


WARSZTATY DLA DZIECI

Malarska strefa malucha – zabawy i animacje dla dzieci w wieku 1–3 lat
KIEDY: 14 i 21 kwietnia, godz. 11.00–12.45 
GDZIE: Stara Kordegarda i ogród
WSTĘP: bezpłatny

Wyrusz w malowniczą podróż pełną kolorów. Towarzysz dziecku w jego pierwszych krokach 
w świecie artystycznej przygody i stwórz z nim małe dzieła sztuki.

Tematy spotkań: 
14 kwietnia – Lejący się błękit wstążki
21 kwietnia – Soczysta zieleń trawy

Maluję – rodzinna strefa malarska
KIEDY: od czwartku do niedzieli w godz. 11.00–12.45 (I wejście), 13.00–14.45 (II wejście), 
15.00–16.45 (III wejście)
GDZIE: Stara Kordegarda i ogród
WSTĘP: 5 zł / rodzina; bilety do nabycia w Starej Kordegardzie, w piątki – bezpłatnie

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

Poczuj kształty – ceramiczne warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6–10 lat  
z niepełnosprawnością wzroku

KIEDY: 15 kwietnia, godz. 11.00–12.00 oraz 13.00–14.00
GDZIE: Stara Kordegarda
WSTĘP: bezpłatny, warsztaty w ramach projektu Bliżej sztuk (PFRON)
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Obły, płaski, kanciasty, czubaty, a jednocześnie miękki, gładki czy szorstki… Dzieci wraz 
z opiekunami zapraszamy na warsztaty ceramiczne, bazujące na zmyśle dotyku, wyczuwaniu 
kształtów, struktur i faktur. Naszą inspiracją będą spiczaste kształty rogów satyra i obłe formy 
ceramicznych waz.

Rymowanki do obrazów – zabawy z nauką słówek PJM
KIEDY: 12 kwietnia, godz. 11.00–12.00
GDZIE: Stara Kordegarda i ogród
WSTĘP: bezpłatny, warsztaty w ramach projektu Bliżej sztuk (PFRON)
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Zapraszamy do udziału w zabawie, inspirowanej słowem i ruchem. Wspólnie spróbujemy zry-
mować znaki z Polskiego Języka Migowego i sprawdzimy, jak ułożyć rym do układu dłoni.  
Rymowanki, których się nauczymy, zainspirowane zostały obrazami z kolekcji króla Stanisława 
Augusta.

Wiosenne spacery przyrodnicze – dla rodzin z dziećmi w wieku 8–13 lat
KIEDY: 15, 22 i 29 kwietnia, godz. 13.00–14.30
GDZIE: Ogrody MŁK
WSTĘP: 5 zł / osoba



WARSZTATY I SPOTKANIA DLA DOROSŁYCH

Sztuka wyobraźni – malarskie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 1–5 lat 
z niepełnosprawnością wzroku 

KIEDY: 16 kwietnia, godz. 11.00–12.00 oraz 13.00–14.00
GDZIE: Stara Kordegarda
WSTĘP: bezpłatny, warsztaty w ramach projektu Bliżej sztuk (PFRON)
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Wyrusz z nami do świata malarskiej wyobraźni, gdzie wszystko może się zdarzyć. Wspólnie 
stworzymy niezwykłe dzieła sztuki, inspirowane obrazami z kolekcji króla Stanisława Augusta.

Łazienki na piątek – krótkie oprowadzania po obiektach i ogrodach  
Muzeum Łazienki Królewskie 

KIEDY: każdy piątek o godz. 15.00, czas trwania ok. 30–40 min
GDZIE: zabytkowe obiekty i historyczne ogrody Łazienek Królewskich
WSTĘP WOLNY

Jeśli chcecie poznać mniej znane ciekawostki o Łazienkach Królewskich, weźcie udział w krótkich  
oprowadzaniach po ogrodach i zabytkowych wnętrzach. Dowiecie się m.in., co kryje klatka 
z ptakiem w królewskiej sypialni, w jaki sposób ostatni król Polski zamawiał dzieła do swojej 
kolekcji, które drzewa w historycznych ogrodach są najstarsze i jak Muzeum dba o te okazy.

