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Noc Muzeów 2022 
 
 

w Zamku Królewskim w Warszawie  
 

14-15 maja, godz. 19.00–2.00 
 

(ostatnie wejście o godz. 1.00) 
 
 

 
Szlakiem arcydzieł – to propozycja Zamku Królewskiego w Warszawie na Noc 
Muzeów 2022 
 
W ramach tegorocznej edycji międzynarodowego święta wszystkich muzeów Zamek 
przygotował dwie specjalne trasy zwiedzania, na których będzie można zobaczyć 
wyjątkowe dzieła sztuki, w tym nowe nabytki zamkowej kolekcji. Będą to specjalna Trasa 
Królewska oraz Trasa Pałacu Pod Blachą.   
 
Specjalna Trasa Królewska poprowadzi zwiedzających poprzez zrekonstruowane 
Apartamenty Króla Stanisława Augusta, ostatniego króla Rzeczypospolitej, Galerię 
Arcydzieł, Arkady Kubickiego oraz Ogrody Królewskie.  Tym razem podczas zwiedzania 
szczególną uwagę proponujemy zwrócić na obrazy z kolekcji Stanisława Augusta, 
autorstwa między innymi Rembrandta van Rijna, Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, 
Lucasa Cranacha czy Marcella Bacciarellego, jak również inne zgromadzone w Zamku 
perły malarstwa włoskiego, holenderskiego czy francuskiego. 
 
W Galerii Arcydzieł będzie można zobaczyć jedne z najcenniejszych obrazów 
znajdujących się na stałe w Polsce – Dziewczynę w ramie obrazu i Uczonego przy pulpicie, 
pędzla Rembrandta van Rijna, pochodzące z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej, oraz 
wyjątkowy pokaz obrazów włoskiego quattrocenta – Madonnę z Dzieciątkiem Paola 
Uccella wraz z towarzyszącymi jej wizerunkami pięciu Madonn autorstwa włoskich 
mistrzów z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu.  W pomieszczeniach na 
parterze znajdują się ponadto zbiory europejskiego malarstwa, rzeźby i sztuki zdobniczej 
oraz cenne okazy historycznego uzbrojenia. 
 
Na zakończenie trasy będzie można zobaczyć Arkady Kubickiego, a w nich wystawę 
Muzeum Jazzu pt. Pasje życiowe Andrzeja Dąbrowskiego, natomiast w Ogrodzie Dolnym 
odbędzie się prezentacja rajdowych samochodów z lat 60. i 70 (Automobil Klub Polski). 
Wstęp do Ogrodów będzie możliwy wyłącznie w ramach zwiedzania Trasy Królewskiej.  
 
Dodatkową atrakcją na trasie zwiedzania będzie koncert stypendystów programu 
ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, którzy pomiędzy godziną 21.00 a 23.00 w 
Sali Wielkiej będą wykonywali utwory m.in. Szostakowicza, Brahmsa czy Mendelssohna-
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Batholdy’ego w kameralnych aranżacjach. Repertuar przygotowany został w ramach 
programu Kameralnej Filharmonii Funduszu oraz podczas Warsztatów Muzyki 
Kameralnej, które odbyły się w marcu tego roku w Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.  
 
Trasa Pałac Pod Blachą umożliwi zwiedzającym poznanie Apartamentów Księcia Józefa 
Poniatowskiego, gdzie poza zrekonstruowanymi wnętrzami oraz wieloma artefaktami z 
okresu Księstwa Warszawskiego będzie można zobaczyć oryginalne dokumenty z 
podpisem Napoleona Bonaparte, prezentowane w ramach wystawy czasowej  Sygnatury 
Napoleona Bonaparte. Od Nocy Muzeów będzie również dostępna w pałacu Pod Blachą 
wystawa kobierców wschodnich z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian, stanowiącej 
prezentację części zbioru obejmującego obecnie ponad sześćset zabytkowych kobierców 
oraz inne dzieła sztuki orientalnej.  
 
 
Szczegółowe informacje: https://www.zamek-krolewski.pl/ 

Więcej materiałów fotograficznych i graficznych dostępnych na zamówienie, zapraszamy do 

współpracy redakcyjnej.  

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych z bieżącą ofertą!  

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Śmigielska, tel.: +48 22 35 55 221, 519 745 348,  

media@zamek-krolewski.waw.pl 
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