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Szanowni Państwo,

w przygotowanym właśnie wydaniu książkowym przedstawiamy raport za kolejny 

trudny rok naznaczony pandemią, obawami o utrzymanie wysokiego poziomu dzia-

łalności Zamku i troską o ochronę pracowników. Jednocześnie był to czas wielu sukce-

sów, których przecież trudno było się spodziewać w takiej sytuacji i przy takich trud-

nościach. Uniknęliśmy chaosu, nie zrezygnowaliśmy z planów i nie zwolniliśmy tempa. 

Pozostał entuzjazm i twórczy, nieschematyczny stosunek do realizowanych projektów. 

Zaczęliśmy od niezwykłej wystawy Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin 

Jana Pawła II, która łączyła opowieść o biografii i pontyfikacie Jana Pawła II ze wspa-

niałymi dziełami z Muzeów Watykańskich, a skończyliśmy na ekspozycji pokazującej 

przemianę estetyczną w Europie, która dokonała się za sprawą Caravaggia. To był pięk-

ny rok, z radością i satysfakcją oglądamy się za siebie.

Przez 12 minionych miesięcy zaprezentowaliśmy pięć dużych wystaw, cztery 

małe ekspozycje w ciągu zwiedzania apartamentów królewskich oraz dwa osobne po-

kazy wybitnych dzieł sztuki. Otworzyliśmy także Pokoje Prezydentów II RP i Władz 

na Uchodźstwie. Jeszcze wiele tygodni po zainicjowaniu nowej serii wydarzeń arty-

stycznych, zatytułowanej Arcydzieła na Zamku, pierwszy pokaz wzbudzał wiele emocji 

wśród widzów. Była to prezentacja obrazu Narcyz przy źródle Michelangela Merisie-

go zw. Caravaggiem, którą zorganizowaliśmy niedługo po wernisażu dużej wystawy 

caravaggionistów, szeroko komentowanej i wpisującej się w poczet najważniejszych 

krajowych ekspozycji. 
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Wcześniej pokazaliśmy sztukę holenderską z okresu jej największego rozkwitu 

i wtedy okazało się, że kraj Rembrandta miał wielu znakomitych malarzy, którzy wciąż 

zasługują na podziw i uznanie. 

W rocznicę Konstytucji 3 maja przedstawiliśmy zbiorowy portret polskiej eli-

ty politycznej końca XVIII w., zaznaczając toczone spory, ukazując prace nad reformą 

państwa oraz walki z obozem zdrady i zaprzaństwa. 

Ostatnie tygodnie 2021 r. upłynęły pod znakiem wizyty królowej Anny Au-

striaczki, żony Ludwika XIII, którą wspaniale namalował Peter Paul Rubens. Ta kunsz-

towna podobizna została ustawiona w Galerii Królewiczowskiej, ozdobionej portre-

tami wielu monarchów europejskich. W tym towarzystwie mogliśmy oglądać piękną 

i energiczną Habsburżankę, rozsławioną przez Aleksandra Dumasa w powieści Trzej 

muszkieterowie. Równolegle trwała bardzo atrakcyjna wystawa szopek krakowskich 

masowo oglądana przez warszawiaków, którzy ustawiali się w długiej kolejce do pała-

cu Pod Blachą. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w rocznicę przekazania insy-

gniów prezydenckich Lechowi Wałęsie przez ostatniego prezydenta na uchodźstwie 

Ryszarda Kaczorowskiego, odtworzyliśmy atmosferę przedwojennych apartamentów 

prezydenckich, jak również biura przeniesionego po wybuchu II wojny światowej do 

Londynu na Eaton Place.

Wprowadzone w ostatnim roku nowe formy ekspozycji w historycznej prze-

strzeni pałacowej są okazją do ponownych odwiedzin i pozwalają podziwiać wybitne 

dzieła w dawnych wnętrzach. Starannie i długo przygotowywane wystawy tworzą se-

rię wielkich wydarzeń, nasze TAS-y, niewielkie i szybko organizowane pokazy, stanowią 

muzealną reakcję na zgłaszane pomysły. Realizowany program wystaw z bogatą i róż-

norodną ofertą edukacyjną oraz towarzyszącymi wykładami o sztuce i historii charak-

teryzuje się dużą dynamiką i niesłabnącym zainteresowaniem zamkowej publiczności. 

Obserwujemy to z przyjemnością i dumą.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
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Globalny lider branży miedziowej nie tylko wspiera finan-

sowo nasze muzeum, ale również aktywnie uczestniczy 

w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych.

W 2021 r. spółka obchodziła jubileusz 60-lecia utwo-

rzenia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, który z cza-

sem stał się światowym potentatem w branży wydobywczej.

– Hasło jubileuszu KGHM „Przyszłość jest z miedzi” 

mówi wszystko o naszej historii i naszej przyszłości. Stra-

tegiczne znaczenie miedzi jako surowca niezbędnego dla 

dalszego rozwoju świata rysuje przed nami długofalowe 

perspektywy – mówił Marcin Chludziński, prezes zarządu 

KGHM Polska Miedź SA. Uroczysta gala z okazji jubile-

uszu 60-lecia KGHM z udziałem pary prezydenckiej oraz 

premiera Mateusza Morawieckiego miała miejsce w Arka-

dach Kubickiego 17 czerwca. Dzięki sponsorom mogliśmy 

pozyskać wyjątkowe dzieła sztuki: obrazy, meble, porcela-

nę, a także zorganizować duże wystawy czasowe o zasięgu 

międzynarodowym oraz wydarzenia dla szerokiej publicz-

ności: Piknik Jubileuszowy, uroczystą Galę Jubileuszową 

z okazji 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego. 

– Rozumiemy nasz wpływ na polską gospodarkę 

i czujemy się odpowiedzialni również za wspieranie pol-

skiego dorobku i dziedzictwa narodowego – dodał prezes 

zarządu Marcin Chludziński, podkreślając szczególne miej-

sce Zamku Królewskiego w historii Polski. – Jego zbiory są 

wśród najcenniejszych obiektów polskiego dziedzictwa na-

rodowego, a budynek odbudowany po II wojnie światowej 

stał się symbolem naszej siły i determinacji. 

Dziękujemy KGHM Polska Miedź SA za objęcie me-

cenatem naszego muzeum.

Mecenat nad Zamkiem ponownie objęła 
spółka KGHM Polska Miedź SA
KGHM	jest	Mecenasem	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	nieprzerwanie	
od	2019	r.

Marcin	Chludziński,	prezes	zarządu	KGHM	Polska	Miedź	SA,	podczas	Gali		
Jubileuszowej	z	okazji	50-lecia	odbudowy	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie
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W latach 2021–2024 Zamek Królewski w Warszawie obcho-

dzi jubileusz odbudowy. To wyjątkowe wydarzenie w histo-

rii Zamku, którego rangę podkreślają patronat honorowy 

prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz specjalna uchwała Sej-

mu RP przyjęta przez aklamację 15 września. 50 lat temu, 

w styczniu 1971 r., została podjęta długo oczekiwana przez 

Polaków decyzja o odbudowie zniszczonej w czasie II woj-

ny światowej królewskiej rezydencji. Uroczysta inauguracja 

jubileuszu odbyła się 26 stycznia, w rocznicę pierwszego 

posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku 

Królewskiego w Warszawie (OKOZK), powołanego do kie-

rowania całością prac oraz zbiórką funduszy. W wydarzeniu 

tym udział wzięli premier RP Mateusz Morawiecki oraz wi-

cepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. 

dr hab. Piotr Gliński. W swoich wystąpieniach podkreślili oni 

ogromny entuzjazm społeczeństwa oraz niebywałą ofiar-

ność Polaków, którzy podjęli trud odbudowy, organizując 

akcje społeczne i zbiórki na niespotykaną skalę. 

Jubileusz 50-lecia odbudowy  
Zamku Królewskiego w Warszawie 
Sejm	Rzeczypospolitej	oddaje	hołd	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	ratowania	mienia	
zamkowego	w	czasie	niemieckiej	okupacji.	W	50.	rocznicę	odbudowy	Zamku	Królewskie-
go	w	Warszawie	dziękujemy	tym,	którzy	swoją	niezłomną	postawą	i	wieloletnim	działa-
niem	doprowadzili	do	wzniesienia	go	z	ruin.	Z	wdzięcznością	przypominamy	ówczesne	
zaangażowanie	Polaków	w	 kraju	 i	 za	granicą,	 które	 zjednoczyło	 ich	wokół	wspólnego	
celu,	 jakim	było	przywrócenie	Narodowi	Polskiemu	symbolu	 jego	niezawisłości	 i	suwe-
renności.	

Uchwała	Sejmu	RP	z	15	września	2021	r.	

Prof.	dr	hab.	Piotr	Gliński,	wicepremier,	minister	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,	na	Gali	Jubileuszowej
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W trakcie spotkania przedstawiono komitet hono-

rowy jubileuszu, na którego czele stanął prof. dr hab. Piotr 

Gliński. Do jego składu zaproszono przedstawicieli środo-

wisk naukowych i kulturalnych. 

Inauguracji jubileuszu towarzyszyło wiele wydarzeń. 

Na Dziedzińcu Wielkim stanęła historyczna skarbonka 

z czasów odbudowy – symbol społecznej zbiórki fundu-

szy. Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego ogłosiło 

publiczną zbiórkę pieniędzy, której celem jest pozyskanie 

środków finansowych na ukończenie prac nad dekora-

cją hafciarską Sali Tronowej. Na fasadzie Zamku wyświe-

tlana była specjalna prezentacja historycznych fotografii 

ukazująca pełną emocji i burzliwą historię jednego z naj-

ważniejszych gmachów Rzeczypospolitej. W zamkowych 

ogrodach przygotowano wystawę fotografii z czasów od-

budowy Odrodzony z ruin. Poczta Polska wprowadziła do 

obiegu okolicznościowy znaczek i kartkę pocztową.

16 września podczas uroczystej Gali Jubileuszowej 

z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Ma-

teusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

zasłużeni pracownicy Zamku otrzymali odznaczenia pre-

zydenckie i resortowe. Do tego grona w grudniu dołączyło 

24 pracowników uhonorowanych Medalem Stulecia Od-

zyskanej Niepodległości.

W pierwszym roku jubileuszu odbyły się cztery 

duże wystawy: Arcydzieła Watykanu, 3 V. Polskie elity a upa-

dek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji, 
Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy, Cara-

vaggio i inni mistrzowie oraz kilka mniejszych pokazów, 

w tym prezentacja unikatowych albumów prof. Stanisława 

Lorentza. Wystawom towarzyszyło wiele wydarzeń kul-

turalno-naukowych i edukacyjnych, filmów i koncertów, 

m.in. występ specjalny finalistki XVIII Międzynarodowe-

go Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Evy 

Gevorgyan. Dużą popularnością cieszył się cykl wykładów 

Jubileusz. Śladami odbudowy i webinaria z  udziałem pra-

cowników Zamku.  

W zamkowych ogrodach 5 września odbył się Pik-

nik Jubileuszowy, w którym uczestniczyło 20 tys. osób. Było 

to podziękowanie dla wszystkich, którzy przed laty z tak 

wielkim zaangażowaniem włączyli się w prace społeczne 

nad odbudową królewskiej rezydencji. Główną atrakcją 

pikniku był koncert zespołu Bilon i Nowa Ferajna, w trakcie 

Prezydent	RP	Andrzej	Duda	przekazuje	na	ręce	prof.	dr.	hab.	Wojciecha	Fałkowskiego,	dyrektora	Zamku	Królewskiego	w Warszawie,	wspólną	deklarację	
podpisaną	w	Zamku	Królewskim	w	230.	rocznicę	uchwalenia	Konstytucji	3	maja	przez	prezydentów	Polski,	Litwy,	Estonii,	Łotwy	i	Ukrainy
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którego artyści wykonali utwór skomponowany specjalnie 

z okazji jubileuszu. 

Dzięki współpracy z Totalizatorem Sportowym, 

Partnerem Strategicznym Jubileuszu, w 2021 r. na torach 

wyścigów konnych na Służewcu odbyły się dwie gonitwy 

o puchar Dyrektora Zamku Królewskiego, które nawiązy-

wały do gonitw organizowanych w latach 70. XX w. To-

warzyszyła im prezentowana na terenie torów wystawa 

archiwalnych fotografii dokumentujących prace nad od-

twarzaniem bryły i wnętrz Zamku.

Jubileusz stał się wspaniałą okazją do przypo-

mnienia i podsumowania unikatowego w skali światowej 

przedsięwzięcia, jakim była odbudowa Zamku Królewskie-

go w Warszawie, doceniona wpisem na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. To bezprecedensowe dzieło nie 

byłoby możliwe bez zaangażowania i pracy wybitnych pol-

skich muzealników, konserwatorów, historyków, a także 

zwykłych obywateli, którym przyświecał wspólny cel – od-

budowa Zamku. Należy przypomnieć rolę, jaką przy od-

budowie gmachu odegrało Przedsiębiorstwo Państwowe 

Pracownie Konserwacji Zabytków – główny wykonawca 

prac projektowych i realizacyjnych. Po wielu latach w zam-

kowych wnętrzach 22 września mogliśmy gościć byłych 

pracowników PP PKZ. Okazją do wielu wspomnień i pa-

miątkowych fotografii stało się również spotkanie z dyrek-

torem Zamku prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim.

Przez cały 2021 r. prezentowano w telewizji, radiu, 

prasie i mediach społecznościowych wiele filmów doku-

mentalnych, artykułów, wywiadów, podcastów i reklam 

na temat odbudowy Zamku. Kampania promocyjno-re-

klamowa opatrzona była przygotowanym na tę okazję 

cyklem grafik i logotypów jubileuszowych. Dzięki tej ak-

tywności chcieliśmy przypomnieć, szczególnie młodszym 

pokoleniom, fenomen odbudowy Zamku. W sklepie poja-

wiły się pamiątki jubileuszowe. Z tej okazji powstała rów-

nież okolicznościowa publikacja Historia. Ludzie. Symbol.
50 lat temu odbudowę Zamku Królewskiego wspar-

ło wiele przedsiębiorstw i instytucji. Jubileusz stał się okazją 

do ponownego podjęcia z nimi współpracy. Partnerem 

Strategicznym Jubileuszu został Totalizator Sportowy – 

Pracownicy	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	odznaczeni	przez	prezydenta	RP	Andrzeja	Dudę	Złotymi	i	Srebrnymi	Krzyżami	Zasługi		
oraz	Medalami	Złotymi	za	Długoletnią	Służbę	podczas	Gali	Jubileuszowej	w	towarzystwie	pary	prezydenckiej,		

Mateusza	Morawieckiego,	prezesa	Rady	Ministrów,	prof.	dr.	hab.	Piotra	Glińskiego,	wicepremiera,	ministra	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,		
prof.	dr.	hab.	Wojciecha	Fałkowskiego,	dyrektora	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	
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najhojniejszy donator odbudowy Zamku Królewskiego 

w  Warszawie, który w latach 1971–1984 przekazał na 

konto OKOZK kwotę ok. 380 mln zł. Spółka świętująca 

w 2021 r. 65. rocznicę utworzenia nieustannie wspiera pol-

ską kulturę, w tym również działalność naszej instytucji. 

Obchody jubileuszu Zamku, zaplanowane na czte-

ry lata, podkreślimy wieloma wystawami, publikacjami 

i wydarzeniami kulturalno-naukowymi, skierowanymi do 

wszystkich naszych gości. Jest to również moment, aby 

patrząc w przyszłość, nakreślić plany i zamierzenia, które 

chcemy zrealizować. Naszym celem jest dokończenie waż-

nych prac konserwatorskich, wzbogacenie królewskiej ko-

lekcji dzieł sztuki, przeprowadzenie koniecznych moderni-

zacji technicznych a także zrealizowanie bardzo potrzebnej 

inwestycji w Ogrodzie Północnym.

Realizacja programu obchodów jubileuszowych jest 

możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, mecenasów, sponsorów i partnerów, 

którym dziękujemy za współpracę.

Pracownicy	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	odznaczeni	w	imieniu	prezydenta	RP	Andrzeja	Dudy		
Medalami	Stulecia	Odzyskanej	Niepodległości	przez	Piotra	Ćwika,	zastępcę	szefa	Kancelarii	Prezydenta	RP,	21	XII	2021	r.

Patronat Honorowy  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzeja Dudy
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MALARSTWO 
Zamkowa kolekcja malarstwa w 2021 r. wzbogaciła się 

o 20 wybitnych dzieł, wśród których najliczniej reprezen-

towane jest malarstwo włoskie i holenderskie. Szczegól-

nie cenny jest zespół różnorodnych przedstawień Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem namalowanych temperą na desce, 

reprezentujących włoskie malarstwo proto- i wczesno-

renesansowe. Wśród nich niezwykle ważne są: dzieło 

Taddea Gaddiego z ok. 1330 r. oraz stanowiąca dla niego 

kontekst Madonna przypisywana Pietrowi Lorenzettiemu 

z 1. połowy XIV w. Uwagę zwracają również Madonna 

pędzla Andrei di Neria, naśladowcy Giotta, z ok. 1330 r., 

oraz rzadkie ujęcie ikonograficzne Matki Boskiej karmiącej 

z ok. 1530 r. autorstwa Defendente Ferrariego działającego 

w Piemoncie. Wyróżnić należy także ośmioboczny obraz 

olejny na desce (desco di porto) z 1495 r. przedstawiający 

epizod z Żywota Pompejusza pióra Plutarcha – Juliusz Cezar 

otrzymuje od wysłanników Ptolemeusza głowę Pompejusza 

– autorstwa Giovanniego Battisty Bertucciego starszego, 

malującego w stylu Perugina i Pinturicchia.

Cennym nabytkiem z kręgu malarstwa włoskiego 

jest wysokiej klasy dzieło Jacopa Bassana Cud wyprowa-

dzenia wody ze skały z ok. 1569 r., pierwszy obraz tego ar-

tysty w zbiorach polskich. Na wyróżnienie zasługują także 

Partia tryktraka pędzla caravaggionisty Mattii Pretiego 

z ok. 1635  r. oraz weduta Canale Grande z Palazzo dei 

Angelica	Kauffman, Kornelia, matka Grakchów,	Rzym,	1788

Crème de la crème

W	2021	r.	kolekcja	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	powiększyła	się	o	blisko	400	za-
bytków	z	zakresu	malarstwa,	rysunku,	grafiki,	rzeźby	oraz	rzemiosła	artystycznego	dzięki	
trzem	dotacjom	 z	Ministerstwa	Kultury	 i	 Dziedzictwa	Narodowego.	 Kilka	ważnych	wy-
robów	porcelanowych	zakupiono	dzięki	darowiźnie	Banku	Pekao	SA,	a	zakup	jednego	
talerza	miśnieńskiego	z	ok.	1735	r.	sponsorowała	Fundacja	ORLEN.
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Stefano	della	Bella,	Wjazd posła Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 r.	
	(szkic	do	akwaforty),	Rzym,	1633

Camerlenghi z ok. 1735 r. autorstwa jednego z najsłynniej-

szych weneckich wedutystów Michela Marieschiego. 

Kolejną grupę dzieł stanowi siedem płócien, głów-

nie XVII-wiecznych, pędzla znanych artystów holender-

skich, m.in. Pejzaż zimowy z podróżnymi Jacoba van Ruis-

daela i Trzech wieśniaków w oknie Adriaena Brouwera. 

Odrębny zespół tworzą portrety, wśród których 

przyciągają uwagę polonica – Portret Jana Dantyszka au-

torstwa nieznanego artysty ze szkoły niemieckiej z ok. 

1530  r. oraz miniaturowy wizerunek Cecylii Renaty, żony 

króla Władysława IV, z ok. 1630 r., dzieło malarza ze szkoły 

flamandzkiej (?).  

Niezwykłym nabytkiem jest obraz Angeliki Kauff-

man Kornelia, matka Grakchów, namalowany w 1788 r. na 

zlecenie księcia Stanisława Poniatowskiego i stanowiący 

ozdobę  jego kolekcji.

RYSUNEK I GRAFIKA 
Zamkowa kolekcja rysunku wzbogaciła się o 10 cennych 

zabytków. Jednym z nich jest wyjątkowe polonicum – do-

tychczas nieznany piórkowy rysunek Stefana della Belli 

przestawiający Wjazd posła Jerzego Ossolińskiego do Rzy-

mu w 1633 r., stanowiący szkic do ostatniej części słynnej 

akwaforty. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykonany 

w technice pastelu młodzieńczy portret królewicza Karola 

Krystiana Wettyna z ok. 1750 r., najprawdopodobniej au-

torstwa Antona Rafaela Mengsa, pracującego m.in. na zle-

cenie Augusta III. Wśród zakupionych dzieł znalazł się rów-

nież cykl siedmiu gwaszy o tematyce mitologicznej I sette 

pianeti di Raffaello wykonany przez Michelangela Maestrie-

go w latach 1793–1812. Seria odpowiada identycznemu 

zespołowi rysunków odnotowanemu w zbiorach Stani-

sława Augusta. Ekspozycję w pałacu Pod Blachą wzbo-

gacił sztambuch z rękopiśmienną partyturą i dekoracją 

w postaci akwareli, niegdyś należący do księcia Józefa Po-

niatowskiego. Zamkowy zbiór dzieł Jeana-Pierre’a Norblina 

de la Gourdaine uzupełniono o dwa rysunki: Towarzystwo 

w parku oraz Publiczność podziwiającą obraz „Aleksander 

Wielki odwiedza pracownię Apellesa”. Wśród nowo naby-

tych norblinianów znalazły się również rzadka akwaforta 

z 1808 r. Kazanie św. Jana Chrzciciela według obrazu Rem-

brandta i zespół 47 grafik o różnorodnej tematyce.
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Pistolet	Augusta	II	Mocnego	z	zamkiem	skałkowym,		
sygnowany	AR,	Drezno	(?),	1.	poł.	XVIII	w.

Tadeusz Kościuszko,	Niemcy,	po	1794

Interesującym nabytkiem jest powstały ok. 1790  r. 

miedzioryt wykonany przez Isidore’a Helmana według 

Huberta Roberta, przedstawiający Widok wodospadu na 

rzece Velino, nieopodal Terni. Dzięki temu, że odbitka zo-

stała kupiona wraz z płytą miedziorytniczą, może też być 

wykorzystana w działaniach edukacyjnych poświęconych 

procesowi powstawania miedziorytów.

Zakupiono także portret Tadeusza Kościuszki, 

bardzo rzadki miedzioryt anonimowego autora niemiec-

kiego, powstały po 1794 r., jak również kompletny cykl 

czterech rycin ilustrujących sceny z życia księcia Józefa 

Poniatowskiego, wydany przez Fontanę w Paryżu w 1822 r. 

CERAMIKA 
W 2021 r. zamkowa kolekcja ceramiki powiększyła się 

o  ponad 130 zabytków, głównie wyrobów Królewskiej 

Manufaktury Porcelany w Miśni. Do najcenniejszych na-

leży zaliczyć pięć naczyń z kamionki i porcelany böttge-

rowskiej z lat 1715–1725 oraz kilka powstałych ok. 1730 r., 

różnorodnych przedmiotów z kolekcji Augusta II i taba-

kierkę zdobioną scenami portowymi. Niezwykle ważne są 

również talerz z serwisu koronacyjnego Augusta III z ok. 

1733/1734 oraz waza dekoracyjna z motywem ptaków 

z lat 40. XVIII w. oznaczona monogramem AR zarezerwo-

wanym dla najlepszych wyrobów miśnieńskich. To pierw-

szy tego typu obiekt w kolekcji. Wspomnieć także należy 

sześć naczyń zdobionych motywem tzw. Fabeltiere – fan-

tastycznych zwierząt w manierze A.F. Löwenfincka. Warte 

uwagi są jeszcze dwa nabytki: miśnieńska filiżanka z serwisu 

Stanisława Augusta oraz unikatowa filiżanka z manufaktu-

ry porcelany w Baranówce z widokiem rzymskim według 

grafiki Prontiego. Kilka nowo zakupionych wyrobów Kró-

lewskiej Manufaktury Porcelany w Sèvres powiększyło 

znajdujący się w kolekcji zamkowej zespół naczyń dekoro-

wanych motywem ptaków przez François-Josepha Alonc-

le’a i Antoine’a-Josepha Chappuis.

