


WARSZTATY, SPOTKANIA

Damy i żołnierze
KIEDY: 6 listopada, godz. 13.00–15.00
GDZIE: Stara Kordegarda i ogród
WSTĘP: 25 zł / rodzina; bilety do nabycia od środy do piątku w Starej Kordegardzie,  
w weekend w kasie w Podchorążówce

Poczuj się damą lub żołnierzem. Przyjrzyj się postaciom z XVII- wiecznych i współczesnych ob-
razów, a następnie wykonaj autoportret. Zajęcia realizowane z udziałem psychologa. Warsztaty 
towarzyszące wystawie czasowej Arcydzieła dla króla? Rubens, Van Dyck, Teniers II ze zbiorów 
Dalwich Picture Gallery.

Duże formy: narzut gipsowy – warsztaty artystyczne dla młodzieży (16+) i dorosłych
KIEDY: 18 listopada, godz. 17.30–19.30
GDZIE: Stara Oranżeria i formiernia
WSTĘP: wolny w ramach programu MKiDN Kultura Dostępna
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Podczas warsztatów w Galerii Rzeźby Polskiej poznamy wybitne dzieła rzeźbiarskie z XIX i XX 
wieku. Porozmawiamy także na temat kanonu, proporcji i technik rzeźbiarskich. Następnie 
sami spróbujemy wykonać rzeźbę w technice narzutu gipsowego.

Pałac Myślewicki. Z wizytą u królewskiego bratanka – spotkanie tłumaczone na PJM
KIEDY: 19 listopada, godz. 11.00–12.30 
GDZIE: Pałac Myślewicki 
WSTĘP: wolny w ramach programu MKiDN Kultura Dostępna 
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Stara Oranżeria. Kolekcja rzeźb antycznych i współczesnych króla Stanisława Augusta –  
spotkanie tłumaczone na PJM

KIEDY: 5 listopada, godz. 11.00–12.30
GDZIE: Stara Oranżeria
WSTĘP: wolny w ramach programu MKiDN Kultura Dostępna
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Zgromadzona przez Stanisława Augusta kolekcja kopii rzeźb antycznych w Starej Oranżerii odgry-
wać miała kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W Królewskiej Galerii Rzeźby pody-
skutujemy o kanonie piękna i wzorach antycznych, aby następnie poznać XVIII-wieczny warsztat 
pracy artysty.

Igłą malowane – warsztaty haftu krzyżykowego
KIEDY: 5, 12, 19 i 26 listopada, godz. 10.00–13.00 
GDZIE: Stajnie Kubickiego 
WSTĘP: wolny w ramach programu MKiDN Kultura Dostępna

Początki haftu krzyżykowego sięgają XVI-wiecznych Włoch. Z biegiem czasu ta technika zdo-
bienia przeniknęła do innych krajów i stała się m.in. elementem sztuki ludowej, np. na terenie 
Polski czy Ukrainy. Obecnie haftem krzyżykowym ozdabia się ubiory, elementy wyposażenia 
wnętrz, karty upominkowe czy zakładki do książek.



MALUJĘ – RODZINNA STREFA MALARSKA

Bezpłatne lekcje muzealne – Darmowy Listopad
Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych lekcji muzealnych, odbywających się w zabyt-
kowych obiektach i historycznych ogrodach. Autorskie i kreatywne zajęcia, które poprowadzą 
wykwalifikowani, pełni pasji edukatorzy muzealni, pozwolą poznać historię XVIII-wiecznej re-
zydencji królewskiej oraz tutejszą faunę i florę. 

Zapraszamy również na bezpłatne zajęcia o tematyce przyrodniczej i hippicznej do Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa. 

Maluję – rodzinna strefa malarska
KIEDY: godz. 11.00-12.45 (I wejście), 13.00-14.45 (II wejście), 15.00-16.45 (III wejście), 
strefa Maluję jest otwarta od środy do niedzieli
GDZIE: Stara Kordegarda i ogród
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad

Doświadczaj, poznawaj, pobudzaj wyobraźnię, sensorycznie odtwarzaj malarskość świata  
i baw się!

OFERTA EDUKACYJNA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

„Noc listopadowa” w Łazienkach – seminarium dramatologiczno–teatrologiczne
KIEDY: 26–27 listopada, godz. 10.00–15.00
GDZIE: Pałac Myślewicki
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Podczas spotkania zostanie przybliżona geneza, idea i kompozycja dramatu Noc listopadowa, a tak-
że okoliczności pobytu Stanisława Wyspiańskiego w Łazienkach między końcem stycznia a połową 
lutego 1898 r. 

Malarska strefa malucha – zabawy i animacje dla dzieci w wieku 1–3 lat
KIEDY: 4, 18 listopada, godz. 11.00–12.45
GDZIE: Stara Kordegarda i ogród
WSTĘP: wolny

Wyrusz w malowniczą podróż pełną barw, kształtów i form. Towarzysz dziecku w jego pierw-
szych krokach w świecie artystycznej przygody i stwórz z nim małe dzieła sztuki.

