z oprowadzaniem przewodnika: „Wawel Odzyskany”, „Wawel
Zaginiony”, „Zbrojownia” (zwiedzanie od poniedziałku do niedzieli), „Sztuka Wschodu. Namioty Tureckie”
(zwiedzanie od wtorku do niedzieli) oraz „Reprezentacyjne Komnaty Królewskie”
(zwiedzanie wyłącznie 30 listopada),
• bezpłatny wstęp na ekspozycję czasową wraz z oprowadzaniem przewodnika „Wazy, serwisy, misy...
Osiemnastowieczne srebra, porcelana i szkła ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu”
(zwiedzanie od wtorku do niedzieli),
• bezpłatne lekcje muzealne stacjonarne i online np. „Wszystkie arrasy króla Zygmunta Augusta”,
„Życie codzienne na zamku”, „Wawel – rezydencja władców Polski”, „Rycerz i kultura rycerska”,
„Sztuka międzywojenna na Wawelu”.
11 listopada dostępna będzie tylko wystawa „Wawel Odzyskany”.
www.wawel.krakow.pl
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Muzeum
Łazienki Królewskie
w Warszawie
W listopadzie Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza zwiedzających do bezpłatnego zwiedzania:
• Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii, Pałacu Myślewickiego, Koszarów
Kantonistów oraz Stajni Kubickiego,
• wystawy „Chocim 1621” prezentującej cenne i niezwykle zdobione uzbrojenie używane niegdyś w armiach
Orientu oraz w Polsce i na Litwie (cały listopad).
Do 14 listopada w Stajniach Kubickiego prezentowany będzie obraz „Przysięga Witolda” autorstwa Jana
Styki.
Z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego 27 listopada o g. 12 Muzeum Łazienki Królewskie
organizuje spacer szlakiem słynnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Noc listopadowa”.
www.lazienki-krolewskie.pl
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Muzeum Pałacu
Króla Jana III
w Wilanowie
W ramach „Darmowego listopada w rezydencjach królewskich” Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
zaprasza na spacery i warsztaty: :
• „Zobacz pałac” - weekendowe oprowadzanie dla młodzieży i dorosłych skupiające się na historii oraz
wystroju pałacowych wnętrz,
• „Jeden dzień z życia Jego Królewskiej Mości” - warsztaty skierowane do dzieci w wieku od 6 lat i ich
opiekunów o życiu dworu polskiego,
• „Zwykłe - niezwykłe komnaty” – spacery dla dorosłych po nieoczywistych pomieszczenia wilanowskiego
pałacu połączone z działaniami twórczymi.
Dla grup szkolnych Muzeum przygotowało bezpłatne zajęcia edukacyjne.
Bezpłatne wejściówki można pobierać w kasie Muzeum.
www.wilanow-palac.pl
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Muzeum Zamkowe
w Malborku
W listopadzie Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na:
• zwiedzanie zamku w Malborku oraz wystawy czasowej „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork
w Prusach Królewskich” poświęconej dziejom zamku i Malborka w okresie panowania królów polskich od
XV do XVIII w. na podstawie bezpłatnych biletów (obowiązuje opłata za przewodnika lub audioprzewodnik),
• oprowadzania kuratorskie towarzyszące wystawie czasowej „Regnum defendo ense…” w I, III i IV sobotę
listopada o g. 12,
• lekcje muzealne towarzyszące wystawom: „Malbork, jako rezydencja królewska", „Malbork jako twierdza
i arsenał królewski”, „Pisma, kroniki, pamiętniki – piśmiennictwo i drukarstwo”, „Malborskie mennice
w okresie nowożytnym”, „Jezuici w Malborku”,
• zajęcia edukacyjne dla rodzin 20 listopada o g. 12 pod hasłem „Jezuici w Malborku”.
Ponadto na stronie internetowej Muzeum dostępny jest film online „Rozmowy historyczne” dotyczący roli
Malborka jako rezydencji królewskiej oraz wojskowości nowożytnej.
www.zamek.malbork.pl
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Zamek Królewski
w Sandomierzu
W listopadzie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do zwiedzania za darmo:
• wystaw stałych np. „Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych”, „Dawna kuchnia
królewska - zbiory artystyczne. Rzemiosło - malarstwo (XVII - XX w.)”, „Lapidarium”,
• wystaw czasowych: „Droga do wolności – Sandomierz 80-89”, „Początki muzealnictwa i archeologii
w Ziemi Sandomierskiej”,
• bezpłatne oprowadzanie kuratorskie oraz seanse filmu dokumentalnego do wystawy jubileuszowej
„100 lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021”.
www.zamek-sandomierz.pl

DARMOWY LISTOPAD W 8 REZYDENCJACH KRÓLEWSKICH

Zamek Żupny
w Wieliczce
W listopadzie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wstępu na:
• wystawy stałe: „Solniczki – małe arcydzieła sztuki”, „Wystawa archeologiczna”, „Sala Gotycka”,
• wystawę czasową „Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe z kolekcji Helga
Matzke” (od 2 do 30 listopada).
Ponadto w każdą sobotę i niedzielę listopada można nieodpłatnie zwiedzać wystawy zamkowe
z przewodnikiem. Zapisy i szczegóły akcji na stronie internetowej muzeum.
www.muzeum.wieliczka.pl
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Zamek Królewski
w Poznaniu
W ramach akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział
Muzeum Narodowego w Poznaniu zaprasza na spotkania z historią Zamku podczas prelekcji „Co trzeba
wiedzieć o Zamku” (6 i 20 listopada o g. 13.00). Muzeum zaprasza także do udziału w spotkaniach i wykładach:
•

spotkanie „Osobowości: Kenya Hara” – (13 listopada o g. 13),

• oprowadzanie „Alessi - design z włoskiej fabryki snów” - (5 listopada o g. 18 – po polsku,
19 listopada o g. 18 – po włosku),
• spotkanie towarzyszące wystawie dzieł kopenhaskiego malarza Vilhelma Hammershoia poświęcone
innemu fenomenowi jakie zrodziło to miasto - z wyjątkowej klasy porcelaną (27 listopada o g. 11.15),
•

wykład „Design północy - projektowanie w duchu hygge, lagom i sisu” (28 listopada o g. 11.15).