Na specjalne wyróżnienie zasługuje zakup pięciu 

dzieł Królewskiej Manufaktury Fajansu w Belwederze: pary 

wazonów zdobionych postaciami Chińczyków oraz tale-

rza i dwóch półmisków o śr. ok. 35 cm ze słynnego serwisu 

sułtańskiego, które powiększyły zespół naczyń z tej zastawy 

do 12. Razem z nimi nabyto także pierwowzory dekoracji 
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Wyroby	Królewskiej	Manufaktury	Porcelany	w	Miśni:	waza	dekoracyjna,	ok.	1745,	sygn.	AR	(Augustus	Rex),	filiżanka	ze	spodkiem	z	widokami	Drezna	
(według	Bellotta)	i	Miśni,	ok.	1800,	półmisek	z	motywem	Fabeltiere	w	stylu	Löwenfincka,	ok.	1740–1745,	podstawka	pod	wazkę,	ok.	1735,		

kafetiera	z	kamionki	böttgerowskiej,	ok.	1710–1713

serwisu sułtańskiego: półmisek chiński oraz parę talerzy 

miśnieńskich. 

SREBRA I ZEGARY 
W 2021 r. do kolekcji zamkowej zakupiono jeden zegar 

typu kartel w stylu Ludwika XVI, według projektu Jeana-

-Charles’a Delafose’a, wykonany w Paryżu ok. 1776–

1785  r., analogiczny do zdobiącego gabinet prezydenta 

Ignacego Mościckiego w 20-leciu międzywojennym. Jako 

dar ofiarowano też angielski zegar kominkowy z począt-

ku XIX w. 

Zbiory sreber wzbogaciły się m.in. o zespół naczyń 

z  zastawy rodu Wettynów, wykonanych w drezdeńskiej 

pracowni Gebrüder Schrödel w latach 1748–1773 dla elek-

tora i króla saskiego Fryderyka Augusta, księcia warszaw-

skiego, z których część była używana w Zamku Królewskim 

w Warszawie. Z wyjątkiem owalnego półmiska z kloszem, 

tzw. kokiem, pozostałe przedmioty: wielki okrągły półmisek 

z kokiem, półmisek owalny, para talerzy, 10 solniczek, oraz 

cztery lichtarze, pochodzą ze znanej kolekcji sreber Helga 

Matzke. Powiększono także kolekcję XVIII-wiecznych sre-

ber polskich o parę świeczników wykonanych w pracowni 

Johanna Jakoba Condisiusa z Leszna ok. 1770 r. 

Wśród nabytków wyróżnić należy złotą tabakierkę 

powstałą we Francji między lipcem 1766 r. a lipcem 1767 r., 

zdobioną przygotowanymi we Francji, Saksonii lub Polsce 

miniaturami (gwasz na papierze): portretem biskupa kra-

kowskiego Kajetana Sołtyka oraz pejzażem nadmorskim. 

MEBLE 
W 2021 r. zakupiono cenny zespół mebli barokowo-roko-

kowych, które istotnie wzbogacą wnętrze galerii poświę-

conej Wettynom. Para stołów konsolowych z ok. 1740 r., 

rokokowy stół konsolowy z Wenecji wraz z lustrem w stylu 

rokokowym, z lat ok. 1730–1750 i para luster barokowych 

wykonanych w Lombardii ok. 1750 r. stanowią spójną ca-

łość. Wspomnieć należy również o szafie bibliotecznej z ok. 

1790 r., o angielskiej proweniencji. Mebel wykorzystano do 

ekspozycji porcelany sewrskiej z kolekcji zamkowej, usta-

wiono go na I piętrze.
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TKANINY 
W 2021 r. do zbiorów zamkowych zakupiono cenną ta-

piserię ukazującą Ofiarę Gedeona – epizod z dziejów bi-

blijnego bohatera, opisanych w Księdze Sędziów. Tkanina 

jest sygnowana, powstała zapewne w jednym z warszta-

tów brukselskich na przełomie XVI/XVII w. Należała do 

większego zespołu obrazującego historię Gedeona, która 

od XV  w. była kilkakrotnie wykorzystywana jako temat 

tapiserii. Scena zdobiąca zamkową tkaninę odnosi się do 

początków opowieści o Gedeonie. Ukazuje anioła, który 

przekazuje mu decyzję Boga o powołaniu go na dowódcę 

wojsk i na potwierdzenie prawdziwości swoich słów, w cu-

downy sposób, za pomocą laski, rozpala ołtarz ofiarny. 

Tkanina będzie eksponowana w Galerii Owalnej, 

obok renesansowych tapiserii brukselskich: Upadek moral-

ny ludzkości przed potopem, Dzieje Cyrusa, Dawid i Abigail.

RZEŹBA 
W 2021 r. zamkowa kolekcja rzeźby wzbogaciła się o jeden 

zabytek – marmurowe Popiersie Homera wykonane we 

Włoszech w XVIII w., powtarzające IV typ portretowego 

biustu Homera z kolekcji Farnese. Nawiązuje ono do analo-

gicznego rzeźbiarskiego wizerunku zdobiącego bibliotekę 

Stanisława Augusta.

Cennym uzupełnieniem zamkowej daktylioteki jest 

datowana na 1789 r. Gemma z głową Minerwy autorstwa 

Romaina-Vincenta Jeuffroya, wybitnego paryskiego grawe-

ra gemm i medaliera, który po 1790 r. był także nadwor-

nym artystą Stanisława Augusta w Warszawie.

MILITARIA 
W 2021 r. do zamkowej kolekcji militariów zakupiono broń 

z epoki nowożytnej. W zespole broni palnej szczególnie cen-

ne są dwa pistolety. Pierwszy, zdobiony cyfrą królewską AR, 

należał do Augusta II Mocnego. Został wykonany w latach 

1700–1730 najprawdopodobniej w Dreźnie, ma pozłacane 

wszystkie części metalowe (lufa, zamek, okucia kolby). Dru-

gi to pistolet typu puffer z zamkiem kołowym należący do 

gwardii przybocznej Chrystiana I Wettyna. Lufę wykonano 

w Norymberdze, sygnowano literami HR, pozostałe części 

zaś najprawdopodobniej powstały w Dreźnie.

Wśród nabytków na wyróżnienie zasługują lance 

wzorów z 1807 r. i 1811 r. oraz szabla oficera grenadierów 

reprezentujące epokę napoleońską. Szabla jest rzadkim 

Kubek	do	mleka	ze	spodkiem	i	pokrywką,	Sèvres,	1757–1758,	mal.	V.	Taillandier
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i bardzo efektownym egzemplarzem broni białej, być może 

częściowo wykonanym w Paryżu. Broń taka znajdowała się 

na wyposażeniu polskich żołnierzy w służbie Napoleona. 

Szabla, powstała w latach 1827–1847 w manufakturze bra-

ci Collette, mieszczącej się na warszawskich Powązkach, 

jest unikatem broni białej na skalę europejską jako jeden 

z niewielu wyrobów tej wytwórni przetrwały do dziś.

NUMIZMATY
Zbiory Gabinetu Numizmatycznego powiększyły się 

o  dużą kolekcję 102 rzadkich podskarbiówek i innych 

liczmanów oraz żetonów z okresu I Rzeczypospolitej. 

Trzon zespołu tworzą pochodzące głównie z XVI w. pod-

skarbiówki – żetony w formie monet z przedstawienia-

mi herbowymi, używane do liczenia na abakusie przez 

urzędników podskarbiowskich. Emitentami zakupionych 

podskarbiówek byli m.in. Jan Lutomirski, Ławryn Wojna, 

Jakub Rokosowski, Jan Mikołaj Hlebowicz, Dymitr Chalecki 

i Jan Firlej. Wykonywano je w różnych mennicach, jednak 

najwięcej wybito w Wilnie. W kolekcji znalazło się kilka 

istniejących w  jednym egzemplarzu unikatów, sporo jest 

znanych jedynie z kilku lub kilkunastu egzemplarzy. Zbiór 

uzupełniają żetony związane z królami Polski, władców len-

nych – Albrechta Hohenzollerna, śląskie oraz francuskie 

Henryka Walezego i Marii Leszczyńskiej, które choć nie tak 

rzadkie jak podskarbiówki, są również cennymi obiektami. 

Całość konstytuuje jeden z największych zespołów tego 

typu zabytków w Polsce.

Stół	konsolowy	z	pary,	południowe	Włochy	(Neapol?),	ok.	1740
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Działalność 
naukowa 

i edukacyjna
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WYSTAWY 
CZASOWE 

I EKSPOZYCJE 
STAŁE

Ilustracja	obok:	
Tapiseria	Anioł rozpalający ołtarz ofiarny Gedeona	z	serii	Dzieje Gedeona,	Bruksela	(?),	XVI/XVII	w.
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Kurator	wystawy	Beata	Gadomska	oprowadza	prof.	dr.	hab.	Piotra	Glińskiego,	wicepremiera,	ministra	kultury		
i dziedzictwa	narodowego,	oraz	abp.	Salvatore	Pennacchia,	nuncjusza	apostolskiego	w	Polsce,	po	wystawie		

Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II 

Wystawa była niezapomnianą podróżą do świata warto-

ści chrześcijańskich, wiary, dialogu, piękna i kultury, która 

zamknęła zainaugurowane w 2020 r. obchody 100. rocz-

nicy urodzin papieża Jana Pawła II. Została zorganizowana 

z  inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

prof. dr. hab. Piotra Glińskiego dzięki podpisaniu 7 czerw-

ca 2019  r. listu intencyjnego o współpracy między Mini-

sterstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską 

Radą Kultury reprezentowaną przez przewodniczącego 

Rady kardynała Gianfranca Ravasiego.

Na wystawie zaprezentowano siedem arcydzieł, do-

tychczas nieeksponowanych w Polsce, użyczonych Zam-

kowi Królewskiemu przez Muzea Watykańskie, takich jak: 

Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Dominikiem i Katarzy-

ną Aleksandryjską Fra Angelica, Święty Mateusz z aniołem 

Guida Reniego, Uczynki miłosierdzia. Spragnionych napoić 

i podróżnych w dom przyjąć Olivuccia di Ciccarella, Od-

kupiciel Antonia Allegriego zw. Correggiem, Święta Trójca 

z martwym Chrystusem Ludovica Carracciego, Madonna 

z Dzieciątkiem Giovanniego Battisty Salviego zw. Sassofer-

ratem i Obserwacje astronomiczne Donata Cretiego.

Po raz pierwszy pokazano najnowszy nabytek – 

obraz Matka Boska Tronująca z Dzieciątkiem w otoczeniu 

świętych autorstwa Taddea Gaddiego. 

Arcydzieła z Watykanu
Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

23 III–13 VI 2021 r.  q  Biblioteka Królewska 

„Człowiek	żyje	prawdziwie	ludzkim	życiem	dzięki	kulturze”	–	słowa	Jana	Pawła	II		
były	mottem	wystawy	i	przyświecały	jej	przez	cały	okres	trwania.
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Widok	na	ekspozycję	Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

Koncepcję wystawy oparto na opowieści biogra-

ficznej Karola Wojtyły i późniejszym papieskim naucza-

niu, skierowanym do Polaków podczas pielgrzymek Ojca  

Świętego do Ojczyzny. Ekspozycję podzielono na cztery 

części, do których prowadziły symboliczne bramy. Pierwszą 

część, zatytułowaną Powołanie, otwierała brama w kształ-

cie krzyża, za którą Karol Wojtyła odkrywał przed widzem 

drogę kapłaństwa. Druga brama, z wyobrażeniem kluczy, 

wprowadzała w czas posługi papieskiej Jana Pawła II. Za 

trzecią, w kształcie kopuły Bazyliki św. Piotra, umieszczono 

sekwencję W kręgu sztuki Watykanu, w której prezentowa-

no obrazy z Muzeów Watykańskich. Wystawę zamykała 

brama z symbolem ulatującej gołębicy o wymownym ty-

tule Testament, za którą pokazano m.in. relikwiarze św. Jana 

Pawła II i XIV-wieczny obraz Simone Martiniego Anioł. 

Na ekspozycji zgromadzono pamiątki związane 

z Karolem Wojtyłą, ale także dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, 

przedmioty kultu, w tym te, które były papieskimi darami 

dla Polski, i te, które mu ofiarowywano. Wystawie towa-

rzyszyły fragmenty utworów dedykowanych Janowi Paw-

łowi II przez wybitnych polskich kompozytorów: Henryka 

Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i Krzysztofa Pende-

reckiego. 

Celem wystawy było zwrócenie uwagi na rolę kultu-

ry w życiu i nauczaniu Karola Wojtyły, który przekonywał, 

że musi ona  mieścić w sobie pełną prawdę o człowieku 

– zarówno w wymiarze naukowym, jak i religijnym – by 

czynić go w pełni osobą. W ujęciu Wojtyły kultura, którą 

człowiek tworzy i przez którą jest jednocześnie kształtowa-

ny, winna być zanurzona w wartościach moralnych wypły-

wających wprost z Ewangelii. Sztuce i nauce wyznaczył rolę 

nośnika tych wartości. Pokaz był spotkaniem z niezwykłym 

człowiekiem wiary, mistykiem, nieustającym pielgrzymem 

i świętym oraz hołdem dla wybitnego Polaka. 

Wystawie towarzyszyły liczne wykłady dostęp-

ne na zamkowych kanałach w serwisach Facebook oraz 

YouTube, a także katalog z esejami oraz zdjęciami obra-

zów, dostępny w zamkowym sklepie stacjonarnym i inter-

netowym. 

Kurator wystawy: Beata Gadomska
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„Zamkowa wystawa o Konstytucji 3 maja jest w istocie 

powrotem do wielkiej debaty o stanie Rzeczypospolitej 

w tych dramatycznych dziesięcioleciach, kiedy potrzeba 

modernizacji państwa na wzór zachodni walczyła z sar-

macką tradycją i przywiązaniem do starych wzorów, trwa-

nie przy dawnym stylu życia stawało się anachronizmem, 

a poszukiwanie sojuszników w walce o utrzymanie „kryni-

cy demokracji” prowadziło do zdrady narodowej” – napisał 

we wstępie do katalogu wystawy prof. dr hab. Wojciech 

Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

Celem ekspozycji było przybliżenie nie tylko same-

go dzieła Konstytucji, ale też postaw tych, którzy współ-

uczestniczyli w jego tworzeniu lub byli świadkami tego 

procesu, a więc przedstawicieli ówczesnych elit państwo-

wych. Autorzy dokumentu i jego obrońcy skonfrontowani 

zostali z przeciwnikami, „hersztami” targowickimi, a także 

tymi, którzy – choć początkowo wspierali dzieło 3 maja – 

ostatecznie ulegli presji okoliczności. Łudzili się, że polityka 

kompromisu wobec Rosji okaże się korzystna. Zgromadzo-

ny materiał miał pomóc zrozumieć dylematy, przed jakimi 

stawali obywatele Rzeczypospolitej w dobie jej upadku, 

a także zachęcić widza do poszukiwania odpowiedzi na 

pytania o historyczne źródła współczesnych podziałów 

politycznych. 

3 V. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej

Wystawa	 poświęcona	Ustawie rządowej	 to	 wydarzenie,	 do	 którego	 organizacji	 skłonił	
fakt,	 że	 to	 w	 Zamku	 Królewskim	 w	 Warszawie,	 w	 Sali	 Senatorskiej,	 miało	 miejsce	
uchwalenie	 tego	 dokumentu	 o	 znaczeniu	 wyjątkowym	 nie	 tylko	 w	 dziejach	 polskiego	
parlamentaryzmu,	lecz	także	w	historii	powszechnej.	

Fragment	ekspozycji	3 V. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji

1 V–8 VIII 2021 r.  q  Sala Senatorska

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 
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Wystawa składała się z sześciu części: W obronie 

wiary i wolności, Wolni od hańbiących obcej przemocy 

nakazów, Rok monarchii konstytucyjnej, W obronie granic, 

praw i swobód ojczystych, O przywrócenie wolności republi-

kańskiej oraz Przykrym ulegać okolicznościom. Ekspozycję 

zamknęło tragiczne memento insurekcji kościuszkowskiej. 

29 kwietnia 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie 

inaugurujące obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytu-

cji 3 maja oraz otwierające wystawę. Miało ono charakter 

debaty na temat historycznego znaczenia strony rządowej 

dla ówczesnej Polski. Udział wzięli: prof. dr hab. Piotr Gliń-

ski, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego 

i sportu, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku 

Królewskiego w Warszawie, i Paweł Szałamacha, członek 

zarządu Narodowego Banku Polskiego.  

Zamek został udekorowany szesnastoma 10-me-

trowymi flagami wywieszonymi w oknach, a co wieczór 

na elewacji wschodniej wyświetlana była okolicznościowa 

iluminacja. 

W ramach obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej 2 maja o godz. 11.15 odbyła się ceremonia podnie-

sienia flagi państwowej na maszt Wieży Zegarowej Zamku 

Królewskiego. Opuszczenie jej nastąpiło 3 maja o godz. 

19.00.

Wystawie towarzyszyło wiele wydarzeń edukacyj-

nych. Dział Edukacji przygotował liczne propozycje dla 

dzieci i młodzieży, w tym: lekcje online dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, pomocnicze ma-

teriały edukacyjne dotyczące historii uchwalenia Konsty-

tucji 3 maja, jak również obrazów Jana Matejki, program 

edukacyjny dla dzieci i dorosłych Witaj, maj, 3 maj!, film 

edukacyjny Sekrety obrazu Jana Matejki „Konstytucja 

3 maja 1791” z udziałem Anny Popek i Tomasza Drapały. 

Dział Digitalizacji przygotował serię filmów eduka-

cyjnych Ożywione obrazy. Dział Promocji i Komunikacji 

zrealizował 12 filmów o aktach Konstytucji 3 maja oraz 

film 3 V. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica 

uchwalenia Konstytucji.

Wydawnictwo Arx Regia przygotowało katalog 

zawierający eseje i reprodukcje obrazów. Można było też 

wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim i cyklu wykła-

dów Wielcy ludzie majowej Konstytucji. 

Kurator wystawy: Angela Sołtys

Widok	na	tron	w	Sali	Senatorskiej



26 RAPORT ROCZNY 2021

Świat Rembrandta
Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy

Niemal 40 instytucji użyczających i ponad 200 eksponatów 

zgromadzonych w 13 salach – tak prezentowała się w licz-

bach wystawa najcenniejszych dzieł XVII-wiecznej sztuki 

holenderskiej, starannie wyselekcjonowanych z  polskich 

zbiorów państwowych i prywatnych. Przewodnikiem po 

świecie dawnej Holandii był sam Rembrandt – to właśnie 

jego ryciny prowadziły widzów przez następujące dzia-

ły ekspozycji: Władza, Wojna, Krajobraz, Kolonie, Nauka, 

Religia i filozofia, Dom mieszczański, Kultura i sztuka oraz 

Rozrywka. Obrazy Dziewczyna i Uczony Rembrandta peł-

niły funkcję symbolicznego centrum pokazu, w którym 

przenikały się wszystkie wątki tematyczne. 

Po raz pierwszy w historii polskich muzeów czasy 

Rembrandta zostały przedstawione zwiedzającym w  tak 

przekrojowym ujęciu. Wizualną dominantę wystawy sta-

nowiły obrazy, a wśród nich dzieła czołowych malarzy 

holenderskich, takich jak Adriaen van Ostade i Hendrick 

ter Brugghen. Prócz malarstwa na ekspozycji można było 

obejrzeć również wybór najcenniejszych obiektów holen-

derskiego rzemiosła, m.in.: legendarną porcelanę z  Delft, 

złote medale, ręcznie kolorowane mapy i unikalne staro-

druki, a także meble i broń. 

Prócz dzieł pochodzących z Polski na wystawie 

pojawiły się cztery obrazy ze zbiorów zagranicznych. Trzy 

wybitne pejzaże sprowadzono z Dulwich Picture Gallery 

w Londynie, gdzie przechowywana jest kolekcja malarstwa 

zgromadzona na polecenie Stanisława Augusta przez dzia-

łających w Anglii marszandów. Z kolei portret Jana Ma-

Perły	zamkowej	kolekcji	–	Dziewczyna w ramie obrazu i	Uczony przy pulpicie  
pędzla	Rembrandta	–	w	nowym	kontekście	i	nowym	znaczeniu.

Daphne	Bergsma,	ambasador	Królestwa	Niderlandów	w	Polsce,	Magdalena	Gawin,		
wiceminister	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,	Alicja	Jakubowska,	kurator	wystawy

29 VI–19 IX 2021 r.  q  Sale Wystaw Czasowych
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kowskiego, zasłużonego filozofa i teologa, użyczony został 

przez Museum Martena we Franeker w Holandii 

Z okazji wystawy wydano bogato ilustrowany kata-

log, w którym prócz opisów wszystkich eksponatów opu-

blikowano kilka esejów.

Wystawie towarzyszył bogaty program edukacyjny 

oraz specjalna przestrzeń przeznaczona do działań twór-

czych, a także akcje promocyjne – wizerunek Dziewczyny 

Rembrandta pojawił się na żaglu zabytkowej łodzi ustawio-

nej w Ogrodzie Dolnym, na rowerach miejskich Warszawy 

oraz na citylightach największych miast w całej Polsce.

Ekspozycja odbyła się w ramach jubileuszu 50-lecia 

odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, pod patro-

natem honorowym Prezydenta RP. Patronem medialnym 

był magazyn „National Geographic”.

Na specjalnych wykładach zorganizowanych przy 

okazji wystawy można było posłuchać m.in. opowieści 

o  kobietach w życiu Rembrandta i rozwoju nauk me-

dycznych. Cykl webinariów zamknęło wystąpienie Helen 

Hillyard – kuratorki z Dulwich Picture Gallery w Londynie. 

Obszerne informacje i omówienia ekspozycji zna-

lazły się w gazetach oraz kilku prestiżowych magazynach: 

„Elle Decoration”, „Vogue”, „Skarpa Warszawska” oraz „Na-

tional Geographic” i „Traveler”, a także w „Salonie Polityki”.

Z okazji wystawy zrealizowano filmy z udziałem 

Andrzeja Dragana, Michała Janowskiego i Mariusza Szczy-

gła, który wraz z kuratorką oprowadzał zwiedzających po 

ekspozycji. Wojciech Malajkat przeczytał fragmenty eseju 

Temat niebohaterski Zbigniewa Herberta, który opubliko-

wano w katalogu. Nagrania wykładów oraz filmy można 

oglądać na zamkowym kanale YouTube. 

Kurator wystawy: Alicja Jakubowska

Willem	van	de	Velde	młodszy,	Cisza morska,	1663,	fragm.,	Dulwich	Picture	Gallery	w	Londynie
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Każda wizyta obrazów Caravaggia poza granicami Włoch 

to wielkiej rangi wydarzenie kulturalne w kraju gospodarzy. 

Tym razem dzieło mistrza zagościło w Zamku Królewskim 

w Warszawie, a towarzyszyło mu ponad 40 płócien innych 

artystów z Włoch i Europy Północnej. 

Morderca, awanturnik, niepokorna dusza – jed-

nym z powodów zainteresowania Caravaggiem jest jego 

burzliwa biografia. To jednak nade wszystko geniusz pędz-

la, twórca jednych z najwspanialszych dzieł malarskich 

w dziejach. Swoimi obrazami tyleż zachwycał, ile oburzał 

sobie współczesnych, odważnie wykraczając poza schema-

ty formalne i naruszając obyczajowe tabu.

Jego znakiem rozpoznawczym był charakterystycz-

ny sposób operowania światłem i cieniem. Nie idealizował 

świata. Malował świętych, gości karczm, hazardzistów, Cy-

ganki, grajków, kwiaty i owoce. 