Tematy spotkań (program może ulec zmianie): 
14 kwietnia – Klatka z ptakiem – arcydzieło zegarmistrzowskie, opowiada: Małgorzata Grąb-
czewska, zastępca dyrektora ds. muzealnych w Muzeum Łazienki Królewskie, miejsce: Pałac 
na Wyspie, Sypialnia królewska (I piętro)

21 kwietnia – O wielkich drapieżnych ssakach, opowiada: Radosław Pomagalski, przyrodnik 
z Zespołu Edukacji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, miejsce: Koszary Kantonistów, sala 
Las (I piętro)

28 kwietnia – Posągi królów w Rotundzie, opowiada: dr Kamil Frejlich, historyk w Dziale Eduka-
cji w Muzeum Łazienki Królewskie, miejsce: Pałac na Wyspie, Rotunda (parter)

Huby w innym świetle – warsztaty grzyborytu
KIEDY: 2 kwietnia, godz. 11.00–14.00
GDZIE: Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni
WSTĘP:  10 zł – bilety do nabycia na portalu kicket.com (doliczana opłata transakcyjna)

Zapraszamy na warsztaty, podczas których poznamy huby. Każdy będzie mógł również wyko-
nać dekoracje z grzybów nadrzewnych i innych naturalnych elementów.

Zapraszamy na spacery przyrodnicze, podczas których wspólnie będziemy szukać oznak wio-
sny w łazienkowskich ogrodach. Start na dziedzińcu Stajni Kubickiego. 

Tematy spacerów:
15 kwietnia – Wiosna w łazienkowskich ogrodach
22 kwietnia – Co zwierzęta robią wiosną w Łazienkach?
29 kwietnia – O drzewach rodzimych i nie tylko słów kilka



KONCERTY

Salony Muzyczne – koncerty muzyki klasycznej
KIEDY: 2 kwietnia – godz. 12.00 i 16.00, 16 kwietnia – godz. 12.00
GDZIE: Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
WSTĘP: 15 zł – bilety do nabycia w kasach Muzeum oraz na portalu kicket.com  
(doliczana opłata transakcyjna)

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

Zaszyj się w Łazienkach. Wiązane koszyczki – warsztaty dla młodzieży (16+) i dorosłych
KIEDY: 15 kwietnia, godz. 11.00–14.00
GDZIE: Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni
WSTĘP: 25 zł – bilety do nabycia na portalu kicket.com (doliczana opłata transakcyjna)

Na warsztatach z cyklu Zaszyj się w Łazienkach uszyjemy proste, usztywniane pojemniki na 
drobiazgi. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały i akcesoria.

Młodzi wirtuozi w Łazienkach – koncert muzyki klasycznej
KIEDY: 23 kwietnia, godz. 12.00
GDZIE: Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
WSTĘP: 10 zł – bilety do nabycia w kasach Muzeum oraz na portalu kicket.com  
(doliczana opłata transakcyjna)

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

Piosenki do obrazów – koncert z tłumaczeniem na PJM na żywo
KIEDY: 16 kwietnia, godz. 19.00
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP: bezpłatny, w ramach programu Bliżej sztuk (PFRON)

Znakomici artyści zaprezentują utwory powstałe do siedmiu dzieł z kolekcji króla Stanisława 
Augusta. Koncert tłumaczony będzie na Polski Język Migowy. Dodatkowo przygotowaliśmy do 
poszczególnych obrazów tyflografiki.

