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Szanowni Państwo,
rok 2020 to rok zarazy, pełen niepokoju i dramatycznych informacji docierających
z różnych stron, czas złych prognoz i jeszcze gorszych obaw. Dla Zamku Królewskiego
w Warszawie był to rok gorączkowej zmiany planów, modyfikacji działań i zupełnie nowej organizacji pracy całego personelu. Przeżyliśmy te 12 miesięcy, nie poddając się przeciwnościom, starając się rozważnie planować kolejne kroki, pilnie obserwując zmienną
sytuację epidemiczną, a wraz z nią nasze możliwości finansowe i organizacyjne. Teraz,
z perspektywy kilku miesięcy możemy stwierdzić, że mimo dużych trudności i wielu ciężkich chwil był to rok bardzo pomyślny i zakończyliśmy go w dobrym nastroju.
Niemal od razu po zamknięciu wszystkich instytucji w kraju i ogłoszeniu lock
downu stanęliśmy przed zasadniczym wyborem drogi na następne miesiące. Było
jasne, że epidemia i związane z nią trudności nie ustąpią przed upływem kolejnych
kwartałów i przyjdzie czekać przynajmniej do następnej wiosny, aby sytuacja wróciła
do normy. Należało zdecydować, czy ograniczamy działalność, wchodzimy w letarg
i zmniejszamy do minimum naszą aktywność, czy też odwrotnie, wbrew zagrożeniom
staramy się kontynuować prace muzealne, próbujemy utrzymać obecność Zamku
w sferze publicznej i zwrócić uwagę miłośników sztuki na nasze zbiory. Chociaż targały
nami wątpliwości i nic nie było pewne, wybraliśmy jednak drugą drogę. Postanowiliśmy w nieco przewrotny sposób zignorować zarazę i nadać zamkowym działaniom
wyraźną dynamikę i rozmach na miarę czasów normalnych. Podjęliśmy wyzwanie,
korzystając z entuzjazmu, którym charakteryzował się uprzedni Rok Wazowski. Stworzyliśmy nowy program i dostosowaliśmy do niego nasze formy działania, oczywiście
biorąc poprawkę na istniejące ograniczenia i nieuchronne kłopoty.
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Pierwszy krok był naturalny – należało stworzyć ciekawą i atrakcyjną ofertę internetową. Wymagało to wprawdzie pewnych zmian organizacyjnych i wielu inwestycji, ale udało się je skończyć w bardzo krótkim czasie. Dosłownie w ciągu paru tygodni
dysponowaliśmy bogatym i dostosowanym do różnych grup wiekowych programem
audycji, filmów i seminariów. Ich tematyka od początku była bardzo szeroka i znacznie
wykraczała poza historię i zbiory Zamku.
Drugim kierunkiem było przygotowanie serii małych wystaw umieszczonych na
trasie zwiedzania komnat historycznych, dostępnych bez osobnego biletu. Nazwaliśmy
je TAS-ami – to akronim od słów: tanio, atrakcyjnie, szybko. W sumie od kwietnia do
grudnia powstało sześć ekspozycji, które pomimo przyjętego tempa zdołaliśmy zaopatrzyć w katalogi zawierające opisy obiektów i eseje historyczne. Zarówno TAS-y, jak
i towarzyszące im wydawnictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, tej
zwiedzającej Zamek i tej oglądającej prezentacje online.
Kolejną decyzją podjętą jeszcze w marcu było utrzymanie programu dużych wystaw, które wymagały długich przygotowań, żmudnych prac konserwatorskich i pogłębionych badań naukowych. Pokaz wielkoformatowych obrazów Tomasza Dolabelli był
właśnie takim przedsięwzięciem. Organizowaliśmy go przez trzy lata i nie wyobrażałem
sobie rezygnacji na finiszu. Była to pierwsza w dziejach polskiego muzealnictwa okazja do obejrzenia dużego zbioru prac tego malarza. Modny celebryta, rozchwytywany
artysta i faworyzowany mistrz pędzla epoki wazowskiej, który nie mógł nadążyć z realizacją zamówień, z biegiem lat został całkowicie zapomniany, przepadł w niepamięci
i mroku dziejów. Wystawą w Zamku, wprawdzie przesuniętą w czasie, ale zrealizowaną
w całości, przypomnieliśmy go miłośnikom sztuki i historii. Wydany katalog zawierający opracowania twórczości i dane biograficzne malarza jest ważnym przysporzeniem
naukowym.
Prowadząc intensywne prace bieżące, nie zrezygnowaliśmy z przygotowywania
następnych wydarzeń – przyszłych wystaw, planowanych inwestycji i wielostronnej
działalności oświatowej i popularyzatorskiej. Rozpoczęte prace nad założeniami merytorycznymi i technicznymi inwestycji w Ogrodzie Północnym posuwają się w szybkim
tempie. Modernizacja techniczna gmachu, niezbędna po półwieczu od rozpoczęcia
budowy, nabiera rozpędu. Wzbogacanie kolekcji dzieł sztuki i rzemiosła jest stale kontynuowane, a grudniowa akcja zakupów dużej liczby obiektów pięknych i unikatowych już przeszła do legendy. Jej efekty pokażemy w katalogu nabytków, który jest
w trakcie przygotowywania. Zamek trwa jako symbol, pozostaje ważnym i rozpoznawalnym znakiem polskiej historii, niezmiennie przypomina dzieje monarchii i całego
narodu. A w obecnej dobie królewska siedziba rozwija szeroki i różnorodny program
działalności, nie rezygnując z ambitnych planów.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
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Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA, na wernisażu kolekcji militariów