Tematy zajęć: 4 listopada – Odpryski, 18 listopada – Kleksy 

Podczas spotkania zwiedzimy pałac, w którym często bywał książę Józef Poniatowski, uczestnik 
wojen napoleońskich, bohater wielu bitew i znany łamacz serc niewieścich. W trakcie oglądania 
kolejnych pomieszczeń usłyszymy różne opowieści i ciekawostki na temat jego życia. Przyjrzymy 
się także interesującym eksponatom z Dalekiego Wschodu oraz będziemy podziwiać dekorację 
malarską Pokoju Kąpielowego.



LEKCJE MUZEALNE  
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE 

LEKCJE MUZEALNE 
MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA

KONCERTY

PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNE

Salony Muzyczne – koncerty muzyki klasycznej
KIEDY: 6, 13 listopada, godz. 12.00
GDZIE: Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
WSTĘP: 15 zł – bilety do nabycia w kasach Muzeum oraz na portalu eWejściówki  
(doliczana opłata transakcyjna)

Występują utalentowani instrumentaliści, studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie.

Spotkania o tematyce przyrodniczej i hippicznej dla dorosłych
KIEDY: zamawiający wybiera datę i godzinę
GDZIE: Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego, ogrody MŁK
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad
ZAPISY: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 518 684 215  

Uczestnicy spotkań będą mogli zwiedzić wystawy stałe w Stajniach Kubickiego i Koszarach 
Kantonistów, pospacerować szlakiem koni w Łazienkach Królewskich i posłuchać o tym, jak 
uprawiać łazienkowskie gatunki drzew i krzewów.

„Noc listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego
KIEDY: 12 listopada, godz. 18.00
GDZIE: ogrody MŁK
WSTĘP: 50 zł – bilety do nabycia w kasach Muzeum oraz na portalu eWejściówki  
(doliczana opłata transakcyjna)  

Plenerowe widowisko teatralne, którego akcja rozgrywa się w najpiękniejszych miejscach Łazie-
nek. Inscenizacja dramatu przeplata historyczne wydarzenia z 29 listopada 1830 r. z mitologią 
grecką. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Młodzi wirtuozi w Łazienkach – koncert muzyki klasycznej
KIEDY: 20, 27 listopada, godz. 12.00
GDZIE: Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
WSTĘP: 10 zł – bilety do nabycia w kasach Muzeum oraz na portalu eWejściówki  
(doliczana opłata transakcyjna)

Wystąpią utalentowani instrumentaliści młodego pokolenia, stypendyści programu ZDOLNI 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 



WYSTAWY

Arnaldo Pomodoro. Sfera con Sfera
KIEDY: do lipca 2027
GDZIE: Ogród Modernistyczny przy Nowej Oranżerii
WSTĘP: wolny

Arnaldo Pomodoro jest uważany za jednego z najważniejszych współczesnych artystów. Od 
1954 r. mieszka i pracuje w Mediolanie. Jego rzeźby znajdują się w najważniejszych kolekcjach 
publicznych oraz w przestrzeni miejskiej na całym świecie. Monumentalna rzeźba Sfera con 
Sfera zawitała do Łazienek dzięki uprzejmości Fondazione Arnaldo Pomodoro w Mediolanie.

Istota impresjonizmu.  
Rzeźby Rodina w Łazienkach Królewskich

KIEDY: 15 lipca–12 listopada
GDZIE: Pałac na Wyspie
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad

Auguste Rodin, francuski artysta przełomu XIX i XX wieku, otworzył rzeźbę europejską na nowe 
kierunki rozwoju. Zaadaptował on do swoich figur formalne i stylistyczne zasady impresjonizmu.
Na wystawie prezentowane są trzy rzeźby mistrza ze zbiorów Staatliche Kunstsammlungen 
w Dreźnie. Na przykładzie tych prac widać, że w centrum zainteresowania Rodina zawsze był 
człowiek i jego ulotne stany emocjonalne.

Arcydzieła dla króla?  
Rubens, Van Dyck, Teniers II ze zbiorów Dulwich Picture Gallery

KIEDY: 9 września–1 grudnia
GDZIE: Podchorążówka
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad (do 30 listopada)

Wystawa prezentuje pięć arcydzieł europejskiego malarstwa, m.in. Portret damy Petera Pau-
la Rubensa i Madonnę z  Dzieciątkiem Anthony’ego van Dycka. Dzieła pochodzą ze zbiorów 
Dulwich Picture Gallery i po raz pierwszy oglądać je można w Polsce. Obrazy, będące częścią 
londyńskiej kolekcji, nabywane były przed III rozbiorem Polski przez kolekcjonera i marszanda, 
Noela Desenfansa, z myślą o królu Stanisławie Auguście. Z powodu likwidacji I RP i abdykacji 
monarchy nie dotarły jednak do Warszawy.