Chłopiec gryziony przez jaszczurkę to wybitne dzie-

ło, stanowiące serce wystawy Caravaggio i inni mistrzowie. 

Obraz datowany na lata 1596–1597 reprezentuje rzymski, 

młodzieńczy okres twórczości artysty. Na płótnie widać 

młodego mężczyznę o androgynicznej aparycji. W mo-

mencie sięgania po owoce zostaje ukąszony przez skryte-

go między nimi małego gada. Na twarzy chłopca maluje 

się niezwykła ekspresja bólu i zaskoczenia, a sama scena 

stwarza wiele możliwości symbolicznego odczytania. Naj-

powszechniejsze spośród nich odnoszą się do idei utraty 

niewinności, zderzenia młodzieńczej naiwności z twardą 

rzeczywistością, bolesnego uświadomienia sobie dwoisto-

Caravaggio i inni mistrzowie

Michelangelo	Merisi	zw.	Caravaggiem	to	nie	tylko	ostatni	malarz	renesansu	
i	prekursor	baroku,	ale	i	artystyczny	rewolucjonista.	

Zuzanna	Potocka-Szawerdo	i	dr	Artur	Badach,	kuratorzy	wystawy	Caravaggio i inni mistrzowie

Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego

10 XI 2021 r.–10 II 2022 r.  q  Sale Wystaw Czasowych
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ści świata, w którym przyjemność nieuchronnie okupiona 

jest cierpieniem. Oprócz dzieła Caravaggia wystawę współ-

tworzyło ponad 40 obrazów autorstwa innych mistrzów 

włoskich i północnoeuropejskich, a wśród nich prace ta-

kich malarzy, jak m.in. Lorenzo Lotto czy Battista del Moro. 

Liczni naśladowcy i epigoni z całego kontynentu po-

wielali jego pomysły i manierę. Nikt jednak nie był w stanie 

dorównać jego geniuszowi, dlatego uważa się, że Caravag-

gio był pierwszym malarzem nowoczesności. Największą 

grupę eksponowanych dzieł na wystawie stanowiły prace 

tzw. caravaggionistów – artystów, na których styl zasad-

niczy wpływ miały rozwiązania artystyczne wypracowane 

przez geniusza z Mediolanu, a wśród nich płótna z XVII w. 

pochodzących z różnych ośrodków włoskich mistrzów, jak 

m.in. Domenico Fetti, Carlo Saraceni, Giovanni Battista Ca-

racciolo, Mattia Preti, czy Filippo di Liagno.

Mniej liczny, ale równie interesujący pod względem 

artystycznym jest zespół malowideł odwołujących się do 

stylu Caravaggia artystów z krajów leżących na północ od 

Alp – Francji i Holandii. W grupie tej znajdą się obrazy m.in. 

Valentina de Boulogne, Dircka van Baburena, Matthiasa 

Stomera i Gerrita van Honthorsta.

Po ponad czterech wiekach od owianej tajemnicą 

śmierci Michelangelo Merisi nadal fascynuje. Florencki kry-

tyk sztuki Roberto Longhi (1890–1970) w połowie XX w. 

przypomniał i podniósł do najwyższej rangi twórczość 

tego malarza, wskazując na prekursorski charakter i wiel-

kie osiągnięcia artystyczne. Prezentowane dzieła pochodzą 

z jego kolekcji. Obecnie są one własnością Fundacji Rober-

ta Longhiego (Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Ro-

berto Longhi) z siedzibą we Florencji.

Współorganizatorem wystawy była Civita Mostre 

e Musei – spółka od 30 lat działająca w zakresie promocji 

włoskiego dziedzictwa kulturowego.

Wystawie towarzyszył katalog zawierający eseje 

i noty opracowane przez badaczy związanych z Fundacją 

Roberta Longhiego.

Kurator wystawy: Maria Cristina Bandera, Fundacja Ro-

berta Longhiego (Fondazione di Studi di Storia dell’Arte 

Roberto Longhi)

Kuratorzy polskiej edycji wystawy: dr Artur Badach,  

Zuzanna Potocka-Szawerdo

Roberto	Longhi,	historyk	sztuki,	krytyk	i	kolekcjoner,		
był	jednym	z	bohaterów	wystawy	Caravaggio i inni mistrzowie
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Eksponowanie wybitnego dzieła w Zamku Królewskim 

miało wywołać szczególny dwugłos z obrazem Chłopiec 

gryziony przez jaszczurkę, prezentowanym w ramach wy-

stawy Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji 

Roberta Longhiego. Obraz przedstawia scenę zaczerpniętą 

z greckiego mitu, według którego rodzice Narcyza niedłu-

go po narodzinach syna udali się do Tejrezjasza, prosząc 

go o przepowiedzenie przyszłości dziecka. Dowiedzieli się, 

że syn będzie szczęśliwy, póki nie pozna własnego oblicza. 

Dorastający Narcyz przemienił się w młodzieńca, a jego 

uroda przyciągała spojrzenia dziewcząt. Wśród tych, które 

zakochały się w Narcyzie, miała być nimfa Echo. Młodzie-

niec odtrącił jej uczucie, za co został ukarany przez bogów. 

Podczas polowania Narcyz zapędził się głęboko w las. 

Spragniony i zmęczony dotarł do źródła i kiedy pochylił 

się nad wodą, dostrzegł w niej własne odbicie, od którego 

nie mógł oderwać wzroku. Zakochany bez pamięci opadł 

z sił i zmarł. Po śmierci został zamieniony w kwiat, który do 

dziś ma jego imię. Narcyz na obrazie wydaje się zamknięty 

w błędnym kręgu skupienia uwagi nad sobą, co sytuuje go 

we wszechogarniającej ciemności. Ponieważ to interakcja 

czyni z nas podmiot, tragedia Narcyza wydaje się przestro-

gą przed uwięzieniem we własnej perspektywie.

Pokaz obrazu Narcyz przy źródle to efekt współpra-

cy Zamku Królewskiego z Palazzo Barberini. 

Kuratorzy wystawy: dr Artur Badach, Zuzanna Potocka-

-Szawerdo

Caravaggio. Narcyz przy źródle

23 XI 2021 r.–20 II 2022 r.  q  Sale Wystaw Czasowych

Pochodzący	ze	zbiorów	Palazzo	Barberini	Narcyz przy źródle	 to	 jedno	z	najbardziej	
znanych	 płócien	 geniusza	 światłocienia	 Michelangela	 Merisiego	 zw.	 Caravaggiem	
i jedno	z	nielicznych	dzieł	artysty	o	tematyce	mitologicznej.

Narcyz przy źródle,	arcydzieło	Michelangela	Merisiego	zw.	Caravaggiem

Pokaz specjalny obrazu z Palazzo Barberini w Rzymie
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Znana z książki Trzej muszkieterowie królowa pochodziła 

z rodu Habsburgów utożsamianego głównie z Austrią. 

W wieku 14 lat została żoną Ludwika XIII. Nazywano ją 

Austriaczką. Życie młodej królowej na dworze francu-

skim nie było łatwe, zwłaszcza z powodu Marii Medycej-

skiej i kardynała Richelieu. Dopiero po ich śmierci stanęła 

u steru władzy razem z kardynałem Giuliem Mazzarinim. 

Rządziła prawie 10 lat w imieniu swojego małoletniego 

syna Ludwika XIV. Prezentacja portretu królowej w Zamku 

Królewskim w Warszawie została nazwana odwiedzinami 

z powodu pokrewieństwa Anny z polskimi władcami. Jej 

ciotkami były dwie żony Zygmunta III Wazy. Portret zapre-

zentowano w tej części Zamku, gdzie kiedyś mieszkali jej 

kuzyni – Władysław IV i Jan Kazimierz.

Królowa była wielokrotnie przedstawiana przez 

rozmaitych artystów, ale jej najładniejsze portrety wyszły 

spod pędzla Petera Paula Rubensa. Rubens zatrudniał ma-

larzy pomocników. Jako mistrz nadzorował prace, malo-

wał najistotniejsze elementy, którymi w wypadku portre-

tów były dłonie i twarz. Prezentowane w Zamku dzieło 

jest doskonałym przykładem takiej praktyki i uważa się, że 

zostało stworzone w pracowni Rubensa, z jego osobistym 

udziałem. Portret pochodzi z prywatnej kolekcji europej-

skiej. Jeszcze w latach 70. XX w. był własnością Metropo-

litan Museum of Art w Nowym Jorku, a wcześniej przez 

blisko 200 lat należał do diuków Marlborough, którzy eks-

ponowali go w sławnym Blenheim Palace w Anglii.

Kurator wystawy: Alicja Jakubowska

Odwiedziny królowej
Portret Anny Austriaczki z	warsztatu	Petera	Paula	Rubensa

Portret Anny Austriaczki po	raz	pierwszy	zaprezentowano	polskiej	publiczności.

Pokaz obrazu z warsztatu Petera Paula Rubensa Portret Anny Austriaczki

3 XII 2021 r.–13 II 2022 r.  q  Galeria Królewiczowska
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Wystawą Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo upamięt-

niono ważne porozumienie, dzięki któremu do Polski po-

wróciły bezcenne dzieła sztuki i pamiątki narodowe, gra-

bione przez Rosję od 1772 r. Do Zamku zwrócono ponad 

2 tys. obiektów, w tym obrazy Bacciarellego i Canaletta. 

Od 16 marca do 11 kwietnia 2021 r. zaprezentowano do-

kumenty z procesu rewindykacji dzieł sztuki z Rosji oraz 

fotografie ukazujące wygląd sal zamkowych w okresie 

zaborów, I wojny światowej oraz II RP. Ponadto do końca 

2021 r. otwarta była trasa zwiedzania po zamkowych apar-

tamentach, ilustrująca przemiany w urządzaniu wnętrz po 

odzyskaniu dzieł sztuki i wyposażenia na mocy traktatu. 

Przygotowano też cykl 10 wykładów oraz film – spacer 

po ekspozycji. 

Kuratorzy wystawy: dr Magdalena Białonowska, Norbert 

Haliński, Paweł Tyszka. 

Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r. 

16 III–31 XII 2021 r.  q  Apartament Wielki i Królewski 

100	lat	temu,	18	marca	1921	r.,	w	Rydze	podpisano	traktat	pokojowy	kończący	wojnę	
polsko-bolszewicką.

Widok	Sali	Canaletta,	przed	1915

Wystawa posterowa przygotowana przez Instytut Pamię-

ci Narodowej ukazywała złożoność problematyki traktatu 

z 1921 r. poprzez zaprezentowanie losów Polaków, Biało-

rusinów i Ukraińców. Eksponowana była na Dziedzińcu 

Wielkim od 16 marca do 24 kwietnia 2021 r.  Ekspozy-

cję przygotował Adam Hlebowicz (IPN) we współpracy 

z prof. Markiem Gałęzowskim, scenografię opracował Ja-

rosław Kłaput.

100-lecie odrodzenia państwa polskiego

100-lecie traktatu ryskiego na Zamku
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Ubiór polski zaczął wykształcać się już w XV w. pod wpły-

wami wschodnimi. W XVIII w. zyskał ostateczną formę. 

Składały się na niego: żupan, noszony na nim kontusz 

przepasany pasem, spodnie wpuszczane w safianowe buty 

oraz czapka – kołpak obszyty futrem i ozdobiony czaplimi 

piórami. Strój był symbolem statusu społecznego, świad-

czył o godności i zamożności właściciela. Nieodłącznym 

elementem był bogato zdobiony pas jedwabny. 

Na początku pasy importowano z Turcji, Persji i In-

dii. Wzrost zapotrzebowania na nie sprawił, że w Rzeczy-

pospolitej, w Słucku, Kobyłce, Lipkowie, Grodnie, Krakowie 

i mniejszych ośrodkach powstawały persjarnie. Pasy wy-

twarzano także m.in. w słynnych francuskich wytwórniach 

w Lyonie. Były niezwykle dekoracyjne, miały oryginalną 

kompozycję i proporcje. Niektóre pasy sygnowano nazwa-

mi wytwórni, np. w najsłynniejszej polskiej persjarni, czyli 

w Słucku, lub charakterystycznymi znakami: w Kobyłce 

wykorzystywano wizerunek konika, a w Lipkowie baranka 

paschalnego. Ubiór kontuszowy w 1. połowie XIX w. został 

zarzucony na rzecz mody zachodniej, jednak po połowie 

stulecia stał się, zwłaszcza w Galicji, niemal obowiązującym 

strojem podczas wystąpień publicznych.

Na wystawie zaprezentowano znakomite, drogo-

cenne i kunsztowne pasy jedwabne z kolekcji Zamku Kró-

lewskiego w Warszawie uzupełnione o miśnieńskie figurki 

porcelanowe szlachciców i putt w kontuszach. 

Kurator wystawy: Katarzyna Połujan  

Pasy kontuszowe z kolekcji Zamku Królewskiego 
w Warszawie

Pasy	kontuszowe	były	znakiem	kultury	staropolskiej	i	nieodzownym	elementem	stroju	
narodowego	majętnych	Polaków.	

Miśnieńskie	figurki	porcelanowe	szlachciców	i	putt	w	kontuszach	na	ekspozycji

20 IV–8 VIII 2021 r.  q  Sala Rady 
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Skarby Stanisława Augusta

Król Stanisław August był mecenasem sztuki i kolekcjo-

nerem numizmatów. Pod koniec panowania, wzorem in-

nych władców epoki zlecił wykonanie serii medalierskiej 

z wizerunkami swoich poprzedników. Prace nad medalami 

ruszyły w 1791 r. Projektantem i wykonawcą pierwszych 

11 stempli był nadworny medalier Jan Filip Holzhaeusser. 

Po jego śmierci dzieło kontynuował Jan Jakub Reichel. 

Ostatecznie seria liczyła 23 medale, z których ostatni 

przedstawiał Augusta III. 

W nawiązaniu do idei Stanisława Augusta Narodo-

wy Bank Polski w 2013 r. rozpoczął emisję monet wzoro-

wanych na serii zamówionej przez króla. Wystawa poka-

zywała 18 przekazanych do tej pory monet z królewskiej 

kolekcji, a  także jeden z najcenniejszych zabytków numi-

zmatycznych Zamku Królewskiego w Warszawie – orygi-

nalny medal złoty z wizerunkiem Zygmunta III. 

Na wystawie można było zobaczyć złote monety 

o nominale 500 zł i srebrne monety o nominale 50 zł. Stro-

na z imionami i życiorysami władców w języku łacińskim 

została nieco pomniejszona, tak aby zmieścić otok z nazwą 

państwa, nominałem, rokiem emisji oraz godłem Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Wzdłuż rantu monet zamieszczono 

imiona monarchów w języku polskim oraz nazwę serii: 

„Skarby Stanisława Augusta”.

Kurator wystawy: Michał Zawadzki

Słynne	22	portrety	królów	z	Pokoju	Marmurowego	namalowane	przez	Marcella	Bacciarellego	
zapoczątkowały	serię	monet	Narodowego	Banku	Polskiego.	

Prof.	dr	hab.	Wojciech	Fałkowski,	dyrektor	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie,	Paweł	Szałamacha,	
członek	zarządu	Narodowego	Banku	Polskiego

15 VI–31 XII 2021 r. q  Pokój Marmurowy

Złote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego
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Wystawa nawiązuje do ważnej w życiu społecznym XIX w. 

instytucji, jaką był salon – przestrzeń wyrafinowanego gu-

stu, przychylna nowym zjawiskom i nurtom w sztuce. Było 

to miejsce kształtowania opinii i tendencji dotyczących 

wszelkich aspektów życia – polityki, gospodarki, finansów, 

kultury. To tu mogli debiutować młodzi artyści. 

„Wszystko w nim było wzniosłe, zachwycające, 

nawet wszystkie jego dziwactwa czyniły go duszą towa-

rzystwa” – tak o Fryderyku Chopinie pisała George Sand. 

W Paryżu pianista stał się bywalcem największych salonów 

arystokratycznych. Wysoka pozycja towarzyska pozwoliła 

mu nawiązać kontakty z największymi artystami epoki, 

wśród których znaleźli się m.in. Hector Berlioz, Franciszek 

Liszt, Gioacchino Rossini, Robert Schumann, Eugène De-

lacroix. Na wystawie pokazano obrazy, listy, manuskrypty 

muzyczne, pamiątkowe przedmioty związane z postacią 

Ponad	40	niezwykle	cennych	dzieł	sztuki	stworzyło	na	wystawie	atmosferę		
prawdziwego	salonu	z	paryskich	czasów	Chopina.

Chopina – świadectwa procesu twórczego, dokumentu-

jące krystalizowanie się pomysłów muzycznych i proces 

przelewania ich na papier nutowy. Obraz Henryka Siemi-

radzkiego Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła 

w roku 1829 (1887 r.) przez ponad 130 lat nie był poka-

zywany w Polsce. Dzięki inicjatywie Fundacji Trzy Trąby 

Macieja Radziwiłła i wsparciu resortu kultury został spro-

wadzony do kraju i stał się ważnym elementem wystawy. 

Integralną częścią ekspozycji były recitale for-

tepianowe w wykonaniu wybitnych pianistów: Philip-

pe’a Giusiana, Szymona Nehringa i Nikolaya Khozyainova. 

Całość stała się wprowadzeniem do wielkiego muzycznego 

święta – XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistyczne-

go im. Fryderyka Chopina.

Kurator wystawy: Aleksandra Buszta-Bąk

Chopin. Salon romantyczny
4 IX–14 XI 2021 r.  q  Nowa Izba Poselska

Henryk	Siemiradzki,	Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła w roku 1829,	fragm.	obrazu	z	1887	r.
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Smok	Wawelski,	pan	Twardowski,	lajkonik,	Święta	Rodzina	i	legendarne	postacie	
Krakowa	stworzyły	bajkową	oprawę	największej	wystawy	szopek	krakowskich	
prezentowanej	w	Warszawie.

Na wystawie znalazło się 50 niezwykle fantazyjnych 

i kunsztownie wykonanych tradycyjnych konstrukcji. 

Szopki zadziwiały formą, kolorem i wielkością. Pokazano 

też najmniejsze szopki umieszczone na łyżeczce od herba-

ty i w krakowskim obwarzanku. 

Szopki krakowskie w XIX w. przybrały wygląd, któ-

ry znamy do dziś. Charakteryzują się one umieszczeniem 

Świętej Rodziny w miniaturowej budowli, której elementy 

wzorowane są na architekturze Krakowa z symetrycznymi 

wieżami i wieloma kondygnacjami.

Corocznie, w pierwszy czwartek grudnia, na Rynku 

Głównym w Krakowie, pod pomnikiem Adama Mickiewi-

cza, twórcy szopek prezentują swoje dzieła podczas kon-

kursu. Pierwszy taki konkurs odbył się w 1937 r. Na dźwięk 

hejnału mariackiego szopkarze wraz ze swoimi dziełami 

tworzą barwny korowód. Kolędnicy prowadzą wszyst-

kich uczestników konkursu do Muzeum Krakowa, gdzie 

jury dokonuje wyboru najpiękniejszej szopki roku w kilku 

kategoriach. Sztywne reguły konkursów szopkarskich wy-

magają pracy rękodzielniczej oraz wykorzystania do okła-

dziny szopek tradycyjnego, połyskliwego materiału, jakim 

jest staniol. Szopki krakowskie są dziełem amatorskim, a ich 

budowa kultywowana jest przez wielopokoleniowe rodzi-

ny. Stały się ważną dla Krakowa tradycją, uhonorowaną 

w 2018 r. wpisem na Listę reprezentatywną niematerialne-

go dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. 

Kuratorzy wystawy: dr Mariusz Klarecki, Katarzyna 

Rogalska

Szopki krakowskie
10 XII 2021 r.–6 II 2022 r.  q  Pałac Pod Blachą

Fragment	ekspozycji	Szopki krakowskie
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Nowością	 na	 trasie	 zwiedzania	 jest	 przestrzeń	 poświęcona	 prezydentom	 II	 RP	
i	władzom	polskim	na	uchodźstwie.	Nowa	stała	ekspozycja	otwarta	od	22	XII	2021	r.

Ten istotny okres w dziejach naszego kraju i samego Zam-

ku, kojarzący się z odzyskaniem przez Polskę niepodległo-

ści w 1918 r. i osiągnięciami odrodzonego państwa, do-

tychczas nie był upamiętniony stałą ekspozycją. W Zamku 

przeznaczono dla niej dwa pokoje przylegające bezpośred-

nio do Sali Senatorskiej.

Pierwszy pokój został zaaranżowany na gabinet 

prezydenta prof. Ignacego Mościckiego, który mieszkał 

i pracował w Zamku w latach 1926–1939. Tutaj prowadził 

aktywną działalność polityczną i społeczną, nie rezygnując 

także z pracy naukowej. Dzięki fotografiom sprzed 1939 r. 

oraz zachowanemu kompletowi mebli z przedwojennego 

gabinetu można było zaaranżować wnętrze, nastrojem 

przypominające to, w którym urzędował prezydent. 

Drugi pokój poświęcono władzom polskim na 

uchodźstwie (1939–1991). Po 1945 r. władze funkcjono-

wały nadal w Londynie, przy Eaton Place 43, jako wyraz 

protestu Polonii na narzucone Polsce władze komunistycz-

ne. Większość zgromadzonego tu wyposażenia i pamiątek 

pochodzi z londyńskiej siedziby, np.: portrety prezydentów, 

meble, dokumenty, zespół pieczęci państwowych, frag-

menty reprezentacyjnych serwisów czy ścienne tkaniny 

wykonane w Isfahanie przez Polki, którym udało się wydo-

stać z ZSRR razem z armią gen. Władysława Andersa.

Kurator ekspozycji: Maciej Choynowski

Pokoje Prezydentów II RP  
i Władz na Uchodźstwie

Spotkanie	w	gabinecie	prezydenta	Ignacego	Mościckiego	w	Zamku,	przed	1939	r.	
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3
DZIAŁALNOŚĆ 

NAUKOWA 
I EDUKACYJNA

Ilustracja	obok:	
Talerz	z	dekoracją	Imari analogiczną	do	zdobienia	serwisu	sułtańskiego,	Królewska	Manufaktura	Porcelany	w	Miśni,	ok.	1730
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Zamek Królewski w Warszawie jest nowoczesnym mu-

zeum, które oferuje zajęcia edukacyjne dla wszystkich 

zwiedzających – od najmłodszych, przez uczniów, studen-

tów, rodziny, po seniorów.

Pierwszym obszarem działań są lekcje i warszta-

ty muzealne dla szkół na wszystkich etapach edukacji, 

drugim – programy dla rodzin z dziećmi: Z maluszkiem 

w  Zamku, Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora 

i Szlakiem orientalnych opowieści. Trzeci filar to programy 

dla dorosłych: wykłady z historii sztuki, spotkania na eks-

pozycji, kurs i plener malarski, cykl wykładów dla słuchaczy 

uniwersytetów trzeciego wieku. Nie brakuje także działań 

dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Nasze zaję-

cia realizujemy w Zamku i w przestrzeni wirtualnej, zapra-

szając na webinaria, podcasty i wykłady online. 

TWOJA NAJPIĘKNIEJSZA LEKCJA HISTORII 
To oferta 50 tematów dostępnych dla uczniów szkół pod-

stawowych i średnich. Lekcje i warsztaty są prowadzone 

na różnych poziomach nauczania i dostosowane do wieku 

uczniów. Stanowią ważne uzupełnienie podstawy progra-

mowej. Nieocenionym atutem zajęć w Zamku jest bezpo-

średni kontakt z dziełami sztuki oraz wnętrzami związany-

mi z historią Polski. Dodatkową atrakcją są przedstawienia 

teatralne i pokazy filmów towarzyszące wybranym zaję-

ciom. Mimo pandemii udało nam się zrealizować ponad 

1000 lekcji dla 25 tys. uczniów, stacjonarnie i online. 