KGHM mecenasem Zamku Królewskiego
Dziękujemy KGHM za kontynuację mecenatu w 2020 r.

Współpraca Zamku z KGHM, zainicjowana w 2019 r., opiera się na wyjątkowym zrozumieniu wspólnego dziedzictwa
narodowego i trwa do dziś. Mecenas wspiera finansowo
muzeum i aktywnie angażuje się w inicjatywy kulturalne
placówki, doskonale rozumiejąc kulturotwórczą misję.
W 2020 r. zakupiono do zbiorów Zamku dzieła sztuki wysokiej klasy: obrazy, porcelanę, meble, monety czy
zegary. Współpraca z koncernem miedziowym zaowocowała otwarciem kolekcji militariów, nowej ekspozycji stałej,
24 lutego 2020 r. – Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy w tak wyrazisty sposób uczestniczyć we wzbogacaniu
zbiorów Zamku. Jako spółka Skarbu Państwa zajmująca
się produkcją miedzi i innych metali odczuwamy pewną
łączność między przedmiotem naszych działań a historią
rozwoju oręża – mówił na wernisażu Marcin Chludziński,
prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

KGHM był organizatorem niezwykłego koncertu
na Dziedzińcu Wielkim 16 sierpnia 2020 r. Victoria 1920
z okazji setnej rocznicy Cudu nad Wisłą. Goście wysłuchali
interpretacji utworów Ignacego Paderewskiego w wykonaniu Aleksandra Dębicza, a koncertowi towarzyszył spektakl muzyczno-poetycki. W ramach stulecia Bitwy Warszawskiej mecenas przygotował nowoczesną, edukacyjną
wystawę plakatową 1920 Wojna Światów, którą w komiksowej formie zaprezentowano w Arkadach Kubickiego.
Polski koncern wspierał Zamek także podczas wydarzeń,
akcji promocyjnych i działań edukacyjnych, takich jak
Dzień Dziecka po królewsku. Przyjdź. Odkryj. Zatańcz. Doskonałe współdziałanie z mecenasem ma ogromny wpływ
na rozwój działalności Zamku Królewskiego w Warszawie
i realizację prestiżowych projektów o zasięgu międzynarodowym.
RAPORT ROCZNY 2020
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NABYTKI

Działalność
naukowa
i edukacyjna
Ilustracja obok:
François Gérard, Portret hrabiny Katarzyny Joanny Gabrielle Starzeńskiej, 1803–1804, zakup w 2020 r.
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Melchior de Hondecoeter, Kura, kogut i kurczęta, po 1663, dawniej w kolekcji Stanisława Augusta

