13 maja minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz nuncjusz apostolski w
Polsce zwiedzili na Zamku Królewskim w Warszawie wystawę Arcydzieła z Watykanu.
Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II.
W dniu 40. rocznicy zamachu na Jana Pawła II prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego
w Warszawie, oraz kurator wystawy Beata Gadomska oprowadzili prof. Piotra Glińskiego, wiceprezesa
Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz abp Salvatore Pennacchia,
nuncjusza apostolskiego w Polsce, po wystawie Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin
Jana Pawła II, która jest eksponowana na Zamku Królewskim w Warszawie do 13 czerwca 2021 r.

Wystawa została przygotowana na 100-lecie urodzin Jana Pawła II, jednak ze względu na pandemię jej
otwarcie zostało przeniesione na 2021 rok. Od 4 maja ekspozycję można zwiedzać bezpośrednio w
salach Biblioteki Królewskiej Zamku Królewskiego.
– To piękna, nasycona szalenie ważnymi treściami wystawa. Widz jest pod wrażeniem silnych przesłań
dotyczących wartości związanych z Janem Pawłem II – powiedział dziś wicepremier Profesor Piotr
Gliński po obejrzeniu wyjątkowej ekspozycji prezentowanej na Zamku Królewskim w Warszawie. –
Zapraszam wszystkich Polaków, turystów, szkoły, aby odwiedzić tę wystawę. To wspaniałe
doświadczenie. Można obejrzeć cenne dzieła sztuki, ale też spojrzeć na życie św. Jana Pawła II –
powiedział minister kultury.
– Kultura może być ratunkiem dla współczesnego świata, cieszę się że Zamek Królewski w Warszawie
otworzył drzwi dla wystawy o Janie Pawle II – powiedział nuncjusz. Dodał, że jest ona owocem
współpracy Watykanu i Polski. W taki sposób dzięki prezentowanym dziełom sztuki możemy przejść
drogę życia papieża Polaka.
Dyrektor Zamku Królewskiego prof. Wojciech Fałkowski podkreślił, że organizacja tej wystawy była
niezmiernie trudna ze względu na pandemię, wprowadzane obostrzenia oraz zamykane granice –
Wszystko ułożyło się i wystawa doszła do skutku, ale było to możliwe tylko dzięki bardzo dobrej
współpracy z partnerami. W tym miejscu dyrektor podziękował instytucjom w Polsce oraz we
Włoszech, które użyczyły eksponatów na wystawę.
Wizyta wyjątkowych gości na Zamku była godną inauguracją 101. rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
która przypada na 18 maja 2021 r.
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