KRÓLEWSKA SZKOŁA ONLINE
To propozycja lekcji muzealnych prowadzonych przez 

edukatorów na żywo, z wykorzystaniem platformy komu-

Uczymy po królewsku
Rok	2021	dla	Działu	Edukacji	był	pełen	wyzwań,	ciekawych	doświadczeń		
i	nowych	projektów.	

Agnieszka	Lichacz	podczas	zajęć	dla	rodziców	i	opiekunów	z	cyklu	Z maluszkiem w Zamku	w	Pokoju	Marmurowym



41RAPORT ROCZNY 2021

nikacyjnej Zoom. Oferta dla szkół podstawowych i  śred-

nich obejmowała 23 tematy związane z ekspozycją zam-

kową, historią miejsca, sztuką i kulturą. Przeprowadzono 

330 lekcji online dla uczniów z całej Polski. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się tema-

ty związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 

jubileuszem odbudowy Zamku, poruszające zagadnienia 

najnowszej historii naszego muzeum: Jak ratowano zamko-

we skarby oraz Zniszczenie i odbudowa Zamku.

ZAMEK DLA MATURZYSTÓW 
W ubiegłym roku poszerzyliśmy grono odbiorców zamko-

wej oferty edukacyjnej. Po raz pierwszy przygotowaliśmy 

cykl bezpłatnych webinariów specjalnie dla maturzystów. 

Ich celem było uporządkowanie wiedzy na temat wybra-

nych epok i zjawisk społeczno-kulturalnych. Wykłady od-

bywały się od października, raz w miesiącu i wzięło w nich 

udział 150 uczniów z całej Polski. 

WOLONTARIAT JUNIOR I WOLONTARIAT DOROSŁYCH 
2021 r. to okres kontynuacji programu dla młodzieży Wolon-

tariat junior. W 2. połowie roku ruszył program Wolontariat 

dorosłych. Spotkania pozwoliły na poznanie muzeum od 

kuchni, a kontakt ze skarbami kultury rozbudził zainteresowa-

nie historią i sztuką. Uczniowie w wieku 13–16 lat pomagali 

przy zajęciach dla dzieci i dorosłych, wcielali się w rolę asy-

stentów zwiedzających, byli opiekunami kącików edukacyj-

nych na wystawach czasowych. Wspólnie z wolontariuszami 

przygotowano akcję Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

4 i 5 grudnia zwiedzający mogli wziąć udział w specjalnie przy-

gotowanej zabawie. Młodzi wolontariusze aktywizowali gości, 

rozdając im specjalne karty z zagadkami i poleceniami. Za 

poprawnie wykonane działania czekały zamkowe upominki.

ZAJĘCIA RODZINNE
Weekendy stanowią doskonały czas na rodzinną wizytę 

w Zamku. Propozycja zajęć dla rodzin to m.in. Zamkowa 

Akademia Młodego Eksploratora oraz Szlakiem oriental-

nych opowieści. Zajęcia historyczno-plastyczne Z.A.M.EK 

(dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat) odbywały się co mie-

siąc. Były doskonałą okazją do poznania ciekawostek histo-

rycznych na ekspozycji stałej oraz wystawach czasowych. 

Na każdym spotkaniu dzieci i ich opiekunowie mogli 

wykonać zadanie plastyczne związane z tematem zajęć.

Sławomir	Szczocki	podczas	sobotniego	spotkania	dla	rodzin	w	ramach	Zamkowej	Akademii	Młodego	Eksploratora		
na	wystawie	Caravaggio i inni mistrzowie 
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prowadzony przez Agnieszkę Lichacz i Lecha Żurkowskie-

go. Uczestnicy spotkań poznawali techniki malarskie od 

wodnych po kryjące, a twórczą inspiracją były dzieła wy-

bitnych malarzy zgromadzone na ekspozycji stałej i wysta-

wach czasowych. W drugim półroczu wznowiono po prze-

rwie ważne w działalności muzeum wykłady dla słuchaczy 

uniwersytetów trzeciego wieku. Wychodząc z założenia, że 

spotkania te są intelektualną przygodą, zmodyfikowano li-

stę tematów, wprowadzając takie, które łączą się w swoim 

zakresie z Zamkiem: biograficzne, związane z historią kuch-

ni, strojów, dotyczące malarstwa, a także filmu.

Z MALUSZKIEM W ZAMKU
Dorosłym, którzy na co dzień opiekują się małymi dziećmi 

(do lat 2) i mają ograniczone możliwości kontaktu z kul-

turą, zaproponowaliśmy nową formę spotkań na ekspo-

zycji. Specjalnie wybrane tematy, terminy i godziny zajęć 

oraz udogodnienia, takie jak przewijak, winda, możliwość 

karmienia na ekspozycji, pozwoliły dużym i małym uczest-

nikom na spędzenie tego czasu w komfortowej i kame-

ralnej atmosferze. W minionym roku odbyło się 9 takich 

spotkań.

Wystawa kobierców wschodnich w pałacu Pod Bla-

chą od lat jest inspiracją do zajęć z cyklu Szlakiem oriental-

nych opowieści (dla dzieci w wieku 5–10 lat). W pierwszym 

półroczu zaprosiliśmy do uczestnictwa w nim w naszych 

mediach społecznościowych. Były to zajęcia przygotowa-

ne we współpracy z aktorami, muzykami, podróżnikami 

i edukatorami. W drugim półroczu w świat Bliskiego i Da-

lekiego Wschodu udaliśmy się we współpracy z warszaw-

skim Teatrem Lalka. Specjalnie dla Zamku stworzono spek-

takle z udziałem aktorów i muzyków oparte na Klechdach 

sezamowych Bolesława Leśmiana.

EDUKACJA DOROSŁYCH
Oferta dla dorosłych to m.in. wykłady z ekspertami, spa-

cery z edukatorami, oprowadzania kuratorskie, kursy i ple-

nery malarskie – łącznie ponad 150 spotkań. Niezmien-

nie ogromnym powodzeniem cieszył się cykl wykładów 

prowadzonych przez Przemysława Głowackiego. Konty-

nuowano zainaugurowany w 2020 r. cykl online Kobiety 

w świecie sztuki oraz rozpoczęto nowe wykłady stacjonar-

ne Historia sztuki inaczej. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszył się kurs malarstwa i rysunku W królewskiej malarni, 

Międzynarodowy	Dzień	Wolontariusza,	4–5	XII	2021	r.,	Sala	Wielka
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ZAMEK OTWARTY DLA WSZYSTKICH 
Dział Edukacji w 2021 r. kontynuował opracowane wcze-

śniej programy, ale też wychodził naprzeciw oczekiwaniom 

zwiedzających. Dzięki temu wprowadzono nowe zajęcia, 

przeprowadzono jednorazowe akcje edukacyjne dla sze-

rokiej publiczności, m.in. Zakochani w Zamku, Witaj, maj, 

trzeci maj po królewsku, ale też dla poszczególnych grup 

odbiorców: seminaria i webinaria doskonalące dla nauczy-

cieli, nagranie audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcją wzro-

ku, spotkania z pacjentami oddziałów dziennych szpitali 

psychiatrycznych. Odbyło się 1000 lekcji i warsztatów dla 

szkół, 240 dodatkowych zajęć dla naszej publiczności, do-

dano ponad 40 materiałów online, w tym filmy i podcasty. 

W połączeniu z rekordową liczbą zwiedzających działania 

te dowodzą, że Zamek Królewski jest otwarty dla wszyst-

kich.

PROGRAMY EDUKACYJNE DO WYSTAW  
CZASOWYCH
Wszystkim wystawom prezentowanym w Zamku towa-

rzyszyły programy edukacyjne przeznaczone dla różnych 

grup wiekowych. Były to liczne wykłady, warsztaty i lekcje 

dla dzieci i młodzieży, kurs malarski, cykle rodzinnych spot-

kań weekendowych, ścieżki edukacyjne, a także specjalnie 

przygotowane przestrzenie działań twórczych na wysta-

wach. Jedną z nich udostępniliśmy na ekspozycji Caravag-

gio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego. 

Zwiedzający mogli w komfortowych warunkach obej-

rzeć dwa filmy z animacjami omawiające tajniki obrazów 

Chłopiec gryziony przez jaszczurkę oraz Narcyz przy źródle, 

dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia Caravaggia, zo-

baczyć, jak wyglądał warsztat malarza, zapoznać się z jego 

najsłynniejszymi obrazami, grając w memory, oraz wyko-

nać selfie inspirowane obrazem Chłopiec gryziony przez 

jaszczurkę. Przestrzeń tę wykorzystywali w każdą niedzielę 

trwania wystawy edukatorzy i wolontariusze juniorzy, pro-

wadząc animacje dla publiczności.

Wojciech	Siwek	i	Anna	Ilczuk	promują	Piknik	Jubileuszowy	na	Torze	Służewiec,	4	IX	2021	r.



44 RAPORT ROCZNY 2021

W 2021 r. zorganizowano trzy konferencje naukowe, 

w których wzięli udział najwybitniejsi badacze z głównych 

polskich ośrodków naukowych i muzealnych. 

Pierwsza konferencja Od Cecory do Chocimia 1620–

1621. 400. rocznica zwycięskiej obrony przed armią turecką 

(24–25 września, org.: dr Zbigniew Hundert, Paweł Tyszka) 

miała na celu upamiętnienie 400. rocznicy zwycięskiej obro-

ny pod Chocimiem, kiedy po ponadmiesięcznych walkach 

wojska polsko-litewsko-kozackie zatrzymały pochód armii 

osmańskiej, dowodzonej przez sułtana Osmana  II. Wyda-

rzenia, które rozegrały się na linii Dniestru, zapewniły na 

niemal pół wieku bezpieczeństwo ze strony Turcji, a także 

stały się kanwą mitu o polskim przedmurzu chrześcijań-

stwa. Konferencja „Żył królem, umarł człowiekiem”. Michał 

Korybut Wiśniowiecki i jego panowanie (1669–1673) (15–16 

października, org.: dr Zbigniew Hundert, Paweł Tyszka) 

stanowiła próbę nowego spojrzenia na osobę jednego 

z najkrytyczniej ocenianych polskich władców. Prelegenci 

skupili się na jego wykształceniu, doświadczeniach, cha-

rakterze, predyspozycjach psychofizycznych do podołania 

ciężarom korony, odbiorze działań władcy w społeczności 

szlacheckiej i wśród przedstawicieli liczących się państw 

europejskich, wreszcie na mecenacie królewskim i świado-

mej lub też nie kreacji jego wizerunku. 

Tematem trzeciej konferencji Zamek Królewski 

w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń pań-

stwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna (19–20 listopada, 

org.: Anna Czekaj) było ukazanie dziejów dawnej warszaw-

skiej rezydencji królewskiej w okresie II Rzeczypospolitej, 

kiedy to z siedziby rosyjskich namiestników przeobraził się 

Dział Projektów Naukowych i Muzealnych

Grafika	informująca	o	debacie	filozoficznej	online	Żyć po norwidowsku 

Zamek	Królewski	w	Warszawie	to	ważny	ośrodek	naukowy	prowadzący	ba-
dania	nad	historią	warszawskiej	rezydencji	królewskiej,	dziejami	jej	kolekcji,	
biografistyką	polskich	monarchów	i	ich	małżonek,	ceremoniałem	dworskim,	
a	także	królewskim	mecenatem	artystycznym.
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Grafika	informująca	o	debacie	filozoficznej	online	Kim będziemy po covidzie? 

w gmach reprezentacyjny odradzającego się państwa pol-

skiego, siedzibę i miejsce pracy prezydenta Ignacego Mo-

ścickiego i stał się symbolem polskiej państwowości. 

Coraz większym uznaniem i zainteresowaniem cie-

szy się cykl debat z zakresu myśli filozoficznych, nauk spo-

łecznych, ekonomicznych, kultury oraz literatury – autorski 

projekt Aleksandra Temkina. W 2021 r. odbyło się dziewięć 

debat online oscylujących wokół następujących zagad-

nień: filozoficzne interpretacje konsekwencji pandemii 

Covid-19, ekonomiczna przyszłość Europy, filozofia i życie 

Cypriana Kamila Norwida, źródła i znaczenie Konstytu-

cji 3  maja, tradycje polskiego społeczeństwa, filozoficzne 

ujęcie twórczości Fryderyka Chopina, ekologia i sprawie-

dliwość, wizja wolnej Polski według Juliusza Słowackiego 

oraz topos Narcyza w sztuce. W ramach programu obcho-

dów jubileuszu realizowany był również cykl webinariów 

online z udziałem pracowników Zamku. Odbywały się też 

spotkania upamiętniające wydarzenia z historii Polski, jak 

choćby seminarium online Od Byczyny do Bytomia i Bę-

dzina 1588–1589. W zbroi pikiniera marsz!, zorganizowane 

w związku z rocznicą zawarcia traktatu pokojowego mię-

dzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Habsburgami i za-

kupieniem do zbiorów zamkowych zbroi pikiniera. 

Wierne grono odbiorców mają również cykle wy-

kładów realizowane w ramach programów naukowo-

-edukacyjnych towarzyszących prezentowanym w Zam-

ku wystawom czasowym oraz z okazji jubileuszu Zamku 

Królewskiego (pod hasłem Śladami odbudowy). W 2021 r. 

udało się zrealizować 40 wykładów koordynowanych przez 

dr Ewę Włoch. Wszystkie spotkania zostały nagrane online 

(z napisami dialogowymi). Są one dostępne na zamko-

wej stronie WWW oraz kanale YouTube, aby umożliwić 

odsłuchanie nagrań osobom, które z powodu ograniczeń 

pandemicznych nie mogły osobiście uczestniczyć w wy-

kładach. Jest to też forma dostosowywania oferty Zamku 

Królewskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W 2021 r. został zainicjowany Zamkowy Program Stypen-

dialny dla naukowców i muzealników z Białorusi, umożli-

wiający im miesięczny pobyt w Polsce w celu przeprowa-

dzenia kwerend w archiwach i muzeach, a także wymiany 

wyników badań oraz doświadczeń z polskimi koleżankami 

i kolegami. Z zamkowego programu w 2021  r. skorzysta-

ło dwoje białoruskich badaczy. Koordynatorką programu 

była Anna Czekaj. 
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Wykłady pracowników i udział w konferencjach

q M. Białonowska, Losy kolekcji dzieł sztuki i wyposażenia Zamku Królewskiego rewindykowanych na mocy traktatu ry-

skiego, wykład z cyklu Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 22 VI

q A. Bocheńska (wspólnie z dr. S. Łapińskim, dr. J. Markiewiczem, dr. P. Kotem, dr. M. Muradovem), The Integration of 

the Multi-Source Data for Multi-Temporal Investigation of Cultural Heritage Objects, wykład online, 14th International 

Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE), Dubaj, 7–10 XII

q A. Bocheńska (wspólnie z dr. S. Łapińskim, dr. J. Markiewiczem, dr. P. Kotem), Nowe podejście do orientacji danych 

TLS z uwzględnieniem kryterium niezawodności wewnętrznej. Wykorzystanie danych pomiarowych z Piwnicy Reffusa 

w pałacu Pod Blachą, wykład na XV Konferencji Naukowo-Technicznej Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów 

inżynieryjnych, Politechnika Warszawska, 27–28 V

q A. Bocheńska (wspólnie z dr. S. Łapińskim, dr. J. Markiewiczem, dr. P. Kotem), The Quality Assessment of the SfM Process 

in the Cultural Heritage Objects Documentation – the Case Study of the Basement in the Royal Castel in Warsaw, referat 

online XXIV ISPRS Congress, Nicea, 5–9 VII 

q A. Bocheńska, Śladami odbudowy – odkrywamy, co niewidoczne, wykład online w ramach obchodów jubileuszu 

odbudowy Zamku, YouTube, Facebook, emisja 25 III

q T. Buźniak, Konserwacja i konserwatorzy Zamku Królewskiego w Warszawie, wykład podczas webinarium, Zamek 

Królewski w Warszawie – Muzeum, 19 IV

q T. Buźniak, Zamkowe stiuki i sztukaterie zamkowe, wykład z oprowadzaniem dla studentów Wydziału Konserwacji 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 15 X

q M. Drąg, P. Gutt, The Role of Historic Gardens in the Formation of the European Identity, Herrenhäuser Gärten, wykład 

w ramach panelu ERHG Breaking News na IV European Forum on Historic Gardens, Hanower, 3–5 IX

q B. Gadomska, Najcenniejsze dary na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie, wykład podczas webinarium, Zamek 

Królewski w Warszawie – Muzeum, 15 III

q B. Gadomska, oprowadzanie online po wystawie Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II, 

w ramach webinarium, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 24 III

q K. Garczewska-Semka, Rysunek w ramie za szkłem, wartość historyczna oprawy wobec problemu przechowywania, wy-

kład na VII Konferencji Konserwatorskiej Zabytki multitechnologiczne – badania, konserwacja, ekspozycja, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, Toruń, 14–15 XII

q P. Gutt, Funkcje reprezentacyjno-państwowe Zamku Królewskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, wykład na kon-

ferencji naukowej Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna 

i rezydencjonalna, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 19–20 XI 

q Z. Hundert, Kwestia pojęć, Korelacja z konfliktem pełnoskalowym, Oddziały przeznaczone do działań nieregularnych 

bądź hybrydowych, Sfery pozamilitarne, wystąpienia podczas debaty online, org. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aka-

demia Sztuki Wojennej Warszawie, 14 XII

q Z. Hundert, Husaria Sobieskiego, wykład, Tarnów, 18 VI

q Z. Hundert, Propaństwowe postawy elit w Koronie w czasie trwania mobilizacji do kampanii wiedeńskiej 1683 r., wykład 

na konferencji naukowej Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Elity władzy 

w państwie polsko-litewskim, org. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Ustroń, 21–22 X 

q Z. Hundert, T. Mleczek, Od Byczyny do Bytomia i Będzina 1588–1589. W zbroi pikiniera marsz!, wykład podczas webi-

narium, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 9 III 

q Z. Hundert, Bitwa pod Chocimiem 10–11 listopada 1673 w historiografii, wykład online na polsko-ukraińskiej konferen-

cji naukowej Wokół Chocimia – historia i tradycja, org. Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet w Czerniow-

cach, Konsulat RP w Winnicy, 13 XI
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q Z. Hundert, Wojenne czasy, niewojenny pan: król Michał Korybut i jego wiedza w zakresie spraw wojskowych, wykład 

na konferencji naukowej „Żył królem, umarł człowiekiem”. Michał Korybut Wiśniowiecki i jego panowanie (1669–1673), 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 15–16 X 

q B. Klat, Skontrum z wykorzystaniem bazy danych, wykład online w ramach szkolenia PSIM Inwentaryzacja i reinwen-

taryzacja zbiorów muzealnych, 27 X

q M. Królikiewicz, Turquerie and Life at the Saxon Court. About Four Genre Paintings by Johann Samuel Mock, wykład 

online na konferencji Proxy & Interstice. Mediating Spaces in Early Modern Central/Eastern Europe, Princeton – Warsaw 

Symposium, Warszawa, 18 III

q J. Nowak, Historia i kształt projektu fotela tronowego ( J.Ch. Kamsetzera) stanowiącego integralną część królewskiego 

zamówienia z 1785 r. w Lionie, wykład podczas webinarium, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2 XI

q B. Radzio, Ikonografia odbudowy, wykład online na webinarium z cyklu Śladami odbudowy, Zamek Królewski w War-

szawie – Muzeum, 27 V 

q B. Radzio, Jak feniks z popiołów. Fenomen Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, wykład podczas 

webinarium, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 15 II

q B. Radzio, udział w panelu dyskusyjnym na temat zniszczenia i odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w ra-

mach wydarzenia „Polska Wielki Projekt”, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 29 V

q M. Sobieraj, Zamek nowoczesny. Projekty przebudowy i realizacje remontów w Zamku Królewskim w Warszawie w okre-

sie międzywojennym, wykład na konferencji naukowej Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – 

przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 19–20 XI 

q M. Szczypek, Koncepcje i problemy konserwatorskie przy ekspozycji najstarszych reliktów Zamku Królewskiego w War-

szawie, wykład z oprowadzaniem dla studentów Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 12 XI

q M. Zawadzki, Medale Michała Korybuta, wykład na konferencji naukowej „Żył królem, umarł człowiekiem”. Michał 

Korybut Wiśniowiecki i jego panowanie (1669–1673), Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 15–16 X 

q J. Żukowski, Zeus i Ganimedes. Wiktoria chocimska w ikonografii oraz propagandzie Zygmunta III i Władysława IV, wy-

kład na konferencji naukowej Od Cecory do Chocimia 1620–1621. 400. rocznica zwycięskiej obrony przed armią turecką, 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 25 IX
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q M. Białonowska (red. wspólnie z K. Mączewską), Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność, t. 1, Warszawa 

2021

q M. Białonowska, Dolabella. Wenecki malarz Wazów. Kronika wystawy, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2020, 7 (78), 

s. 279–289 

q M. Białonowska, Kolor w weneckim rzemiośle artystycznym XVI wieku, „Saeculum Christianum”, 2021, nr 28 (1), s. 18–31 

q M. Białonowska (red. wspólnie z K. Mączewską), Darczyńcy Zamku Królewskiego w Warszawie. Każdy bez mała kąt 

w Zamku nosi dziś piętno zbiorów Andrzeja Ciechanowieckiego, w: Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność, 

t. 1, Warszawa 2021, s. 301–304, 309–311

q A. Bocheńska (wspólnie z J. Markiewiczem, S. Łapińskim, P. Kotem), The Quality Assessment of the SfM Process in the 

Cultural Heritage Objects Documentation – the Case Study of the Basement in the Royal Castel in Warsaw, MDPI Jour-

nal, nr specjalny „Remote Sensing, Metric Survey and Spatial Information Technologies for Heritage Management”, 

2021

q R. Dmowska, Bacciarelli czy Malarnia? Studium budowy technicznej portretów rodziców króla Stanisława Augusta ze zbio-

rów Zamku Królewskiego w Warszawie i Łazienek Królewskich, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 179–203

q P. Gutt, Zamek Królewski w Warszawie i jego funkcje reprezentacyjno-państwowe w okresie międzywojennym, w: Zamek 

Królewski w okresie II Rzeczypospolitej – rezydencja prezydenta Mościckiego, red. A. Czekaj, Warszawa 2021, s. 128–180

q Z. Hundert, Bitwa pod Chocimiem 10–11 listopada 1673 roku w historiografii, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 

t. 18, 2021, nr 3, s. 161–176

q Z. Hundert, Bitwa pod Wojniczem 3 października 1655 roku, „Mówią Wieki”, 2021, nr 9 (740), s. 54–57

q Z. Hundert, Garnizony ordynaryjne w Koronie u progu XVIII stulecia, w: Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia 

z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. 3, red. M. Trąbski, Częstochowa 2020, s. 213–226

q Z. Hundert (wspólnie z K. Wiśniewskim), List z Archiwum Oławskiego Sobieskich z 1704 r. o audiencji na Zamku war-

szawskim i początkach panowania Stanisława Leszczyńskiego, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 59–71

q Z. Hundert, Mińsk Mazowiecki – dzieje polityczne – kontakty ze szlachtą (1527–1794), w: VI wieków Mińska Mazowiec-

kiego, t. 3: Mińsk Mazowiecki w XVI–XVIII wieku, red. D. Milewski, Mińsk Mazowiecki 2021, s. 15–32

q Z. Hundert, Przekaz informacji na temat starcia pod Hodowem 11 czerwca 1694 r. Propaganda dworska Jana III?, „Res 

Historica”, 2021, nr 52, s. 179–218

q Z. Hundert, Saski Mars i Lew Lechistanu. Wojska Jana Jerzego III Wettyna w kampanii wiedeńskiej 1683 roku, „Mówią 

Wieki”, 2021, nr 11 (742), s. 16–19

q Z. Hundert, Wojewoda malborski Franciszek Jan Bieliński. Przykłady działalności politycznej za panowania Jana III, 

w: Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (1454–1772), red. R. Panfil, A. Dobry, Malbork 2021, s. 118–138

q Z. Hundert (wspólnie z K. Bobiatyńskim), W służbie obojga narodów – mechanizmy kariery podstolego rzeczyckiego 

Kazimierza Michała Pusłowskiego w latach 1660–1695, „Rocznik Lituanistyczny”, 2021, t. 7, s. 129–153

q A. Jakubowska, noty katalogowe, w: Crème de la crème. Katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w War-

szawie – Muzeum 2020, Warszawa 2021, s. 6–9, 14–17, 32–35, 44–47, 56–59, 72–75, 84–87, 104–107, 116–119

q A. Jakubowska, Nieznany obraz Johna Greenhilla ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa. 

Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 73–90

q A. Jakubowska, Portret mężczyzny z atrybutami architekta – nowe dzieło z sygnaturą Marcella Bacciarellego, „Kronika 

Zamkowa. Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 299–304

q A. Jakubowska (red.), Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy, kat. wyst., Warszawa 2021

q A. Jakubowska, noty katalogowe, w: Boże Narodzenie – światłość w ciemności świeci od wieków po dziś dzień, kat. wyst., 

Siedlce 2021, s. 178–179, 192–193

Wykaz publikacji pracowników Zamku 
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q B. Klat (wspólnie z A. Jasionek, A. Modrzewską, K. Reszką), Regulamin inwentaryzacji w formie spisu z natury, inwen-

taryzatorzy.blogspot.com

q B. Klat (red. wspólnie z A. Modrzewską), (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach, 

inwentaryzatorzy.blogspot.com

q M. Królikiewicz, O głównych gatunkach malarstwa holenderskiego złotego wieku, w: Świat Rembrandta. Artyści. 

Mieszczanie. Odkrywcy, kat. wyst., red. A. Jakubowska, Warszawa 2021, s. 55–74

q M. Królikiewicz, Turquerie i życie na dworze saskim. Wokół Johanna Samuela Mocka i jego czterech warszawskich scen 

rodzajowych, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 91–112

q T. Mleczek, nota katalogowa w: Crème de la crème. Katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warsza-

wie – Muzeum 2020, Warszawa 2021, s. 133–135

q R. Mroczek, Wybrane fajki nowożytne pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Zamku 

Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 205–232

q A. Szkurłat noty katalogowe w: Crème de la crème. Katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie 

– Muzeum 2020, Warszawa 2021, s. 10–13, 26–31, 40–43, 76–79, 88–91, 96–99, 112–115, 120–123, 136–139 

q A. Szkurłat, Legat Tadeusza Wierzejskiego w: Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność, t. 1, red. M. Biało-

nowska, K. Mączewska, Warszawa 2021, s. 316–328

q A. Szkurłat, Serwis sułtański. Zobacz to! / The Sultan’s Service. See it!, Warszawa 2021

q P. Tyszka (red.), Historia, ludzie, symbol. Jubileusz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 2021

q P. Tyszka (red. wspólnie z J. Spanglerem, A. Kalinowską) Power and Ceremony in European History: Rituals, Practices and 

Representative Bodies since the Late Middle Ages, Bloomsbury Academic, London 2021

q P. Tyszka (red. wspólnie z R. Krzywym), Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia, Warszawa 2021

q M. Zdańkowska, Brodaty starzec w turbanie. Aleksander Orłowski i jego dwie drogi do Orientu, „Kronika Zamkowa. 

Roczniki”, 2020, 7 (73), s. 291–298

q M. Zdańkowska, noty katalogowe w: Crème de la crème. Katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w War-

szawie – Muzeum 2020, Warszawa 2021, s. 64–67, 128–131

q M. Zdańkowska, noty katalogowe w: 3 V. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji, 

kat. wyst., red. A. Sołtys, Warszawa 2021, s. 271, 277

q J. Żukowski, Via Trivmphalis Polonorvm et Svecorvm Regem, w: Z Wawelu do Lublina. Skarby królewskiego dworu, kat. 

wyst., Lublin 2021
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ZAM
EK

Historia  
Ludzie 
Symbol

Jubileusz odbudowy
Zamku Królewskiego  

w Warszawie
Serwis sułtański

Zobacz to!

The Sultan’s Service
See it!

W 1777 r. król Stanisław August przesłał w darze sułtanowi 
tureckiemu Abdulowi Hamidowi I niezwykły serwis 

– kosztowny dar, bogato zdobiony modnymi wówczas 
motywami orientalnymi. Jakość wykonania i kunszt 
dekoratorów sprawiają, że do dziś od oryginalnych 
wyrobów nie można oderwać oka.

Książka odkrywająca tajemnice historii i prezentująca 
nietuzinkowe detale arcydzieła sztuki zdobniczej 
wykonanego w Królewskiej Manufakturze Fajansu 
w Belwederze przeniesie czytelnika w fascynujący  
świat XVIII-wiecznej sztuki i dyplomacji.

In 1777, King Stanislaus Augustus sent a unique service
as a gift to the Turkish Sultan Abdul Hamid I; the costly
present was richly decorated with the then fashionable 
oriental motifs. The quality of the workmanship and  
the artistry of the decorators rivet the eye to the original 
pieces today, too.

The book discovering the secrets of history and presenting 
the exquisite details of the masterpiece of decorative art 
made in the Royal Faience Manufactory at the Belvedere 
will immerse the reader in the fascinating world of 18th-
century art and diplomacy.

Najważniejszym przedsięwzięciem roku 2021 było przy-

gotowanie, zaprojektowanie i uruchomienie strony inter-

netowej wydawnictwa www.arxregia.pl wraz z towarzy-

szącym jej serwisem „Kroniki Zamkowej” (www.kronika.

arxregia.pl) oraz serii naukowej „Studia i Materiały” (www.

studia.arxregia.pl). Wszystkie książki prezentowane na stro-

nie odsyłają do zamkowego sklepu, a dwujęzyczne serwisy 

„Kroniki” i „Studiów” pozwolą wkrótce włączyć te publika-

cje do obiegu naukowego i baz internetowych.

KATALOGI
W Zamku w 2021 r. odbyły się trzy spektakularne wystawy 

i do każdej z nich wydawnictwo przygotowało obszerny 

katalog. Książka 3 V. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej 

przedstawia najważniejsze postaci związane z Konstytucją 

3 maja, powraca do dyskusji o stanie ówczesnej Rzeczy-

pospolitej, przyczynach jej upadku i wydarzeniach burzli-

wego roku 1791. Tajniki malarstwa holenderskiego złotego 

wieku prezentuje katalog towarzyszący wystawie Świat 

Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy. Od monet 

i mebli po rzeźby i obrazy – publikacja oddaje różne wy-

miary XVII-wiecznej działalności artystycznej. Kulminacyj-

nym punktem roku była ekspozycja Caravaggio i inni mi-

strzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego. Niezwykłe 

obrazy dawnych mistrzów prezentowane w zamkowych 

wnętrzach znalazły odzwierciedlenie w intrygującej szacie 

graficznej książki, w której poza dziełami naśladowców Ca-

ravaggia i samego mistrza znalazły się poświęcone im eseje.

ZOBACZ TO! / SEE IT!
Jako kontynuację polsko-angielskiej serii „Zobacz to! / See 

it!” Arx Regia przygotowała książkę Serwis sułtański / The 

Sultan’s Service. Prezentuje ona arcydzieła sztuki zdob-

niczej wykonane w Królewskiej Manufakturze Fajansu 

Publikacje wydawnictwa Arx Regia
Rok	2021	w	Arx	Regii	to	nie	tylko	bogata	działalność	edytorska,	ale	także	
zapoczątkowanie	intensywnej	obecności	wydawnictwa	w	internecie.

Arx Regia ® Wydawnictwo Zamku Królewskiego  
w Warszawie – Muzeum

Książka	jubileuszowa	Historia, ludzie, symbol i	Serwis sułtański. Zobacz to!

Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego

i inni mistrzowie

Arcydzieła z kolekcji R
oberta Longhiego

CARAVAGGIO i inni m
istrzow

ie

W historii Europy bywały momenty przełomowe, które uchodziły uwagi większości mieszkańców.  

Z opóźnieniem, a często i niedowierzaniem dostrzegano po latach zmianę, która miała fundamental-

ne znaczenie i przeszła w gruncie rzeczy niezauważona. Do takich refleksji skłania obcowanie ze 

sztuką Michelangela Merisiego zw. Caravaggiem, jeszcze do niedawna zapomnianego geniusza z koń-

ca XVI i początku XVII w. Jego malarstwo narzuciło odmienny sposób przedstawiania ludzkiego 

ciała, a zarazem wprowadziło niebywałe i szokujące pozy malowanych postaci. Dynamiczne ujęcia 

portretowanych i fizyczny naturalizm, z jakim byli ukazywani, prowokowały gwałtowne reakcje wi-

dzów, także mecenasów i protektorów, i na długo pozostawiały niezatarte wrażenie.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
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crème. Katalog nabytków nie wszystkich. W książce zostały 

zaprezentowane nowo zakupione meble, zegary, porcela-

na, grafika i obrazy.  

WAZOWIE, KALENDARZ I NAGRODY 
Następny tom serii „Studia i Materiały” pt. Wazowie a litera-

tura. Przekroje i zbliżenia stanowi podsumowanie dotych-

czasowych badań nad literaturą piękną i piśmiennictwem 

doby panowania Zygmunta III i jego synów. Najnowszy 

numer „Kroniki Zamkowej” natomiast to 12 rozpraw na-

ukowych koncentrujących się wokół tematyki dworskiej, 

uzupełnionych o relacje z życia Zamku. W tym roku wy-

dawnictwo wznowiło wydanie książeczki dla dzieci Maluj 

z  Canalettem, zaproponowało kalendarz planszowy na 

2022 r. z najpiękniejszymi wedutami Warszawy Bernarda 

Bellotta, a wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie 

wydało publikację Darczyńcy polskich muzeów. Historia 

i współczesność. Dwie książki z 2019 r. – Rolka sztokholm-

ka. Skarb Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Rządzić 

i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII w. 

– otrzymały wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszaw-

skiego w konkursie Academia 2021. 

w Belwederze i przenosi czytelnika w fascynujący świat 

XVIII-wiecznej sztuki i dyplomacji. Publikacja otrzymała 

nominację do tytułu Książki Edytorsko Doskonałej. Drugą 

propozycję z serii stanowi miniprzewodnik Pałac Pod Bla-

chą / The Tin-Roofed Palace. Anegdotom z czasów księcia 

Pepi towarzyszą zdjęcia wnętrz Apartamentu Księcia Józe-

fa Poniatowskiego.

Z OKAZJI JUBILEUSZU
W pierwszym roku obchodów jubileuszu kilka propozycji 

wydawniczych dotyczyło bezpośrednio Zamku. Wydana 

z tej okazji książka Historia, ludzie, symbol. Jubileusz odbu-

dowy Zamku Królewskiego w Warszawie prezentuje historię 

królewskiej rezydencji od czasów pierwszych Piastów do 

dzisiaj, opowiada o kolekcji, codziennej działalności i pla-

nach na przyszłość. Elegancka szata graficzna i płócienna 

oprawa wyróżniają z kolei album Zamek w XX-leciu między-

wojennym. Rezydencja prezydenta Mościckiego. Losy gma-

chu i jego ówczesnych mieszkańców przedstawiono na 

ponad 200 archiwalnych fotografiach i w esejach znawców 

epoki. O tym, że kolekcja Zamku wzbogaciła się w ostat-

nim czasie w sposób wyjątkowy, przekonuje Crème de la 

REMBRANDTA
Artyści. 

Mieszczanie.
Odkrywcy.

ŚwiatMaestria starych mistrzów  
i piękno ich dzieł pozwalają  

poczuć atmosferę świata 
niderlandzkich miast, 

nie zmniejszając przyjemności 
obcowania z wielką 

sztuką. Przesłanie kultury 
niderlandzkiej dociera 

równie intensywnie jak przed 
wiekami, a piękno obrazów 
powstałych w pracowniach 

wielkich mistrzów urzeka 
z równą siłą. 

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Malarstwo holenderskie mówi wieloma 
językami, opowiada o sprawach ziemi 

i nieba. Wolność, o której napisano tyle 
traktatów, że stała się pojęciem bladym 

i abstrakcyjnym, była dla Holendrów czymś 
tak prostym jak oddychanie, patrzenie, 

dotykanie przedmiotów. Nie trzeba jej było 
definiować ani upiększać. Dlatego w ich 
sztuce nie ma podziału na to, co wielkie 

i małe, ważne i nieistotne, podniosłe 
i pospolite. Malowali jabłka, portrety 
kupców bławatnych, cynowe talerze, 

tulipany, z taką cierpliwą miłością, że gasną 
przy nich obrazy zaświatów i hałaśliwe 

opowieści o ziemskich tryumfach.

Zbigniew Herbert, Temat niebohaterski
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Z opóźnieniem, a często i niedowierzaniem dostrzegano po latach zmianę, która miała fundamental-
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prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Katalogi	wystaw	Caravaggio i inni mistrzowie i	Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy
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Cztery badane obrazy to płótna wielkoformatowe. Kazanie 

Skargi jest pierwszym, a Konstytucja 3 maja 1791 ostatnim 

namalowanym przez Matejkę dziełem o tak dużych roz-

miarach, dzieli je aż 27 lat. W Zamku Królewskim mamy 

możliwość porównania czterech dużych obrazów  tego 

samego autora, namalowanych, wydawałoby się, w jednej 

technice.

Badania zostały przeprowadzane w ramach pra-

cy doktorskiej konserwatorki malarstwa Doroty Iwaniuk. 

Obecnie trwają badania materiałoznawcze pod kątem 

budowy warstwowej oraz identyfikacji zastosowanych 

pigmentów, podobrazi i spoiw malarskich. Zlecone są 

również badania mykologiczne Kazania Skargi w kierunku 

obecności grzybów i bakterii. 

Wielkoformatowe płótna zostały zbadane kamerą 

hiperspektralną przez Międzyuczelniany Instytut Konser-

Konserwacja: obrazy Jana Matejki pod lupą

wacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie. Za sprawą 

reflektografii w podczerwieni i symulacji w fałszywych ko-

lorach wykonanych przez Annę Selerowicz i Piotra Zam-

brzyckiego odkryto zmiany kompozycyjne, jakie Matejko 

wprowadzał podczas malowania płócien. 

Najciekawszym odkryciem są linie pomocnicze, które 

ukazały się na Batorym pod Pskowem, oraz zmiana kształtu 

fotela znajdującego się na pierwszym planie obrazu Rejtan. 

Upadek Polski. Linie pomocnicze widoczne są pod czer-

wonym obrusem na stole, przy którym stoi hetman wielki 

koronny Jan Zamoyski. Widoczne są wyraźne kierunki per-

spektywy, wykreślone od linijki. Natomiast na obrazie Rejtan. 

Upadek Polski obserwujemy, że fotel znajdujący się na pierw-

szym planie miał zupełnie inny kształt. Początkowo artysta 

namalował krzesło o owalnym oparciu, innej kolorystyce 

i odmiennym wzorze, znacznie uproszczonym. 

Rok	 2021	 to	 czas	 rozpoczęcia	 intensywnych	 badań	 nad	 czterema	
wielkoformatowymi	 obrazami	 ze	 zbiorów	 Zamku	 Królewskiego	 w	 Warszawie	
autorstwa	 Jana	 Matejki:	 Kazanie Skargi,	 Rejtan. Upadek Polski,	 Batory pod 
Pskowem oraz	Konstytucja 3 maja 1791.

Fragment	obrazu	Rejtan. Upadek Polski	w	trakcie	analizy	makroskanerem	fluorescencji	rentgenowskiej
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Archeologia

Sesja na temat początków murowanych zamków na zie-

miach polskich do połowy XIV w. rozpoczęła cykl konfe-

rencji, które przyciągnęły do Zamku wybitnych ludzi nauki 

skupionych wokół problematyki kastellologicznej. 

Konferencje z cyklu Colloquia castrensia są zna-

komitym forum prezentacji dokonań naukowych, pod-

sumowania dorobku, podjęcia próby wyznaczenia przy-

szłościowych kierunków studiów oraz określenie potrzeb 

badawczych w obliczu pojawiania się nowych technologii 

wspomagających warsztat naukowy. 

Sympozjum było poświęcone zagadnieniom zwią-

zanym z murowanym budownictwem obronnym i re-

zydencjonalnym w XV w. na ziemiach polskich. Podjęto 

próbę spojrzenia na wybrany temat od strony społeczno-

-ustrojowej, archeologiczno-architektonicznej, historycz-

nej i militarnej. Prelegentami byli specjaliści i naukowcy 

związani ze studiami nad budownictwem obronnym 

i   rezydencjonalnym. Owocem będzie publikacja złożona 

z  referatów prezentowanych na sesji. 

Tajemnice zamkowych ogrodów to wystawa ple-

nerowa i gra terenowa prezentowane po raz pierwszy 

w 2020 r. Ekspozycja ukazywała najciekawsze odkrycia do-

konane na terenie ogrodów podczas prowadzonych przez 

lata badań wykopaliskowych: domniemaną Lożę Masoń-

ską, groby szwedzkich żołnierzy z wojen w XVII i XVIII w., 

mur obronny wzniesiony za panowania Zygmunta III 

i wiele innych. Kuratorami wystawy byli Jan Łoziński i Rafał 

Mroczek. Panoramę terenów zamkowych, rysunki i akwa-

rele na planszach wykonał Michał Suffczyński, plansze i grę 

terenową zaprojektował Tomasz Lachowski. 

Zamki w Polsce u progu nowych czasów. Transformacje i fundacje w XV w. to	
tytuł	 III	 ogólnopolskiej	 konferencji	 naukowej	 zorganizowanej	 w	 ramach	 cyklu	
Colloquia castrensia,	która	odbyła	się	w	Zamku	Królewskim	w	Warszawie	w	dniach	
10–11 czerwca	2021	r.	

Fragment	ekspozycji	Tajemnice zamkowych ogrodów
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Ikonografia zamkowa powiększyła się dzięki zakupowi 

czterech numerów czasopisma „Wędrowiec” z 1895 r., 

z  opublikowanymi w nich artykułami o Zamku Królew-

skim w Warszawie wraz z ilustracjami wnętrz i wyposa-

żenia zamkowego oraz fotografiami pałacu Pod Blachą. 

Artykuły są opatrzone znamiennym tytułem Były Zamek 

Królewski w Warszawie.

Do Archiwum jako dary wpłynęły materiały uzu-

pełniające zbiory aktowe i fotograficzne, wśród nich praca 

monograficzna poświęcona życiu i działalności naukowej 

prof. Ignacego Mościckiego wydana nakładem Komitetu 

Uczczenia 30-lecia Pracy Naukowej Profesora Dr. Ignacego 

Mościckiego Prezydenta Rzeczypospolitej w  1934 r., cza-

sopismo „Stolica”, nr 21 z 23 maja oraz nr 36 z 5 września 

1971 r. poświęcone odbudowie Zamku czy pamiątki po 

prof. Stanisławie Lorentzu, w tym egzemplarz redakcyjny 

albumu Pamiątki Zamku Królewskiego w Warszawie, wyda-

ny w 1974 r., wraz z towarzyszącymi mu materiałami, m.in. 

rękopisem wstępu autorstwa prof. Lorentza.

Zbiory fotograficzne zostały powiększone przez 

podarowane pocztówki przedstawiające Zamek Królew-

ski w  Warszawie i jego otoczenie, wydawane od połowy 

XIX  w. do lat 80. XX w. w Polsce i za granicą, niektóre 

w  nietypowej formie nadruku na cieniutkiej drewnianej 

sklejce. Stale wzbogacane są zbiory dokumentujące okres 

odbudowy i taki charakter mają podarowane diapozytywy 

i negatywy z lat 70. XX w. ilustrujące poszczególne etapy 

odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Nowe obiekty Archiwum
Działalność	Archiwum	to	nie	tylko	gromadzenie,	przechowywanie	i	udostępnianie	
zbiorów,	 ale	 także	 powiększanie	 zasobów	 poprzez	 zakup	 nowych	 obiektów	
i przyjmowanie	darów.

Tadeusz	Cieślewski,	Warszawa – plac Zamkowy,	Nakład	Polskiego	Towarzystwa	Księgarni	Kolejowych	„RUCH”	Sp.	Akc.,	1922–1928
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Praca Działu Digitalizacji polega na wytworzeniu wysokiej 

jakości odwzorowań cyfrowych i udostępnieniu ich w wi-

trynie internetowej. W 2021 r. wykonano 5150 fotografii 

i zdigitalizowano 1637 obiektów. Wśród nich znalazło się 

aż 598 obiektów graficznych, 275 obiektów ceramicznych, 

153 numizmaty, 144 archiwalia, 112 dokumentacji tech-

nicznych, 103 metale, 64 starodruki, 58 rysunków, 38 ob-

razów, 34 militaria, 25 mebli, 4 tkaniny, 21 obiektów szkla-

nych, 4 rzeźby, 2 varia oraz po jednym obiekcie z kategorii 

map i modeli. 

Dodatkowo dział bierze czynny udział w wykony-

waniu fotografii, m.in. dokumentacji wystaw i prac konser-

watorskich, wykonuje fotografie do celów promocyjnych 

i marketingowych oraz do publikacji. W tym celu sfoto-

grafowano łącznie 184 obiekty i wykonano 815 fotografii. 

W 2021 r. Dział Digitalizacji wykonał m.in. większość foto-

grafii do publikacji Crème de la crème. Katalog nabytków 

nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie 2020. 

Możliwość cyfrowego odwzorowania obiektów pozwala 

na dotarcie do nowych odbiorców poprzez media spo-

łecznościowe oraz na wzbogacenie działań edukacyjnych.

Dział Digitalizacji tworzą Zuzanna Paszkowska i fo-

tografowie Małgorzata Niewiadomska i Andrzej Ring. 

Digitalizacja 
Zamkowa	witryna	pod	nazwą	Kolekcja	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie		
jest	coraz	bogatsza.	

Joseph	Geyer,	filiżanka	z	miniaturą	Tadeusza	Kościuszki
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Ustawienie	agregatu	na	konstrukcji	wsporczej	u	podnóża	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	

System klimatyzacyjny Zamku Królewskiego to 30 central, 

ponad 5 tys. metrów bieżących instalacji oraz główny ele-

ment – agregaty wody lodowej. 

Wymiana agregatów wody lodowej w 2021 r. 

pozwoliła na stabilną pracę systemu klimatyzacji oraz 

możliwość precyzyjnego sterowania i kontroli zadanych 

parametrów, które odpowiadają normom i wytycznym 

konserwatorskim dotyczącym warunków na salach wysta-

wowych. 

Energooszczędne agregaty wpisują się w strategię 

bardziej efektywnego wykorzystania energii w instalacjach 

HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), co jest zgod-

ne z wdrożoną przez Zamek koncepcją tzw. zielonego mu-

zeum.

Zastosowane agregaty wody lodowej, chłodzone 

powietrzem o łącznej mocy 1886 kW, pozwalają na zaopa-

trzenie w czynnik chłodniczy o temperaturze 6°C instalacji 

obsługujących budynki Zamku wraz z Arkadami Kubickie-

go i pałacem Pod Blachą. 

Całość integrowana jest poprzez BMS (Building Ma-

nagement System), który daje możliwość dostosowania 

całego układu do aktualnych potrzeb. Bazuje on na naj-

nowszych rozwiązaniach technicznych z wykorzystaniem 

standardowych protokołów komunikacyjnych BACnetIP 

i BACnet MS/TP. Wykorzystanie specjalistycznych rozwią-

zań pozwoliło na swobodną integrację produktów róż-

nych producentów bez wpływu na jakość i niezawodność 

pracy całego systemu.