FINISAŻ WYSTAWY OD TURNIEJU DO KARUZELU. IGRZYSKA RYCERSKIE W NOWOŻYTNEJ EUROPIE

Bezpłatne zwiedzanie wystawy Od turnieju do karuzelu. Igrzyska rycerskie  
w nowożytnej Europie

KIEDY: 1 kwietnia godz. 10.00–17.00, 2 kwietnia godz. 10.00–16.00
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP WOLNY

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 póź-
niej także renesansu i kolejnych epok. Zgromadzone eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów 
Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie. 



Turniej rycerski w Łazienkach Królewskich – pokazy pojedynków z trzech epok
KIEDY: 2 kwietnia, godz. 10.00–15.00
GDZIE: plac przed Stajniami Kubickiego
WSTĘP WOLNY

Pojedynek z XV w. zaprezentują rekonstruktorzy, specjalizujący się w okresie grunwaldzkim. 
Walkę z XVI w. pokażą rekonstruktorzy w zbrojach z lat 1515-1530. Uczestnicy trzeciej potyczki 
wystąpią w uzbrojeniu z połowy XVII w. Każdą walkę poprzedzi komentarz historyczny.

Turnieje rycerskie, walki gladiatorów czy rewia mody – warsztaty dla rodzin z dziećmi  
w wieku 9–13 lat

KIEDY: 1 kwietnia, godz. 10.30–12.30
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP: 10 zł / osoba
ZAPISY: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl, tel. (+48) 518 684 215

Poznamy historię turniejów rycerskich – od honorowych pojedynków do barwnych widowisk ze 
skomplikowaną scenografią i starannym scenariuszem. Wykorzystując modele jeźdźców oraz 
koni, tworzyć będziemy różne elementy zbroi. 

Rycerz turniejowy, czyli top model średniowiecznej i renesansowej Europy – warsztaty  
dla rodzin z dziećmi w wieku 9–13 lat

KIEDY: 1 kwietnia, godz. 13.00–15.00
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP: 10 zł / osoba
ZAPISY: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl, tel. (+48) 518 684 215

Posłuchamy opowieści o turniejach rycerskich i kulturze dworskiej. Korzystając z papierowych 
modeli, wykonamy stroje z dawnych epok. 

Turnieje rycerskie na ziemiach polskich – wykład
KIEDY: 1 kwietnia, godz. 15.30–16.30
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP WOLNY

Daniel Cichorski z MŁK przedstawi genezę turniejów rycerskich w średniowiecznej Europie. 
Opowie także o pierwszych takich zmaganiach na ziemiach polski (1243, Lwówek Śląski), tur-
nieju jako integralnej części spotkania dyplomatycznego oraz Zawiszy Czarnym jako ideale 
rycerza średniowiecznego. 

Rycerski maraton plastyczny dla dzieci w wieku 5–10 lat
KIEDY: 2 kwietnia, godz. 11.00–14.00 (można dołączyć w dowolnym momencie)
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP WOLNY
ZAPISY: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl, tel. (+48) 518 684 215

Będziemy rysować konnego rycerza, posiłkując się eksponatami z wystawy Od turnieju do ka-
ruzelu. Igrzyska rycerskie w nowożytnej Europie.



Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
KIEDY: 2 kwietnia, godz. 15.15–16.15
GDZIE: Stajnie Kubickiego
WSTĘP WOLNY

Michał Mackiewicz, archeolog z Działu Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie opowie o historii turniejów rycerskich oraz prezentowanych na wystawie arcydziełach 
europejskiego płatnerstwa.