Co wiemy o grzybach?
KIEDY: 15 września–30 listopada
GDZIE: Koszary Kantonistów
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad

Wystawa stanowi uzupełnienie ekspozycji stałej Las. Jej celem jest podniesienie świadomości 
ekologicznej i zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dzięki ekspozycji poznać można 
najbardziej cenione i popularne grzyby oraz zauważyć różnice i podobieństwa w gatunkach 
trujących i jadalnych.



WYSTAWY

Od turnieju do karuzelu. Igrzyska rycerskie w nowożytnej Europie
KIEDY: 14 listopada 2022–2 kwietnia 2023
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad (do 30 listopada)

W średniowiecznej Europie turnieje stanowiły rodzaj swoistych orężnych igrzysk. Były pokazem 
rycerskiej sprawności w walce pieszej lub konnej, toczonej pojedynczo albo grupami. Zwyczaj 
ten narodził się we Francji w XI–XII wieku. Szybko rozpowszechnił się na pozostałych obszarach 
europejskiego kontynentu, stając się nieodłącznym elementem kultury średniowiecza, a później 
także renesansu i kolejnych epok. Zgromadzone eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów Staatliche 
Kunstsammlungen w Dreźnie. 

Nie nosiłem broni. Miałem plecak i sztalugę
KIEDY: 23 września–7 listopada
GDZIE: Podchorążówka
WSTĘP: wolny w ramach akcji Darmowy Listopad

Obrazy znamienitych malarzy bułgarskich przybliżają atmosferę panującą na Bałkanach 
w okresie wojennym z początku XX w. Wyselekcjonowane dzieła – pochodzące z kolekcji Naro-
dowego Muzeum Historii Wojskowości w Sofii – intrygują, gdyż artyści odtworzyli to, co sami 
zobaczyli i przeżyli na froncie, łącząc bułgarskie i europejskie tradycje sztuki wizualnej. 



PLAN MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Pałac na Wyspie

Podchorążówka | sklep muzealny

Pałac Myślewicki

Stara Oranżeria

Biały Dom

Wodozbiór

Stara Kordegarda

Nowa Palmiarnia | Centrum  
Edukacji Ekologicznej (CEE)

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
Koszary Kantonistów

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa  
Stajnie Kubickiego

Amfiteatr

Nowa Oranżeria

Sfera con sfera | rzeźba Arnaldo Pomodoro

Herbaciarnia | Niepodległa. Miejsce Spotkań

Ermitaż

Skrzynka pocztowa

Teren rekreacyjny

wejścia

kasy

biletomaty

toalety

punkty  
gastronomiczne

Szczegółową 
mapę Muzeum 
znajdziesz tutaj:



Podchorążówka 
Kasa główna, sklep muzealny,
wystawy czasowe: Arcydzieła dla króla?  
Rubens, Van Dyck, Teniers II 
ze zbiorów Dulwich Picture Gallery oraz   
Nie nosiłem broni. Miałem plecak i sztalugę (do 7.11)

Pałac na Wyspie  
Królewska Galeria Obrazów, 
wystawa czasowa: Istota impresjonizmu. 
Rzeźby Rodina w Łazienkach Królewskich (do 12.11)

Stara Oranżeria  
Królewska Galeria Rzeźby i Teatr Królewski

Pałac Myślewicki  
Apartamenty ks. Józefa Poniatowskiego

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
Koszary Kantonistów: ekspozycje stałe,  
wystawa czasowa: Co wiemy o grzybach?
Stajnie Kubickiego: ekspozycje stałe,  
wystawa czasowa: Od turnieju do karuzelu.  
Igrzyska rycerskie w nowożytnej Europie (od 14.11)

Stara Kordegarda 
Rodzinna strefa edukacyjna Maluję

W listopadzie wstęp do wszystkich obiektów jest BEZPŁATNY  
w ramach akcji DARMOWY LISTOPAD

Rezerwacja – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (+48) 504 243 783 

OBIEKTY MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE I GODZINY OTWARCIA

Godziny otwarcia:
poniedziałek nieczynne 
wtorek, środa, niedziela 10.00–16.00
czwartek–sobota 10.00–18.00

poniedziałek–wtorek nieczynne
środa–niedziela 11.00–16.45 
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Znajdź nas WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL

Na okładce: Turniej, Henrich Gӧding, między 1586 a 1590 r, olej na drewnie, Rüstkammer, Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
fot. Jürgen Karpinski. Obraz promujący wystawę Od turnieju do karuzelu. Igrzyska rycerskie w nowożytnej Europie, którą będzie można 
oglądać od 14 listopada w Stajniach Kubickiego.

Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń oraz zasad sanitarnych  
obowiązujących w Muzeum na stronie: www.lazienki-krolewskie.pl