 

Modernizacja systemu klimatyzacji  
w Zamku Królewskim w Warszawie 
Utrzymanie	 odpowiednich	 warunków	 środowiskowych	 jest	 bardzo	 ważne	
w	ochronie	zbiorów	muzealnych.	Tę	funkcję	spełnia	infrastruktura	niewidoczna	dla	
zwiedzających.
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Ostatnią wolą Andrzeja Ciechanowieckiego, kolekcjone-

ra, marszanda, mecenasa, cenionego eksperta malarstwa 

i rzeźby europejskiej XVI–XIX w., było przekazanie zbiorów 

fundacji jego imienia Zamkowi Królewskiemu w War-

szawie. Bardzo cennym darem był medalion z portretem 

Stanisława Augusta autorstwa Jana Regulskiego, oprawio-

ny przez Jeana Martina w Warszawie w 1786 r., wykona-

ny techniką intaglio w szafirze cejlońskim i ozdobiony 

diamentami oraz złotem. W 2021 r. fundacja zakupiła do 

swoich zbiorów m.in. portret kanclerza Andrzeja Zamoy-

skiego, wojewody inowrocławskiego, kanclerza wielkiego 

koronnego (kopia obrazu Marcella Bacciarellego z końca 

XVII w.), pochodzący z Hôtel Lambert w Paryżu, monety 

polskie z XVI–XIX w. oraz włoski relikwiarz z XVII w. W da-

rze od The Ciechanowiecki Foundation w Londynie fun-

Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich

dacja w Warszawie otrzymała, m.in. Portret Ludwika  XVI 

Jeana-Martiala Frédou, Portret Leopolda II Habsburga Lo-

taryńskiego Giovanniego Battisty Lampiego, Portret hrabi-

ny Klary Elżbiety z Bancroftów Tyszkiewiczowej Édouarda-

-Théophile’a Blancharda, Pejzaż morski Francesca Fidanzy, 

Portret króla Stanisława Leszczyńskiego Jeana Girardeta, 

rysunek Aleksandra Orłowskiego, zegar stołowy typu ka-

flak sygnowany CARL SIEGESMUND HEYN SPROTTAU 

(Szprotawa) oraz sakiewkę przyszłego króla Augusta II 

Wettyna. Wybitny polski rzeźbiarz Gustaw Zemła podaro-

wał fundacji rzeźbę swojego autorstwa – głowę Andrzeja 

Ciechanowieckiego.

Fundacja dofinansowała m.in. odbywający się co 

roku w Zamku Królewskim w Warszawie festiwal Królew-

skie Arkady Sztuki.

Fundacja	Zbiorów	im.	Ciechanowieckich	we	wrześniu	2021	r.	podarowała	Zamkowi	
Królewskiemu	w	Warszawie	20	dzieł	sztuki	ze	swojej	kolekcji	–	to	początek	procesu	
przekazywania	naszej	instytucji	wszystkich	obiektów	fundacji.	

Jean	Girardet,	Portret króla Stanisława Leszczyńskiego,	1750–1760,	i	sakiewka	przyszłego	króla	Augusta	II	Wettyna
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Zadaniem fundacji, którą w 1993 r. założyła Teresa Saha-

kian, jest m.in. sprawowanie pieczy nad ofiarowaną przez 

fundatorkę kolekcją kobierców, tkanin wschodnich oraz 

dzieł sztuki europejskiej i wspieranie organizacji wydarzeń 

kulturalno-edukacyjnych.

Wystawa stała zbiorów Fundacji Teresy Sahakian 

zajmuje skrzydło południowe pałacu Pod Blachą, gdzie 

prezentowane są kobierce z różnych regionów Kaukazu, 

kobierce perskie oraz modlitewne (tureckie, perskie i kau-

kaskie), a także dzieła sztuki europejskiej: rzeźba, ceramika 

z Montelupo, zegary i płot XVIII-wiecznego namiotu wy-

konanego w jednej z polskich wytwórni – w Brodach lub 

we Lwowie.

Na wystawie od 2009 r. realizowany jest cykl spo-

tkań z kulturą i sztuką Wschodu Barwy Orientu, współfi-

nansowany przez fundację. W 2021 r. letnie koncerty na 

dziedzińcu pałacu zgromadziły ogromną publiczność. 

Pokazano m.in. spektakl filozoficzny Tao – Droga Smoka 

w wykonaniu tancerek ze Szkoły Tańca z Wachlarzami Bo-

jowymi Julii Bui-Ngoc, hiszpańscy artyści La Bogusha i Cri-

sto Osorio odegrali spektakl tańca flamenco Poprzez dym, 

a legendarny zespół muzyki folkowej Dikanda wystąpił 

z koncertem Muzyka czterech stron Wschodu. Cykl koordy-

nowała Agnieszka Jędrzejewska-Kurek. 

W ubiegłym roku Fundacja Teresy Sahakian nabyła 

do swoich zbiorów tkaninę haftowaną z wizerunkiem Jana 

III Sobieskiego, wykonaną na początku XVIII w. we Francji 

lub w Polsce. Wsparła także Zamek Królewski m.in. przy 

finansowaniu konferencji naukowej, konserwacji dzieł sztu-

ki oraz zajęć edukacyjnych i przedsięwzięć wydawniczych. 

Część kolekcji fundacji pokazywana jest na wysta-

wie stałej w pałacu Pod Blachą, niektóre obiekty stanowią 

wyposażenie wnętrz zamkowych, inne eksponowane są 

w Galerii Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej. 

Fragment	spektaklu	Tao – Droga Smoka	w	wykonaniu	tancerek	z	wachlarzami	bojowymi	na	dziedzińcu	pałacu	Pod	Blachą

Fundacja Teresy Sahakian
Rok	2021	przyniósł	Fundacji	Teresy	Sahakian	zmiany	w	ekspozycji	kobierców	
w	pałacu	Pod	Blachą,	a	także	kolejną	odsłonę	Barw Orientu.
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W 2021 r. Towarzystwo ogłosiło publiczną zbiórkę pienię-

dzy do ustawionej na dziedzińcu zamkowym historycznej 

skarbonki z czasów odbudowy Zamku Królewskiego. Ce-

lem było zebranie funduszy na ukończenie prac nad od-

tworzeniem dekoracji hafciarskiej Sali Tronowej. Ponadto 

w 2021 r. podczas Walnego Zgromadzenia TPZ na czte-

roletnią kadencję wybrany został zarząd w następującym 

składzie: Alicja Bagińska, Bożena Radzio, Aldona Szczepań-

ska, Grzegorz Malinowski i Ewelina Dymowska, oraz ko-

misja rewizyjna w składzie: Bożena Wiórkiewicz, Wiesław 

Newecki i Natalia Łukasiewicz. Towarzystwo starało się 

pozyskać nowych członków, podczas imprez w Zamku 

prezentowano baner TPZ oraz rozdawano zainteresowa-

nym osobom deklaracje o przystąpieniu do Towarzystwa. 

Towarzystwo Przyjaciół Zamku

17 września zgodnie z wieloletnią tradycją złożono 

kwiaty przy obelisku poświęconym pamięci przedwojen-

nego kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie Kazimie-

rza Brokla, podczas uroczystości odegrano hejnał Warsza-

wy. Hejnaliści z Klubu Hejnał należący do TPZ uczestniczyli 

w wielu uroczystościach państwowych, miejskich i zamko-

wych, m.in. w Gali Jubileuszowej oraz Pikniku Jubileuszo-

wym. 

Towarzystwo Przyjaciół Zamku jako organizacja 

pożytku publicznego może przyjmować dary, zapisy te-

stamentowe, a przede wszystkim 1% podatku dochodo-

wego od osób fizycznych; posługuje się numerem KRS 

0000143853. 

Towarzystwo	Przyjaciół	Zamku	włączyło	się	w	obchody	Jubileuszu	50-lecia	
odbudowy	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie.	

Pokaz	ośmiu	archiwalnych	zdjęć	na	fasadzie	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	od	26	I	do	14	II	2021	r.
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Królewska wystawa kwiatów została zorganizowana, by 

podkreślić rolę Zamku Królewskiego w Warszawie jako 

kontynuatora wielowiekowej tradycji sztuki ogrodowej, 

a także jej mecenasa, zaangażowanego w edukację i wspie-

ranie zjawisk artystycznych. 

Wystawa połączyła fascynację przyrodą ze światem 

sztuki, a jednocześnie zwracała uwagę na aktualne wyzwa-

nia związane ze zmianami klimatu i wpływ dobrostanu na-

tury na jakość życia. Tematy przewodnie ekspozycji – róża 

i bioróżnorodność – posłużyły za impuls dla artystycznej 

wyobraźni architektów krajobrazu, ogrodników i flory-

stów, którzy połączyli siły i talenty, by przestrzeń Arkad 

Kubickiego i ogrodów zamkowych wypełnić zachwycają-

cymi instalacjami i kompozycjami roślinnymi. Arkady Ku-

bickiego podzielono na strefy tematyczne, z których każda 

prezentowała nieco inne spojrzenie na relacje między przy-

rodą a sztuką i ekologią. Zamkowe ogrody przy okazji wy-

stawy zyskały również nową odsłonę – pojawiły się w nich 

rzeźby, dekoracje różane i inne formy florystyczne.

Wystawę w ciągu czterech dni obejrzało niemal 

8 tys. osób. Przygotowywało ją prawie 250 osób. Uroczysty 

wernisaż uświetnił Królewski Pokaz Mody Kwiatowej, przy-

gotowany przez mistrzynię florystyki roku 2020, Małgorza-

tę Szwagiel. Sukces wydarzenia był wynikiem współpracy 

Zamku Królewskiego z partnerami i sponsorami.

Kurator wystawy: Monika Drąg

Królewska wystawa kwiatów 
Muzeum w zgodzie z naturą

Królewski	Pokaz	Mody	Kwiatowej	na	wernisażu	Królewskiej wystawy kwiatów 

50. rocznica odbudowy Zamku 
Królewskiego w Warszawie
Obchodzona pod auspicjami UNESCO

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych 

dla Wychowania, 
Nauki i Kultury

Najważniejszym	 punktem	 wydarzenia	 było	 nadanie	 imienia	 Królowa	 Warszawy	
nowej	odmianie	róży	wyhodowanej	dla	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie.	

10–13 VI 2021 r.  q  Arkady Kubickiego, Ogrody Zamku Królewskiego

KRÓLEWSKA TRASA OGRODOWA
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Tablica	z	zaznaczonym	na	czerwono	kierunkiem	spaceru	wzdłuż	Królewskiej	Trasy	Ogrodowej

Koncepcja traktowania przyrody w zamkowych ogrodach 

jako czasowych wystaw muzealnych to szczególny rodzaj 

prezentacji, skłaniający odwiedzających nie tylko do po-

dziwiania piękna roślin, ale również do rozważań na temat 

kraj obrazu, jego historii, obecnego stanu i przyszłości, a tak-

że potrzeby jego kształtowania i ochrony oraz wyrażonych 

w nim wartości.

Przy każdej bramie wejściowej znajdują się tablice, 

które ułatwiają odnalezienie się w danym punkcie ogrodu 

i pomagają zaplanować ciekawy spacer wzdłuż Królewskiej 

Trasy Ogrodowej. 

Poszczególne punkty na trasie pozwalają zapoznać 

się z najstarszą częścią ogrodów, zdradzają lokalizację daw-

nych, nieistniejących obecnie woliery z ptakami i łazienki 

ogrodowej króla, odkrywają tajniki doboru nasadzeń czy 

receptur królewskich mikstur ziołowych. Wyznaczona tra-

sa prowadzi do barwnej kolekcji róż i przedstawia ich nuty 

zapachowe, zdradza tajemnice królewskiego trawnika pielę-

gnowanego w zgodzie z naturą, a także przybliża trudną hi-

storię zabytkowych boskietów, którym udało się przetrwać 

wojnę. Na trasie można również spotkać zamieszkałą od nie-

dawna w ogrodzie Smoczycę, która jest symbolem dawnych 

zwierzyńców królewskich.

Za pomoc w realizacji trasy dziękujemy partnerom: 

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, firmie 

Bętkowski Service – przedstawicielowi marki Emeralld Pol-

ska oraz firmie Eurotop. Poligrafia i Reklama.

Królewska Trasa Ogrodowa
Królewska	Trasa	Ogrodowa	ułatwia	zwiedzanie	ogrodów	Zamku	Królewskiego	
w	Warszawie.
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Lesław	Krzewski,	Monika	Drąg	i	Paweł	Gutt	na	otwarciu	cyklu	Cztery pory roku w ogrodach

Był to cykl 12 wykładów online o sztuce ogrodowej, skiero-

wany do miłośników ogrodów, sztuki, florystyki oraz kuli-

nariów. Tematy webinariów podyktowane zostały porami 

roku w myśl zasady, iż zmienność jest jedną z  głównych 

cech warunkujących różnorodność, bogactwo i niepowta-

rzalność historycznych ogrodów. 

Do współpracy przy realizacji każdego z odcinków 

zaproszono znamienitych specjalistów z dziedziny polskiej 

i zagranicznej sztuki ogrodowej, opiekunów historycznych 

rezydencji i ogrodów, a także florystów i znanych gości. 

W każdej z czterech części cyklu znalazł się odcinek 

przygotowany przy współpracy z zagranicznymi przyja-

ciółmi reprezentującymi m.in. Galerie Ufizzi we Florencji, 

holenderski park Keukenhof, słoweńskie arboretum Volčji 

Potok czy włoskie Storico Giardino Garzoni. Każdemu 

odcinkowi towarzyszyły aranżacje kwiatowe przygoto-

wywane przez duet Kwiaty&Miut, który tworzą Łukasz 

Marcinkowski i Radek Berent. Aranżacje, dostosowane 

tematycznie do części merytorycznej odcinka, zachwycały 

kunsztem oraz stanowiły inspirację do codziennych deko-

racji. 

Każdy odcinek zawiera opis kulinariów, kultury sto-

łu i receptur inspirowanych opowieściami gości i porami 

roku. Opiekunem tej części cyklu był dziennikarz, krytyk 

kulinarny i podróżnik Robert Makłowicz.

Webinaria odbywały się online w każdą pierwszą 

środę miesiąca i trwały od października 2020 r. do września 

2021 r. Cykl zgromadził przed monitorami niemal 79 tys. 

odbiorców. Wydarzenie wsparło wielu partnerów, dzięki 

którym jego realizacja była możliwa. Wszystkie odcinki zo-

stały zarchiwizowane i można je obejrzeć w internecie na 

stronie: www.webinaria.ogrody-krolewskie.pl. 

Cztery pory roku w ogrodach
Rozpoczęta	w	2020	r.	podróż	po	najwybitniejszych	założeniach	ogrodowych	Europy	
miała	kontynuację	w	2021	r.	
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Partnerzy Zamku przekazują wiedzę i doświadczenie 

w  formie codziennych instrukcji pracownikom zajmują-

cym się zamkowym ogrodem.

Gwarancja zdrowego i pięknego ogrodu to wyselek-

cjonowane nasiona traw gazonowych, nawozy organiczne, 

specjalistyczny sprzęt do przygotowania i pielęgnacji tere-

nów zielonych. Zamkowa enklawa zieleni tworzona jest 

z uwzględnieniem zasad ekologii i zrównoważonego roz-

woju, w którym pomaga nam firma Emeralld. 

Zasługą firmy Mower z Piaseczna i innowacyjnego 

robota z serii Automower AWD jest równo przycięty traw-

nik. Ten autoryzowany diler marek: Husqvarna, Honda, 

Cramer i Wacker Neuson w dziedzinie zarządzania prze-

strzenią zieloną to pełna zaangażowania firma prezentują-

ca maszyny i urządzenia do pielęgnacji trawników i ogro-

dów o najwyższej jakości. W ofercie partnera znajduje się 

szeroki wachlarz produktów, które zapewniają maksymal-

ną redukcję zanieczyszczeń i minimalną ingerencję w śro-

dowisko naturalne, zwłaszcza dla tych, którzy szczególną 

uwagę zwracają na ekologię. Roboty koszące z serii Robo-

linho codziennie wspomagają pracę ogrodników podczas 

koszenia trawników.

Quality for Life to motto firmy AL-KO, które oznacza 

wyjątkową jakość produktów i usług producenta. Te aku-

mulatorowe urządzenia do pielęgnacji ogrodu pozwalają 

realizować ideę muzeum w zgodzie z naturą. 

Wszystkim partnerom i przyjaciołom królewskich 

ogrodów bardzo dziękujemy za całoroczną współpracę.

Partnerzy królewskich ogrodów
Partnerzy	 wspólnie	 z	 Zamkiem	 Królewskim	 dbają	 o	 piękny	 i	 zdrowy	 wygląd	
królewskich	ogrodów.

Finał	Królewskiej wystawy kwiatów
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4
WYDARZENIA

Ilustracja	obok:	
Półmisek	okrągły	trzeciej	wielkości	z	 serwisu	sułtańskiego,	Królewska	Manufaktura	Fajansu	w	Belwederze,	ok.	1776
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Lucas	Cranach	starszy,	Adam i Ewa, jako	graficzny	motyw	
akcji	#ZakochaniWZamku

W walentynkowy weekend 12–14 lutego Zamek Królew-

ski można było zwiedzać bezpłatnie. Zorganizowano spe-

cjalną trasę po ekspozycji śladami dzieł, w których miłość 

odmienia się przez wszystkie przypadki. Miłość ma wiele 

odsłon, a każdą można było odnaleźć w dziełach sztuki 

zgromadzonych w zamkowej kolekcji. 

Przygotowano atrakcyjny spacer wśród dzieł sztuki, 

przedstawiających wyjątkowe kobiety, które zapisały się na 

kartach historii i w naszej świadomości. Oprócz trasy dla 

pań zorganizowano sprzedaż z rabatem królewskich apa-

szek w zamkowym sklepie stacjonarnym oraz online. Dział 

Edukacji zaprezentował ciekawy film i wykład online Ko-

biety w oczach Bacciarellego. Portrety nadwornego malarza 

Stanisława Augusta. 

Noc Muzeów rozpoczęła się w Zamku już o godz. 

11.00. Spragnionych historycznej uczty i obcowania z wy-

śmienitą sztuką muzeum zapraszało na bezpłatne zwiedza-

nie apartamentów królewskich. 

Dzień Dziecka po królewsku trwał aż 10 dni, od 

28 maja do 6 czerwca. Podczas wielkiego rodzinnego świę-

towania można było wziąć udział w zwiedzaniu w ramach 

Trasy Królewskiej, ścieżki edukacyjnej oraz zobaczyć miej-

sca pracy twórczej na wystawach czasowych. Przygotowa-

no także niespodzianki w zamkowych ogrodach i na Face-

booku. Dla dzieci zorganizowano konkurs List do Króla. 

#ZakochaniWZamku
#ZakochaniWZamku	to	seria	akcji	okolicznościowych	przygotowanych	dla	zwiedzających.	
Walentynki,	Dzień	Kobiet,	Dzień	Dziecka	czy	Noc	Muzeów	obfitowały	w	wiele	atrakcji.	
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Darmowy Listopad 2021

Elżbieta	Ofat,	zastępca	dyrektora	ds.	marketingu,	na	konferencji	inaugurującej	10.	edycję	akcji	Darmowy	Listopad	w	Rezydencjach	Królewskich

Zamek Królewski w Warszawie na zlecenie Ministra Kultu-

ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeprowadził akcję 

#Ferie po królewsku online w ośmiu Rezydencjach Królew-

skich. Na stronach internetowych i w mediach społeczno-

ściowych pojawiały się propozycje zajęć online dla dzieci 

i młodzieży. Wirtualne spacery po muzeach, muzyczne 

warsztaty, bajki i legendy dla najmłodszych oraz atrak-

cyjne spotkania ze znanymi youtuberami uzupełniane 

były przez programy indywidualne, przygotowane przez 

każdą z instytucji. Na stronach internetowych Rezydencji 

Królewskich opublikowano 30 filmów. Wszystkie mate-

Z akcji Darmowy Listopad 2021 w Zamku Królewskim 

w Warszawie skorzystało 70 tys. osób. Uczniowie wzię-

li udział w 217 bezpłatnych lekcjach muzealnych z cyklu 

Twoja najpiękniejsza lekcja historii. Grupy z całej Polski oraz 

zwiedzający indywidualnie mogli zobaczyć apartamenty 

ostatniego króla Polski, Apartament Księcia Józefa Ponia-

riały są dostępne również na stronie Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego jako baza dydaktyczna dla na-

uczycieli i rodziców. Akcja była także polecana przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych.

Dodatkowo Dział Edukacji przygotował cykl filmów 

edukacyjnych Zamek, jakiego nie znacie. Towarzyszyły im 

quizy, zagadki oraz warsztaty plastyczne dla rodzin. Ofer-

tą dla starszych odbiorców był cykl filmów Zobacz, jak tu 

pięknie, z udziałem Adama Ferencego, przygotowany przez 

Dział Promocji i Komunikacji. 

towskiego w pałacu Pod Blachą oraz niezwykłe arcydzieła 

sztuki z zamkowej kolekcji. Największą atrakcją była eks-

pozycja oryginalnego orła z zaplecka królewskiego tronu. 

Szkoły skorzystały z propozycji darmowych lekcji muzeal-

nych. Szczególną popularnością cieszyły się lekcje na wy-

stawach czasowych. 

#Ferie po królewsku online
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Był to dzień pełen wrażeń i atrakcji. Na scenie pojawiły 

się srebrne wioślarki Igrzysk Olimpijskich 2020 z Tokio: 

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Katarzyna 

Zillmann, a także Tomasz Mleczek, kustosz kolekcji milita-

riów w Zamku, Antoni Olbrychski, mistrz fechtunku histo-

rycznego z pokazem broni historycznej i sztuki fechtunku, 

Mariola Miklaszewska, mistrzyni florystyki, oraz Katarzy-

na Sikora, która zaprezentowała kwiatowe kompozycje. 

Teatr Lalka wystąpił ze spektaklem Legendy warszawskie, 

a z happeningiem Motyle – Teatr Akt. Polskie Radio Dzie-

ciom przygotowało koncert życzeń i warsztaty reporter-

skie, a Towarzystwo Stanisławowskie pokaz mody i etykie-

ty XVIII w. W tym dniu można było zwiedzić bezpłatnie 

Zamek i wznieść się balonem nad Ogrodem Dolnym. 

Piknik Jubileuszowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie

Gwiazdą wieczoru był zespół Bilon i Nowa Ferajna, który 

zaprezentował piosenki z zapowiadanej płyty Warszawski 

Rapton i zagrał premierowy utwór Zamek Królewski, po-

przedzony wywiadem Hirka Wrony z Bilonem.

4 września na Torze Służewiec gonitwę o puchar 

Dyrektora Zamku Królewskiego wygrała „szczęśliwa piątka” 

– klacz Hermida pod dżokejem Dastanem Sabatbekovem. 

Dekoracji na padoku dokonał dyrektor Zamku prof. dr hab. 

Wojciech Fałkowski. 

26 września Wielką Warszawską wygrał ogier 

Adventure pod amazonką Oliwią Szarłat. W Rotundzie na 

Torze Służewiec pokazano wystawę fotografii Jak odbudo-

wano Zamek przygotowaną przez kustosz Bożenę Radzio.

Widok	na	Zamek	Królewski	w	Warszawie	podczas	Pikniku	Jubileuszowego

50-lecie	odbudowy	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	 świętowano	w królew-
skich	 ogrodach	 i	 Arkadach	 Kubickiego.	 Rodzinna	 fiesta	 przyciągnęła	 ponad	
15 tys.	osób.	

5 IX 2021 r.  q  Ogrody Zamku Królewskiego, Arkady Kubickiego 
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Ogrody Muzyczne w 2021 r. były pierwszym festiwalem bez 

Ryszarda Kubiaka – jego pomysłodawcy, dyrektora 20 edycji. 

Od 21. edycji festiwal będzie odbywał się pod patronatem 

swego założyciela. W pawilonie koncertowym na Dziedziń-

cu Wielkim w dniach 2–30 lipca miało miejsce 26 wydarzeń: 

W Arkadach Kubickiego w dniach 25–28 listopada odby-

ły się 29. Targi Książki Historycznej, które odwiedziło ponad 

10  tys. osób. Ofertę zaprezentowało blisko 120 wydawców. 