FINISAŻ WYSTAWY ZWROT KU ŚWIATŁU. MAX LIEBERMANN W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Bezpłatne zwiedzanie wystawy Zwrot ku światłu. Max Liebermann w Łazienkach Królewskich
KIEDY: 1 kwietnia godz. 10.00–17.00, 2 kwietnia godz. 10.00–16.00
GDZIE: Pałac na Wyspie
WSTĘP WOLNY

Max Liebermann jest uznawany za jednego z najwybitniejszych malarzy niemieckich końca XIX 
i początku XX wieku. W jego sztuce najpełniejszy wyraz znalazła specyficzna odmiana impresjo-
nizmu, która narodziła się w Niemczech właśnie na przełomie wieków. Obrazy, ze zbiorów Sta-
atliche Kunstsammlungen w Dreźnie umieszczono w przestrzeni Galerii Obrazów. Kontrastowe 
zestawienie kolekcji króla Stanisława Augusta z rewolucyjnym malarstwem odrzucającym aka-
demizm pozwala na dostrzeżenie różnych spojrzeń na istotę tej dziedziny sztuki i jej ewolucję. 

W świecie impresji – spotkania przy obrazach Maxa Liebermanna
KIEDY: 1 i 2 kwietnia, godz. 12.30–15.00 (można dołączyć w dowolnym momencie)
GDZIE: Pałac na Wyspie, Galeria Obrazów
WSTĘP WOLNY

Muzealny edukator omówi prezentowane na wystawie w Łazienkach Królewskich prace Maxa 
Liebermanna: Pejzaż parkowy i Autoportret. Twórczość artysty zostanie zaprezentowana 
w szerszym kontekście europejskiego impresjonizmu. 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
KIEDY: 2 kwietnia, godz. 11.00–12.30
GDZIE: Pałac na Wyspie, Galeria Obrazów
WSTĘP WOLNY

Anna Szary, kurator wystawy, opowie o twórczości Maxa Liebermanna, spod którego pędzla 
wyszły piękne obrazy impresjonistyczne, które świetnością zrównywano z dziełami impresjo-
nistów francuskich, a artystę nazywano niekiedy niemieckim Renoir.

Malarze światła – warsztaty malarskie dla dzieci w wieku 6–10 lat i opiekunów
KIEDY: 1 i 2 kwietnia, godz. 15.00–16.30
GDZIE: Pałac na Wyspie (miejsce zbiórki), Stara Kordegarda
WSTĘP: 25 zł / dziecko plus opiekun, 10 zł – kolejne dziecko; bilety do nabycia w dniu 
wydarzenia w Starej Kordegardzie
ZAPISY: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Wspólnie dowiemy się, na czym polegał sekret impresjonistów. Będziemy szkicować otaczają-
cy nas świat, bawić się kolorami i sprawdzać, w jaki sposób można połączyć je w całość, aby 
płynnie mieszały się ze sobą. Zainspirowani pracami Maxa Liebermana oraz innych impresjo-
nistów namalujemy pejzaże, ukazujące urodę łazienkowskich ogrodów.



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
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Szczegółową 
mapę Muzeum 
znajdziesz tutaj:



Podchorążówka 
Kasa główna, sklep muzealny,

Pałac na Wyspie  
Królewska Galeria Obrazów, 
wystawa czasowa: Zwrot ku światłu. Max  
Liebermann w Łazienkach Królewskich (do 2.04)

Stara Oranżeria  
Królewska Galeria Rzeźby i Teatr Królewski

Pałac Myślewicki  
Apartamenty ks. Józefa Poniatowskiego

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
Koszary Kantonistów: ekspozycje stałe
Stajnie Kubickiego: ekspozycje stałe,  
wystawa czasowa: Od turnieju do karuzelu.  
Igrzyska rycerskie w nowożytnej Europie (do 2.04)

Stara Kordegarda 
Rodzinna strefa edukacyjna Maluję

W piątki wstęp do wszystkich obiektów jest BEZPŁATNY  
(zwiedzanie wyłącznie indywidualne)

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–czwartek 10.00–16.00
piątek–sobota 10.00–17.00
niedziela 10.00–16.00

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

Na okładce: Alegoria Wiosny, Jean-Jacques-André Le Veau (rytownik), Charles-Joseph-Dominique Eisen (rysownik), 1767–1771, akwaforta, 
wł. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

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

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