Targom towarzyszyły panele dyskusyjne, seminaria oraz Salon 

Książki Muzealnej prezentujący ofertę wydawniczą wielu pol-

Blisko 100 wystawców, tysiące odwiedzających, kilka tysięcy 

prezentowanych tytułów, a także dziesiątki spotkań czytel-

ników z autorami, imprezy towarzyszące, filmy, pokazy oraz 

powrót gali Nagrody FENIKS 2021. Kapituła wyróżniła 100 

23 pokazy filmów muzycznych i 3 koncerty live oraz 3 kon-

certy w ogrodach. W programie znalazły się nagrania ze świa-

towych oper, baletów i koncertów, projekcje filmów biogra-

ficznych, a także spotkania z gośćmi wieczorów i koncerty dla 

dzieci. 

skich muzeów. Podczas wydarzenia wręczono nagrodę KLIO 

w konkursie na najlepszą książkę historyczną roku, przyznawa-

ną w kategoriach: autorska, monografia naukowa, edytorska 

i varsaviana. W konkursie wzięła udział rekordowa liczba 105 

wydawnictw z 288 książkami wydanymi w latach 2020–2021. 

pozycji wydawniczych, wśród których znalazły się książki dru-

kowane, publikacje multimediów i albumów muzycznych. 

W namiocie obok Arkad Kubickiego w dniach 23–26 wrze-

śnia trwały spotkania promocyjne i autorskie.

21. Festiwal Ogrody Muzyczne 

Targi Książki Historycznej

Targi Wydawców Katolickich

Aleksander	Dębicz	&	Cracow	Golden	Quintet	na	Festiwalu	Ogrody	Muzyczne
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W programie festiwalu znalazły się utwory najwybitniejsze-

go przedstawiciela włoskiego baroku w muzyce Antonia 

Vivaldiego. Cztery pory roku to słynny cykl napisany przez 

Wenecjanina. Urzekające melodie są kroplą w morzu w do-

robku Vivaldiego, który skomponował ponad 500 koncer-

tów, liczne sonaty, suity i opery. Jego twórczość weszła na 

stałe do repertuaru koncertowego na całym świecie.

Antonio Lucio Vivaldi, do którego z powodu rudych 

włosów przylgnął przydomek Il Prete Rosso, czyli Rudy 

Ksiądz, urodził się w 1678 r. w Wenecji jako syn skrzypka 

z orkiestry Bazyliki św. Marka. Dzięki ojcu poznawał muzy-

kę, która stała się jego prawdziwym powołaniem. 

Podczas pierwszego Festiwalu Muzyki Baroko-

wej wystąpili polscy soliści: Agata Szymczewska, Jadwiga 

Kotnowska, Lilianna Stawarz, Anna Radziejewska, Jakub 

Jakowicz, Marek Niewiedział z towarzyszeniem orkiestr 

Festiwal Muzyki Barokowej – Antonio Vivaldi

kameralnych: Arte dei Suonatori Orchestra, Orkiestry Uni-

wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Royal Baroque 

Ensemble oraz zespołu instrumentów dętych Warsaw Har-

mony. Program koncertów wypełniła muzyka skrzypcowa, 

lutniowa, wokalna oraz pisana na solowe instrumenty dęte 

(flet, klarnet, fagot, obój). Zagrano concerti grossi, koncerty 

solowe, podwójne i poczwórny, co nie jest często spoty-

kaną praktyką.

Festiwalowi towarzyszyła prezentacja najnowszych 

nabytków malarskich Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Każdy koncert rozpoczynał się przedstawieniem jednego 

z nowo zakupionych cennych obrazów. 

Wszystkie koncerty festiwalu w całości transmi-

towane były na antenie Programu 2 Polskiego Radia oraz 

online i można je obejrzeć na zamkowym kanale YouTube.

Chopin	University	Chamber	Orchestra	pod	kierownictwem	artystycznym	Jakuba	Jakowicza	w	Sali	Wielkiej	na	inauguracji	festiwalu

W	Zamku	Królewskim	w	Warszawie	po	raz	pierwszy	odbył	się	Festiwal		
Muzyki	Barokowej.

13–23 VI 2021 r.  q  Sala Wielka
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12. edycję festiwalu Królewskie Arkady Sztuki w dniach 

6–28 sierpnia zainaugurowała Katarzyna Żak recitalem 

Miłosna Osiecka. W Arkadach Kubickiego i ogrodach zam-

kowych wystąpili artyści z Teatru Malutkiego, Teatru Scena 

96, Teatru Migro, Teatru Walnego, Teatru Ewolucji Cienia. 

Na muzycznej scenie zagrali Nika Lubowicz z zespołem, 

duet smyczkowy Clémence de Forceville i Michał Zieliń-

ski oraz Silesian Tango Quintet i Kinga Rataj w wieczorze 

poświęconym 100. rocznicy urodzin Astora Piazzolli. Festi-

wal zakończył się koncertem wybitnego wirtuoza skrzy-

Dzięki sprzyjającej pogodzie pokazy kina letniego odby-

wały się w wakacyjne środowe wieczory od 7 lipca do 

25 sierpnia. Kino na leżakach wpisało się już w letni krajo-

braz dziedzińca pałacu Pod Blachą. W programie znalazły 

się wyśmienite, nagradzane filmy z gwiazdorską obsadą, 

biografie słynnych artystów, ekranizacje wielkich dzieł lite-

Królewskie Arkady Sztuki

Kino letnie 

piec Krzysztofa Jakowicza z udziałem Warsaw Camerata 

pod dyrekcją Pawła Kosa-Nowickiego. Festiwal składał się 

z dwóch odsłon: wieczornych spektakli i koncertów dla 

dorosłych oraz odsłony familijnej z widowiskami muzycz-

nymi dla dzieci i ich opiekunów. Partnerem wydarzenia od 

początku jest Urząd m.st. Warszawy oraz od dwóch lat fir-

ma Innogy Polska, obecnie E.ON Polska.

Dyrektor festiwalu: Tomasz Taraszkiewicz

ratury, zrealizowane z rozmachem produkcje kostiumowe. 

Widzowie mogli obejrzeć takie filmy, jak: Niebezpieczne 

związki, Nędznicy, Judy, Faworyta, Lewiatan, Dalida. Skaza-

na na miłość i Anna Karenina. Festiwal zakończył się poka-

zem filmu dokumentalnego Młynarski. Piosenka finałowa 

w reżyserii Alicji Albrecht.

Silesian	Tango	Quintet	&	Kinga	Rataj	na	scenie	w	Arkadach	Kubickiego	na	festiwalu	Królewskie	Arkady	Sztuki
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Szóstą edycję Palace Day Zamek Królewski w Warszawie 

obchodził 19 lipca, uczestnicząc w międzynarodowej akcji 

w mediach społecznościowych pod nazwą Dzień Europej-

skich Rezydencji Królewskich.  

W 2021 r. Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora ds. mar-

ketingu, i Marta Smolińska z Działu Protokołu i Organizacji 

Wydarzeń odbyły staż w pałacu w Wersalu, który umożli-

wił poznanie zasad promocji i komunikacji oraz organizacji 

wydarzeń i działań sponsorskich. Marcin Mazur z Działu 

Sanitarnego odwiedził działy techniczne w muzeach 

Kremla. Oba wyjazdy odbyły się w ramach Mobility Grants 

Programme – programu wymiany międzynarodowej dla 

pracowników rezydencji należących do ARRE.

Zamek Królewski w Warszawie od 2013 r. należy do 

prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Kró-

lewskich (Association des Résidences Royales Européennes 

– ARRE), zrzeszającego obecnie 30 muzeów, które repre-

zentuje ponad 100 zamków i pałaców z 15 krajów Europy. 

Dzięki umowie zawartej między Zamkiem Królew-

skim w Warszawie a Pałacem Królewskim w Venaria Reale 

wyjazd studyjny do Włoch odbyli Kanga Pierz, Urszula 

Syncerz i Michał Sobieraj, którzy poznali sposoby udostęp-

niania muzeów w dobie pandemii, rozwiązania logistyczne 

i organizacyjne ruchu publiczności oraz program eduka-

cyjny i przestrzenie wystawiennicze.

Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji  
Królewskich – ARRE

Palace	Day	to	okazja,	aby	w	ciągu	jednego	dnia	zwiedzić	królewską	rezydencję,	
poznać	jej	historię	i	zajrzeć	za	jej	kulisy.

Marta	Smolińska,	Marion	Hugues-Andrieu,	kierownik	projektów	międzynarodowych	i	sponsoringu	w	Departamencie	Komunikacji	Pałacu	w	Wersalu,	
opiekun	stażu,	Elżbieta	Ofat,	dyrektor	ds.	marketingu	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie

19 VII 2021 r.
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4 lutego minister spraw zagranicznych Królestwa Hiszpa-

nii María Aránzazu González Laya

17 lutego ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga 

w Polsce Paul Schmit

20 kwietnia ambasador Republiki Włoskiej w Polsce 

Aldo Amati

13 maja minister obrony Republiki Litewskiej Arvydas 

Anušauskas

10 czerwca nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore 

Pennacchio z przedstawicielami korpusu dyploma-

tycznego na wystawie Arcydzieła z Watykanu

5 października minister obrony Republiki Włoskiej Lo-

renzo Guerini

19 października szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych 

Republiki Chorwacji adm. Robert Hranj

7 listopada sekretarz obrony narodowej Filipin Delfin 

N. Lorenzana

1 grudnia przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Na-

rodowego Turcji Mustafa Şentop

Najważniejsze wizyty i uroczystości oficjalne

4 stycznia Konferencja prasowa dot. akcji Ferie po kró-

lewsku z udziałem wicepremiera, ministra kultury, 

dziedzictwa narodowego i sportu prof. dr. hab. Pio-

tra Glińskiego (org. Zamek Królewski w Warszawie 

– Muzeum)

7 stycznia Nagranie filmu z pierwszą damą Agatą Korn-

hauser-Dudą do materiałów edukacyjnych Zamku: 

czytanie dzieciom Opowieści o Janku Kominiarczyku 

i dymiącym piecu króla Stasia w ramach akcji Ferie 

po królewsku (org. Zamek Królewski w Warszawie 

– Muzeum)

26 stycznia Inauguracja obchodów jubileuszu 50-le-

cia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie 

z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego 

oraz wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa 

narodowego i sportu prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

(org. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

25–28 marca Akcja wsparcia dla Białorusi – iluminacja 

fasady wschodniej Zamku Królewskiego (org. Za-

mek Królewski w Warszawie – Muzeum)

29 kwietnia Debata inauguracyjna wystawy 3 V. Polskie 

elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwa-

lenia Konstytucji (online) z udziałem wicepremiera, 

ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 

prof. dr. hab. Piotra Glińskiego (org. Zamek Królew-

ski w Warszawie – Muzeum)

3 maja Uroczyste obchody 230. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja pod przewodnictwem prezy-

denta RP Andrzeja Dudy z udziałem głów państw 

Litwy, Estonii, Łotwy i Ukrainy (org. Kancelaria Pre-

zydenta RP)

7 maja Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw 

Grupy Wyszehradzkiej z ministrem spraw zagranicz-

nych Japonii (org. Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych)

13 maja Briefing prasowy wicepremiera, ministra kultu-

ry, dziedzictwa narodowego i sportu prof. dr. hab. 

Piotra Glińskiego oraz nuncjusza apostolskiego 

w Polsce abp. Salvatore Pennacchia, połączony ze 

zwiedzaniem wystawy Arcydzieła z Watykanu (org. 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu)

29–30 maja Piknik TVP w Ogrodzie Dolnym Majowe 

Święto Kina Ocalonego od Zapomnienia (org. Te-

lewizja Polska SA)

2 czerwca Uroczystość obchodów święta narodowego 

Włoch (org. Ambasada Republiki Włoskiej w Pol-

sce)

12 czerwca Uroczystość nadania imienia róży Królo-

wa Warszawy połączona z piknikiem ogrodowym 

i konferencją W zgodzie z naturą (org. Zamek Kró-

lewski w Warszawie – Muzeum)

17 czerwca Spotkanie prezydentów Polski i Niemiec 

z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Wspólnoty 

Młodzieży z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federal-

ną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współ-

pracy (org. Kancelaria Prezydenta RP)
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17 czerwca Jubileusz 60-lecia firmy KGHM z udziałem 

pary prezydenckiej (org. KGHM Polska Miedź SA)

29 czerwca Uroczystość wręczenia nagrody Kustosz 

Pamięci Narodowej (org. Instytut Pamięci Narodo-

wej – Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu)

1 lipca Gala wręczenia dorocznej Nagrody im. Oskara 

Kolberga za zasługi dla kultury ludowej ze specjal-

nym udziałem wicepremiera, ministra kultury, dzie-

dzictwa narodowego i sportu prof. dr. hab. Piotra 

Glińskiego (org. Instytut Muzyki i Tańca w Warsza-

wie)

13 września Ceremonia wręczenia odznak za zasługi dla 

sportu polskim reprezentacjom igrzysk olimpijskich 

i paraolimpijskich w Tokio w 2020 r. (org. Minister-

stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)

16 września Gala z okazji Jubileuszu Zamku Królewskie-

go w Warszawie ze specjalnym udziałem prezydenta 

RP Andrzeja Dudy, ceremonia wręczenia odznaczeń 

państwowych zasłużonym pracownikom Zamku 

(org. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

17–19 września Kongres Polska – Wielki Projekt ze spe-

cjalnym udziałem premiera Mateusza Morawieckie-

go (org. Fundacja „Polska – Wielki Projekt”)

20 września Jubileusz 15-lecia Fundacji Wolność i De-

mokracja ze specjalnym udziałem wicepremiera, 

ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 

prof. dr. hab. Piotra Glińskiego (org. Fundacja Wol-

ność i Demokracja)

22 września Finał XXV edycji ogólnopolskiego konkur-

su Modernizacja Roku & Budowa XXI w. (org. Targi 

Pomorskie Sp. z o.o.)

30 września Konferencja z okazji inauguracji XVIII Mię-

dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fry-

deryka Chopina z udziałem wicepremiera, ministra 

kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. dr. 

hab. Piotra Glińskiego (org. Narodowy Instytut Fry-

deryka Chopina)

7 października Gala finałowa konkursu Lodołamacze 

2021 (org. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych)

8 października Uroczystość wręczenia nagrody IPN 

Semper Fidelis (Instytut Pamięci Narodowej – 

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-

dowi Polskiemu)

8 października XXVI gala wręczenia nagród Buzdygany 

oraz jubileusz 100-lecia „Polski Zbrojnej” (org. Woj-

skowy Instytut Wydawniczy)

9 października Gala wręczenia nagród TOTUS TUUS 

2021 (org. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”)

13 października Gala wręczenia nagród Prezydenta 

Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej (org. 

Miasto Stołeczne Warszawa)

22 października Uroczystość wręczenia nagród i od-

znaczeń Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (org. 

Polskie Towarzystwo Lekarskie)

2 listopada Konferencja prasowa wicepremiera, mini-

stra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. 

Piotra Glińskiego nt. akcji Darmowy Listopad w Re-

zydencjach Królewskich (org. Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego)

15 listopada Ceremonia przekazania Zamkowi Królew-

skiemu arrasu z kolekcji Banku Pekao SA ze specjal-

nym udziałem wicepremierów prof. dr. hab. Piotra 

Glińskiego oraz Jacka Sasina (org. Bank Pekao SA, 

Zamek Królewski w Warszawie)

17 listopada Gala wręczenia nagród Instytutu Pileckie-

go (org. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda 

Pileckiego)

18 listopada Finał XXVIII edycji konkursu Państwowej 

Inspekcji Pracy Pracodawca – organizator pracy bez-

piecznej (org. Państwowa Inspekcja Pracy – Główny 

Inspektorat Pracy)

1 grudnia Konferencja prasowa wicepremiera, ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Pio-

tra Glińskiego nt. planów odbudowy Pałacu Saskie-

go (org. Biuro Programu „Niepodległa”)

3 grudnia Gala finałowa XIX edycji konkursu Człowiek 

bez barier (org. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji)

5 grudnia Koncert w ramach III Międzynarodowego Fe-

stiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eu-

fonie (org. Narodowe Centrum Kultury)

7 grudnia Gala wręczenia dorocznej nagrody Funda-

cji na rzecz Nauki Polskiej za światowe osiągnięcia 

w nauce (org. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
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Akcja	promująca	wystawę	Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy. Dziewczyna w ramie obrazu  
powiewała	na	żaglu	zabytkowej	łodzi	w	Ogrodzie	Dolnym

Z okazji jubileuszu warszawski raper Bilon napisał utwór, 

do którego teledysk zrealizowano w zamkowych wnę-

trzach i ogrodach. Klip miał premierę na Pikniku Jubile-

uszowym. Kamera zarejestrowała również rozmowę Hirka 

Worny z Bilonem i kulisy dużego przedsięwzięcia muzycz-

nego. 

W styczniu 2021 r. w zamkowych mediach interne-

towych ruszyły dwie filmowe serie: Zobacz, jak tu pięknie 

z Adamem Ferencym i Historia prosto z Zamku z udziałem 

Mariusza Szczygła, który rozmawia z kustoszkami Alicją Ja-

kubowską, Moniką Przypkowską i Agnieszką Lichacz. 

Do wszystkich czasowych wystaw powstały kampa-

nie promocyjno-reklamowe oraz profesjonalne filmy. Wśród 

największych produkcji należy wymienić Polskie elity a upa-

dek Rzeczypospolitej – refleksje, łączące w sobie sztukę filmo-

wą i teatr telewizji. Powstało 12 realizacji ukazujących, jakie 

ustalenia kryją w sobie akty Konstytucji 3 maja. 

Fragmenty katalogów wystaw Świat Rembrandta. 

Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy oraz Caravaggio i inni mi-

strzowie przeczytał rektor Akademii Teatralnej w Warsza-

wie, prof. Wojciech Malajkat. W filmie o Jusepe de Riberze 

postać barokowego malarza przybliżył Patryk Szwichten-

berg. Dział Promocji i Komunikacji przygotował pokaz 

filmów o włoskim mistrzu do wystawy Caravaggio i inni 

mistrzowie, na który zapraszał krytyk filmowy Tomasz Ra-

czek. Z okazji jubileuszu powstał film o pracownikach mu-

zeum Łączy nas Zamek. Wszystkie produkcje są dostępne 

na kanale YouTube.  

Rozmowę z kuratorką wystawy Świat Rembrandta 

Alicją Jakubowską przeprowadził Michał Janowski, redak-

Promocja i komunikacja
Wielkie	 muzeum	 potrzebuje	 wielkiej	 promocji.	 Pierwszy	 rok	 jubileuszu	 to	
czas	 spektakularnej	 kampanii	 reklamowo-promocyjnej.	 W	 2021	 r.	 Dział	
Promocji	 i	Komunikacji	wyprodukował	76	profesjonalnych	filmów	 i	zrealizował	
jubileuszowy	teledysk	Zamek Królewski.
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tor prowadzący z „National Geographic” – magazyn został 

patronem medialnym wystawy. Mariusz Szczygieł z wizy-

tą na wystawie „Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. 

Odkrywcy” to tytuł filmu z udziałem reportera i kurator-

ki wystawy, w którym razem spacerowali po ekspozycji 

i  przybliżali świat XVII-wiecznej Holandii. O tym, w co 

ubrana jest Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta, oraz 

o holenderskiej czerni, modzie i iluzji opowiadał prof. Ja-

nusz Noniewicz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Wyjątkową akcją promocyjną było postawienie 

w Ogrodzie Dolnym łodzi z 8-metrowym żaglem z wize-

runkiem Dziewczyny w ramie obrazu promującym wysta-

wę Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy.  

Dział Promocji i Komunikacji wspólnie z Działem 

Edukacji zorganizował promocję Pikniku Jubileuszowego 

na Torze Służewiec 4 września podczas gonitwy o Puchar 

Dyrektora Zamku Królewskiego oraz promocję Zamku 

podczas Wielkiej Warszawskiej 26 września. 

Na żywo transmitowano oprowadzanie kurator-

skie Beaty Gadomskiej po wystawie Arcydzieła z Watyka-

nu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II prezentują-

cej bezcenne okazy włoskich dzieł sakralnych z Muzeów 

Watykańskich. To nagranie online obejrzało 3 tys. osób. 

O siedmiu arcydziełach malarstwa prezentowanych na tej 

wystawie powstało aż siedem filmów. 

W 2021 r. Dział Promocji i Komunikacji przygotował 

dwie ekspozycje. Odrodzony z ruin. Jubileusz Zamku Królew-

skiego w Warszawie to wystawa w galerii plenerowej ogro-

dów zamkowych. Pokaz fotografii, przygotowany przez 

Dorotę Piskorską i Bożenę Radzio, stanowi podziękowanie 

dla wszystkich, którzy wspierali przedsięwzięcie odbudowy 

Zamku. Zamek to my to zbiorowy portret pracowników 

Zamku, prezentowany w Galerii Owalnej i Sali Rady, uka-

zujący osoby tworzące nasze muzeum. 

W 2021 r. zorganizowano 24 konferencje prasowe 

i spotkania z udziałem mediów, w których ukazało się po-

nad 5 tys. wiadomości o Zamku. Informacje o wydarzeniach 

i działalności muzeum publikowane na nowej stronie www 

oraz w mediach społecznościowych: Facebook, YouTube, 

Twitter, Instagram, LinkedIn, TripAdvisor, Google, dotarły do 

ponad 15 mln odbiorców.

Bilon	i	Nowa	Frejana.	Fotos	z	planu	realizacji	teledysku	Zamek Królewski 
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Zdjęcia pokazują działy i grupy pracowników, jednocześnie 

zachowują indywidualność każdej z fotografowanych osób. 

W ten sposób powstał wspólny portret pracowników Zam-

ku Królewskiego, którzy dbają o każdy jego szczegół: organi-

zują znakomite i atrakcyjne wystawy, wydarzenia kulturalne 

i działania edukacyjne, ponadto gromadzą dzieła sztuki, 

wydają publikacje, pilnują finansów, zabiegają o publiczność 

i prowadzą działalność naukową i konserwatorską. 

Dzięki wystawie Zamek to my muzeum jako insty-

tucja kultury nabiera bardziej ludzkiego wymiaru. 

Sesje fotograficzne były realizowane w przestrze-

niach biurowych oraz na ekspozycji. Autorami zdjęć są 

fotograficy: Irek Dorożański, Anna Jarmińska, Bartek Syta.

Koncepcja i przygotowanie wystawy: 
Dział Promocji i Komunikacji Zamku Królewskiego 

w Warszawie: Dorota Piskorska, Dorota Parzyszek,  

Anna Rosochacz, Tomir Mazur

Pracownicy Zamku Królewskiego w Warszawie

Jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie dał okazję  

do zaprezentowania osób, które tworzą współczesne muzeum. 

Wystawa fotograficzna

Zamek to my

Koncepcja i przygotowanie wystawy: 
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Ziemowit Koźmiński,  
zastępca dyrektora ds. muzealnych i programowych

Agnieszka Bębenek, główny księgowy

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski,  
dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora ds. marketingu

Jarosław Wójtowicz,  

pierwszy zastępca dyrektora ds. zarządzania

Zamku Królewskiego w Warszawie – 
Muzeum

Dyrekcja
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Kilkunastoosobowy zespół prowadzi wielokierunkową 

działalność merytoryczną. Podstawowym jego zadaniem 

jest intensywne powiększanie kolekcji malarstwa, rzeźby, 

grafiki i rysunku, ceramiki i szkła, tkanin, mebli, zegarów, 

brązów i sreber oraz zbrojowni. Wiąże się to z badaniami 

nad pozyskiwanymi zabytkami, których wyniki publikowa-

ne są w periodykach naukowych, m.in. „Kronice Zamko-

wej”, oraz tematycznych katalogach zbiorów. Pracownicy 

działu zajmują się również modyfikacją i tworzeniem no-

wych aranżacji historycznych apartamentów królewskich 

na I piętrze Zamku oraz odtwarzaniem kolejnych wnętrz, 

np. Pokojów Prezydentów, przekształcaniem Galerii Sztuki 

Zdobniczej i Galerii Lanckorońskich na parterze. Jednocze-

śnie prowadzą badania nad kolekcjonerstwem i patrona-

tem artystycznym, nie tylko królewskim. 

Działalność naukowa nie ogranicza się do publika-

cji, ale także obejmuje uczestnictwo w sesjach naukowych, 

również międzynarodowych, z zakresu historii sztuki.

Zespół Ośrodka Sztuki przygotowuje scenariusze 

wystaw czasowych i aktywnie uczestniczy w ich realizacji, 

współpracuje ze scenografami, odpowiada za merytorycz-

ną redakcję katalogów i innych wydawnictw związanych 

z wystawami oraz włącza się w działania oświatowe i pro-

mocyjne. 

Sztuki
Ośrodek
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Dział Organizacji Wystaw zajmuje się kompleksowo orga-

nizacją wystaw czasowych, zawieraniem umów z instytu-

cjami wypożyczającymi obiekty, transportem dzieł sztuki 

oraz urządzaniem galerii stałych Zamku. 

Ważnym zadaniem jest także praca nad scenografią 

wystawy – dział ściśle współpracuje ze scenografami, do-

bieranymi w zależności od charakteru ekspozycji, aktywnie 

uczestnicząc w procesie przygotowania koncepcji, a na-

stępnie ostatecznego kształtu wystaw. 

Część wystaw projektowana jest samodzielnie 

przez pracowników działu, przede wszystkim ekspozycje 

w galeriach stałych, prezentujące obiekty ze zbiorów Zam-

ku Królewskiego. 

Dział składa się z sekcji technicznej montażu wy-

staw, pracowni plastycznej oraz pracowni tapicerskiej i kra-

wieckiej.

Organizacji Wystaw
Dział
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Kuratorium opiekuje się Apartamentem Księcia Józefa Po-

niatowskiego w pałacu Pod Blachą, a także przygotowuje 

opracowania na jego temat. Organizuje wydarzenia kultu-

ralne w pałacu i na dziedzińcu.

Dział powiększa przestrzeń ekspozycyjną pałacu, 

doposaża o zakupy muzealne i depozyty z kolekcji pry-

pałacu Pod Blachą
watnych i muzealnych oraz dary – tym samym czyni to 

miejsce bardziej atrakcyjnym. Zespół rozwinął trasę eduka-

cyjną, wprowadzając nowy system informacyjny i audio-

przewodnik, czuwa także nad pracami konserwatorskimi 

oraz rozbudową trasy zwiedzania. Organizuje wydarzenia 

kulturalne w pałacu i na jego dziedzińcu.

Kuratorium 
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Dział Konserwacji zapewnia wszechstronną ochronę 

obiektów i przestrzeni zabytkowych Zamku. Przepro-

wadza konserwacje w celu poprawy stanu zachowania 

obiektów i przywrócenia im dawnej świetności. Wyko-

nuje rekonstrukcje zmierzające do odtworzenia dawnego 

wyglądu Zamku. Nadzoruje transporty, przemieszczenia 

i montaż obiektów na ekspozycji, wystawach i w maga-

zynach, opracowuje opinie i wytyczne konserwatorskie, 

prowadzi projekty badawcze dotyczące obiektów, bierze 

udział w procesie digitalizacji zbiorów zamkowych. 

Dla celów inwentaryzacji i na potrzeby Komisji 

Rzeczoznawców sporządza opinie stanów zachowania. 

Udziela konsultacji i sprawuje nadzór konserwatorski przy 

tworzeniu wystaw czasowych i nowych ekspozycji oraz 

otacza opieką konserwatorską inwestycje i prace budow-

lane w obrębie Zamku. 

Konserwacji
Dział
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Dział Inwentarzy Muzealnych zajmuje się przyjmowaniem 

do zbiorów muzeum zabytków ofiarowanych jako dary, 

zakupionych i przekazanych w depozyt oraz ich rejestracją 

w bazie elektronicznej i księgach inwentarzowych. Prowa-

dzi okresową kontrolę ich stanu i administruje ruchem 

muzealiów na terenie Zamku oraz wypożyczeniami na wy-

stawy w kraju i za granicą.

Zadania inwentaryzatorów muzealnych polegają 

na zarządzaniu zbiorami w taki sposób, aby zostały prawi-

dłowo i w terminie zewidencjonowane w odpowiednich 

księgach inwentarzowych, bezpiecznie przemieszczane 

i przechowywane w Magazynie Zbiorów Sztuki. Oba działy 

podlegają Głównemu Inwentaryzatorowi.

Inwentarzy Muzealnych 
Dział
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Gabinet Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warsza-

wie powstał w 1981 r., by kontynuować tradycję Cabinet 

des Médailles – kolekcji monet i medali ostatniego króla 

Polski Stanisława Augusta. W odbudowanym Zamku 

nowe zbiory ukierunkowano na tematykę polską i z Polską 

związaną. 

Obecnie kolekcja liczy już ponad 15 tys. monet, 

medali, banknotów, a także odznaczeń i odznak. Gabinet 

dysponuje też obszerną biblioteką specjalistyczną. Do dziś 

jądro zbiorów tworzą podarowane kolekcje gen. Jerzego 

Węsierskiego, Stanisława Gawrońskiego z Szukli i Banku 

Handlowego w Warszawie SA, intensywnie uzupełniane 

o nowe zakupy. Przy gabinecie funkcjonuje wystawa sta-

ła, która prezentuje wybór najlepszych numizmatów, ob-

razujących historię polskiego mennictwa, medalierstwa 

i falerystyki od początków państwa polskiego po czasy 

współczesne.  

Numizmatyczny
Gabinet
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Zespół zajmuje się realizacją i koordynacją licznych wyda-

rzeń w Zamku. 

Działalność nawiązuje tym samym do najstarszej, 

historycznej funkcji Zamku Królewskiego w Warszawie – 

rezydencji i przestrzeni ceremonialnej polskich władców 

oraz do barwnych tradycji reprezentacyjno-państwowych 

okresu międzywojennego. 

Pod opieką pracowników działu odbywają się naj-

ważniejsze wydarzenia państwowe i międzynarodowe 

z udziałem najwyższych władz i korpusu dyplomatyczne-

go, obchody świąt państwowych, oficjalne wizyty dygni-

tarzy cudzoziemskich, ceremonie wręczenia odznaczeń 

i nominacji, uroczyste bankiety i rauty, konferencje, kon-

gresy, sympozja i jubileusze. Organizowane są także wielkie 

wydarzenia kulturalne, wernisaże, festiwale, koncerty oraz 

inne, prestiżowe projekty artystyczne.

Protokołu i Organizacji Wydarzeń
Dział
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Dział Edukacji buduje poszerza grono odbiorców zamko-

wej oferty poprzez kreowanie wydarzeń edukacyjnych na-

wiązujących do wystaw czasowych Zamku oraz ekspozycji 

stałej. 

Programy edukacyjne opracowywane przez pra-

cowników działu skierowane są do wszystkich grup 

wiekowych, indywidualnych odbiorców oraz grup 

zorganizowanych, w tym szkół. Projekty powstają 

na podstawie eksperckiej, merytorycznej wiedzy edukato-

rów zamkowych, wychodzą jednak naprzeciw oczekiwa-

niom współczesnego uczestnika życia kulturalnego. 

W ten sposób umożliwiają współuczestnictwo 

w muzealnych wydarzeniach, dają poczucie sprawczości 

w kontakcie z Zamkiem i buduje relacje, co w nowocze-

snym muzealnictwie staje się ważnym kryterium sukcesów 

naukowych i frekwencyjnych. 

Edukacji
Dział
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Dział zajmuje się promocją Zamku Królewskiego – histo-

rycznej rezydencji z apartamentami królewskimi i ogroda-

mi – jako miejsca otwartego, przyjaznego i dostępnego dla 

wszystkich.

Najważniejszym zadaniem zespołu jest tworzenie 

kampanii promocyjno-reklamowych dla wydarzeń zam-

kowych, wystaw czasowych oraz stałej ekspozycji mu-

zeum, w skład której wchodzą obrazy największych mi-

strzów: Rembrandta, Canaletta, Matejki. 

Pracownicy odpowiadają za redagowanie treści 

promocyjnych i prasowych na stronę internetową i do me-

diów społecznościowych, kreowanie wizerunku instytucji, 

budowanie i utrzymywanie relacji z mediami i partnerami 

Zamku Królewskiego.

To tutaj powstają pomysły na wydarzenia towarzy-

szące wystawom czasowym, jak pokazy filmowe, gry miej-

skie, flashmoby, webinaria, scenariusze do filmów, spotów 

reklamowych, reklam radiowych i telewizyjnych. 

Promocji i Komunikacji 
Dział
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Archiwum gromadzi źródła do dziejów Zamku jako 

siedziby króla i dworu, parlamentu I Rzeczypospolitej, 

władz państwowych II Rzeczypospolitej oraz materiały 

dokumentujące zniszczenia wojenne i okres odbudowy, 

a także współczesną działalność jednego z najważniejszych 

polskich muzeów. W zbiorach znajdują się dokumenty 

królewskie, akta rodów związanych z Zamkiem, tłoki pie-

czętne, inwentarze wyposażenia sal, fotografie z widoka-

mi Zamku i jego wnętrz powstałe od połowy XIX w. oraz 

dokumentacja odbudowy gmachu, a ponadto spuścizny 

osób związanych z Zamkiem na przestrzeni lat. 

Zasób Archiwum jest udostępniany do prac badaw-

czych pracownikom muzeum oraz osobom z zewnątrz. 

Wiele archiwaliów jest wypożyczanych na wystawy cza-

sowe do innych instytucji i prezentowanych na zamkowej 

ekspozycji. W ramach promowania zbiorów dział przyjmu-

je studentów na praktyki i wolontariuszy zainteresowa-

nych historią. Pracownicy Archiwum prowadzą wykłady 

o historii zamkowych zbiorów archiwalnych, prezentując 

jednocześnie najciekawsze obiekty.

Zamku Królewskiego
Archiwum
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Biblioteka Zamku Królewskiego w Warszawie gromadzi 

specjalistyczny księgozbiór, głównie pod kątem potrzeb 

naukowych, badawczych i wystawienniczych pracowni-

ków Zamku. Na tę niezwykle wartościową kolekcję skła-

dają się publikacje na temat historii sztuki, historii Polski, 

historii powszechnej, archeologii, numizmatyki, genealogii, 

ochrony zabytków, konserwacji, muzealnictwa, a także 

varsaviana. Najcenniejszym zbiorem jest kolekcja cymeliów 

i starych druków. Zamkowa biblioteka służy również jako 

warsztat naukowy badaczom z zewnątrz. Z czytelni może 

skorzystać każdy, kto znajdzie tu potrzebne materiały źró-

dłowe czy opracowania. 

Biblioteka
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Arx Regia publikuje o Zamku i dla Zamku. To tu powstają 

katalogi wystaw i zbiorów, opracowania naukowe, „Kroni-

ka Zamkowa”. Przez ręce pracowników działu przechodzą 

wszystkie książki i duża część druków z zamkowym logo. 

Chociaż dział jest nieliczny, współpracuje z wieloma gra-

fikami, redaktorami i projektantami, a przede wszystkim 

z doskonałymi autorami specjalizującymi się w historii i hi-

storii sztuki. Najcenniejsze i najpiękniejsze obiekty zamko-

we prezentuje w wydawnictwach albumowych. W ofercie 

wydawnictwa znajdują się także książeczki dla dzieci i ele-

ganckie kalendarze.

Arx Regia publikuje ważne i ciekawe książki w limi-

towanych nakładach, które można kupić w sklepie muzeal-

nym lub przez internet.

Wirtualne okno na świat wydawnictwa stanowi wi-

tryna internetowa ArxRegia.pl. 

Wydawnictwo Zamku Królewskiego 
w Warszawie

Arx Regia®
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Najważniejszym zadaniem działu jest prowadzenie badań 

naukowych nad burzliwą historią Zamku Królewskiego 

w Warszawie od okresu piastowskiego po czasy współ-

czesne, a także nad znaczeniem warszawskiej rezydencji 

królewskiej dla państwa i społeczeństwa polskiego na prze-

strzeni wieków. 

Zespół organizuje konferencje, seminaria i sympo-

zja naukowe poświęcone tym zagadnieniom, a także bio-

grafiom polskich władców i ich małżonek, ceremoniałowi 

dworskiemu i królewskiemu mecenatowi. 

Efektem są liczne publikacje naukowe – monogra-

fie, tomy pokonferencyjne, albumy przygotowywane przez 

pracowników działu. Innym ważnym obszarem działalności 

jest popularyzowanie wiedzy poprzez przygotowywanie 

wykładów, debat i webinariów realizowanych w ramach 

programów naukowo-edukacyjnych towarzyszących wy-

stawom czasowym lub związanych z rocznicami ważnych 

wydarzeń z historii Polski i Zamku Królewskiego w War-

szawie. 

Projektów Naukowych i Muzealnych 
Dział
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Dział Obsługi Publiczności na co dzień dba o wszystkich, 

którzy zwiedzają nasze muzeum.

Odpowiada za pierwszy kontakt z klientem od za-

kupu i rezerwacji biletów, poprzez udzielanie informacji, aż 

po zakup pamiątek z wizyty w Zamku.

Dba o tych, którzy odwiedzają Zamek, udziela 

wszelkiej pomocy przez internet i telefonicznie. Przekazuje 

bieżące informacje dotyczące oferty Zamku: wystaw, kon-

certów, wykładów, zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych. 

Sklep zamkowy prowadzi sprzedaż publikacji, pa-

miątek i gadżetów przygotowywanych z okazji wystaw 

czasowych i ekspozycji stałych oraz oryginalnych prezen-

tów. Obsługuje zamówienia sklepu internetowego. Sta-

ra się sprostać wszystkim oczekiwaniom zwiedzających, 

uważnie ich słucha i doradza, co można wybrać z oferty 

Zamku zgodnie z ich zainteresowaniami.

Obsługi Publiczności
Dział
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Dział Administracyjno-Gospodarczy i Ogrodów zarządza 

majątkiem muzeum i gospodaruje jego wyposażeniem. 

Dba o zaopatrzenie materiałowe oraz prowadzi gospodar-

kę magazynową Zamku. Planuje pracę transportu samo-

chodowego i wewnętrznego oraz obsługę pokoi gościn-

nych znajdujących się w Zamku. 

Zapewnia ciągłość funkcjonowania administra-

cyjnego muzeum poprzez utrzymywanie stałej zdolności 

użytkowej wyposażenia wszelkich pomieszczeń biuro-

wych i magazynowych. Utrzymuje w czystości wszystkie 

pomieszczenia należące do Zamku. Dba o funkcjonalność 

i estetykę otoczenia muzeum oraz planuje rozwój ogro-

dów historycznych towarzyszących rezydencji. Realizuje 

aranżacje florystyczne na potrzeby ekspozycji, wystaw cza-

sowych oraz wydarzeń. 

Dział złożony jest z czterech sekcji: Logistyki, Mająt-

kowej, Ogrodów oraz Porządkowej.

Administracyjno-Gospodarczy  
i Ogrodów

Dział
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Działy: Ekonomiczny, Rachuby Płac i Księgowości podle-

gają głównemu księgowemu i zajmują się planowaniem, 

analizą finansową, sprawozdawczością budżetową i staty-

styczną, naliczaniem płac, rozliczaniem podatków i składek 

ZUS. Działy są wsparciem dla pracowników Zamku w za-

kresie prawidłowego wykorzystania budżetu, uczestniczą 

w realizacjach wystaw i wydarzeń w Zamku, sprawują cią-

głą kontrolę nad finansami, zapewniając bezpieczeństwo 

i płynność finansową naszej instytucji.

FinansowyDział

Podstawowym zadaniem Działu Kadr i Szkoleń jest dbałość 

o środowisko pracy i dobro pracowników. Kadry czuwają, 

by dokumenty sporządzano w terminie, a zapisy w nich 

zawarte były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Kadr  
i SzkoleńDział

Dział zajmuje się pozyskiwaniem najlepszych dostawców 

dóbr i usług dla Zamku Królewskiego.

Zamówień  
PublicznychDział

Realizuje zadania związane z obsługą prawną muzeum. 

Radcy prawni udzielają opinii, przygotowują umowy 

z kontrahentami Zamku oraz opracowują wewnętrzne za-

rządzenia i regulaminy.

Radców  
PrawnychDział
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Dział zajmuje się organizacją działalności Zamku, przygo-

towuje projekty zarządzeń wewnętrznych we współpracy 

z innymi komórkami i radcą prawnym, prowadzi rejestr 

aktów prawnych obowiązujących w Zamku, rejestr skarg 

i wniosków oraz koordynuje proces udostępniania infor-

macji publicznej. Monitoruje zgodność wewnętrznych re-

gulacji prawnych z przepisami prawa.

Zespół prowadzi sekretariat dyrekcji Zamku oraz 

kancelarię ogólną, do której zadań należy rejestr korespon-

dencji przychodzącej i wychodzącej. Odpowiada także za 

prowadzenie spraw związanych z delegacjami zagraniczny-

mi oraz organizuje spotkania Rady Muzeum.

Organizacyjny 
Dział
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Informacja finansowa dotycząca działalności 
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 
w 2021 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM NETTO 67 797 190,52

w tym:

1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 258 243,00

2. Dotacje na realizację zadań celowych (z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy)

4 411 234,17

a) Organizacja wystawy Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II 621 170,85

b) Organizacja wystawy 3V. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Wystawa w 230. roczni-

cę uchwalenia Konstytucji 
822 165,03

c) Organizacja wystawy Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy 957 168,00

d) Organizacja wystawy Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego 1 309 910,00

e) III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Colloquia casterensia, pt. Zamki w Polsce 

u progu nowych czasów. Transformacje i fundacje w XV w.
14 935,86

f) Organizacja wystawy Chopin. Salon romantyczny 161 063,94

g) Pokaz obrazu M. Caravaggia Narcyz przy źródle 404 820,49

h) Festiwal Królewskie Arkady Sztuki 2021 – Urząd m.st. Warszawy 120 000,00

3. Pozostałe dofinansowania – środki od darczyńców 137 451,90

3.1. Projekty sfinansowane przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich 86 993,61

a) Publikacja Wazowie i literatura 16 730,00

b) Festiwal Królewskie Arkady Sztuki 2021 45 155,04

c) Publikacja Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność 25 108,57

3.2. Projekty sfinansowane przez Fundację Teresy Sahakian 50 458,29

a) publikacja Bona Sforza d’Aragona 2 000,00

b) działalność merytoryczna/ogólna Zamku 48 458,29

4.  Przychody własne 6 941 336,45

a) wpływy z biletów wstępu 2 936 866,47

zwiedzanie 2 719 978,20

muzealne zajęcia edukacyjne, koncerty, wykłady 216 888,27

b) przychody ze sprzedaży w sklepie muzealnym 789 585,78

c) wpływy z wynajmu krótkoterminowego (wynajem sal: Arkady Kubickiego, Zamek, 

ogrody) oraz obsługa wynajmu
1 747 345,51
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d) przychody z nieruchomości zamkowych (czynsze) 189 632,52

e) przychody z innych usług (w tym usługi reklamowe związane z wystawami, koncertami) 1 277 906,17

5. Pozostałe przychody 14 048 925,00

a) międzyokresowe rozliczenie przychodów, tzw. wyrównanie amortyzacji – dotyczy środ-
ków trwałych, finansowanych lub współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa

11 860 337,90

b) przychody finansowe 10 035,59

c) wpływy od sponsorów 1 812 500,00

d) pozostałe (m.in. barterowa wymiana usług, przychody ze źródeł spoza RP, darowizny, 

wymiana zbiorów bibliotecznych)
366 051,51

II. KOSZTY OGÓŁEM NETTO 64 792 451,84

1. Wydatki osobowe oraz ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy 25 816 708,15

2. Wynagrodzenia bezosobowe 1 056 010,09

3. Zakupy materiałów, energii, media 5 154 489,95

4. Zakupy usług (m.in. ochrona obiektu, usługi teleinformatyczne, poligraficzne, transportowe) 14 464 802,10

5. Pozostałe koszty (m.in. koszty promocji, marketingowe, reprezentacji, reklamy, sprzeda-

ży towarów, finansowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne)
5 194 338,21

6. Amortyzacja środków trwałych (wraz ze zbiorami bibliotecznymi) 13 106 103,34

III. WYNIK (PRZYCHODY – KOSZTY) 3 004 738,68

IV. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 84 150,00

V. WYNIK FINANSOWY 2 920 588,68

Wydatki na działalność merytoryczną: 11 991 637,80

Liczba zadań merytorycznych w 2021 r. – 58

VI. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 R.  
W RAMACH DOTACJI MAJĄTKOWEJ PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nazwa zadania

Podział na źródła finansowania:

Dotacja celowa  
z MKDiN

Środki własne 
(w tym podatek VAT) 
+ środki sponsorskie

1. Zakupy dzieł sztuki w ramach powiększania kolekcji 
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

30 478 523,74 2 669 451,14

2. Modernizacja systemu klimatyzacji w Zamku 
Królewskim 

1 500 000,00 425 196,00

3. Kompleksowa modernizacja systemów sygnalizacji 
pożarowej, ewakuacji oraz instalacji zabezpieczenia 
pożarowego

250 000,00 57 500,00

Łączna kwota 32 228 523,74 3 152 147,14
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q prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

q Jarosław Wójtowicz – pierwszy zastępca dyrektora ds. zarządzania

q Ziemowit Koźmiński – zastępca dyrektora ds. muzealnych i programowych

q Elżbieta Ofat – zastępca dyrektora ds. marketingu

q Agnieszka Bębenek – główny księgowy

Dyrekcja Zamku Królewskiego 
w Warszawie – Muzeum

Rada Muzeum
q przewodniczący Rady Muzeum 

prof. dr hab. Stanisław Maria Mossakowski – historyk 

sztuki, profesor nauk humanistycznych, Polska Aka-

demia Nauk

q zastępca przewodniczącego Rady Muzeum 

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki – historyk sztuki, Papieska 

Akademia Teologiczna

q prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz – historyk sztuki, 

Uniwersytet Łódzki

q prof. dr hab. Andrzej Buko – archeolog, Instytut 

Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

q Marcin Jastrzębski – prezes Zarządu Grupy Lotos SA

q prof. dr hab. Tomasz Jasiński

q Marek Konopka – archeolog, wiceprezes PKN ICOMOS

q prof. dr hab. Mirosław Nagielski – historyk, Uniwersy-

tet Warszawski

q prof. dr hab. Jan Ostrowski – historyk sztuki, prezes 

Polskiej Akademii Umiejętności

q prof. dr hab. Andrzej Rottermund – historyk sztuki, 

były wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego w War-

szawie; przewodniczący Fundacji Zbiorów im. Ciecha-

nowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian

q prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk – historyk, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

q prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – prezes Stowa-

rzyszenia Historyków Sztuki

q Andrzej Walczak – przedstawiciel Grupy Atlas

q Wit Karol Wojtowicz – dyrektor Muzeum – Zamku 

w Łańcucie

q Małgorzata Zakrzewska – przewodnicząca Komisji 

Kultury i Promocji Miasta, Urząd m.st. Warszawy

q prof. dr hab. Wojciech Fałkowski 

q Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego  

w Warszawie

q Maria Krystyna Bacciarelli

q Bank Pekao SA

q Małgorzata Pawlak-Dyrzyńska

q Michał Hornowski

q ksiądz Jan Kołecki

q Julita Portait

q dr Jan Gustaw Rokita

q Anna Schabowska

q Tomasz Taraszkiewicz

q Lila Joanna Wołyńska

q Marek Wrede

q Iwona Zięta

przekazy:

q Narodowy Bank Polski

Darczyńcy
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MECENAS ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE PODCZAS PIERWSZEGO ROKU OBCHODÓW  
JUBILEUSZU 50-LECIA ODBUDOWY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

PARTNER STRATEGICZNY JUBILEUSZU

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY JUBILEUSZU

PARTNERZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
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