Nabytki Zamku Królewskiego w 2020 r.
Zamek Królewski w Warszawie zakupił w minionym roku ponad 200 obiektów. Kolekcja
dzieł sztuki i rzemiosła wzbogaciła się o niespotykanie dużą liczbę pięknych i unikatowych zabytków.
W 2020 r. zbiory Zamku Królewskiego wzbogaciło wiele
cennych i interesujących obiektów. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują zabytki, które udało się pozyskać dzięki dwóm hojnym dotacjom Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W tej grupie znajdują
się zarówno cenne przykłady malarstwa, rysunku oraz różnych dziedzin sztuk zdobniczych – porcelany, złotnictwa,
brązów, meblarstwa – jak i militaria.
MALARSTWO
Zamkowe zbiory dawnego malarstwa powiększyły się
o obrazy pochodzące z różnych epok i reprezentujące
różne szkoły. W pierwszej kolejności należy wymienić
kompozycję Kura, kogut i kurczęta, namalowaną przez
Melchiora de Hondecoetera po 1663 r. Obraz ten w końcu
XVIII w. należał do kolekcji Stanisława Augusta. W XIX w.
10
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stał się własnością jednej z polskich rodzin arystokratycznych, osiadłej na emigracji. Od spadkobierców tej rodziny
po długich negocjacjach udało się nabyć malowidło, które
istotnie wzbogaciło zbiór dzieł należących do ostatniego
króla Polski.
Najstarszymi obrazami, jakie udało się pozyskać
w 2020 r., są dwa wczesnorenesansowe malowidła włoskie:
Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów autorstwa
Rosella di Jacopo Franchiego, pracującego we Florencji
w 1. poł. XV w., oraz Historia Zuzanny pędzla Marca Ruggeriego zw. Marckiem Zoppem, stworzona w końcu lat 60.
XV w., podczas pobytu artysty w Bolonii.
Spośród dzieł późniejszych wymienić trzeba obraz
Diana i Akteon, dzieło flamandzkiego manierysty z 2. poł.
XVI w. Hansa van Speckaerta, a także studium młodzieńca
w półpostaci (św. Jan Chrzciciel?) stworzone przed 1610 r.

Serwis podróżny do herbaty i kawy, Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni, 1722/1723,
zdobienia: Johann Gregorius Höroldt i jego warsztat, ok. 1730

przez jednego z najwybitniejszych przedstawicieli neapolitańskiego caravaggionizmu Giovanniego Battistę Caracciola.
Udało się też pozyskać dwa bardzo wysokiej klasy
portrety powstałe już na początku XIX w. Pierwszy przedstawia Stanisława Ledóchowskiego i wyszedł spod pędzla
Giovanniego Battisty Lampiego mł., utalentowanego portrecisty cieszącego się sławą w niemal całej Europie. Drugi,
będący dziełem wybitnego malarza francuskiego François
Gérarda, przedstawia Katarzynę Joannę Gabrielle Starzeńską. Niewielkich rozmiarów wizerunek, malowany z niemal
miniatorską dbałością o szczegóły pełnił funkcję ricordo,
które sportretowana podarowała jednemu z przyjaciół.
RYSUNKI
Kolekcję dawnych rysunków uzupełniło cenne polonicum
– Portret Tadeusza Kościuszki, sporządzony przez Josefa
Grassiego w 1793 r. Przedstawia on przyszłego naczelnika
powstania w popiersiu, ubranego w mundur, na którym
widnieją ordery Virtuti Militari i Cyncynata. Subtelny rysunek wykonano kredkami (czarną, białą i czerwoną), przy
zastosowaniu bardzo miękkiego modelunku.

CERAMIKA
W tym samym czasie kolekcję zamkową wzbogaciły
także wyroby rzemiosła artystycznego najwyższej klasy.
Unikatem w skali światowej jest serwis podróżny do herbaty i kawy z porcelany miśnieńskiej, uzupełniony o sześć
łyżeczek autorstwa złotników augsburskich, powstały
ok. 1730 r., zachowany w oryginalnym puzdrze. Sześć czarek ze spodkami, imbryk do herbaty, kafetierę, herbatnicę,
cukiernicę oraz miskę płukalniczkę ozdobiono scenkami
chinoiseries pędzla Johanna Gregoriusa Höroldta i jego
warsztatu. Tego typu serwisy często były podarunkami dyplomatycznym tak Augusta II, jak i Augusta III.
Do najcenniejszych nabytków należy półmisek ze
słynnego serwisu sułtańskiego – dar dyplomatyczny Stanisława Augusta dla sułtana tureckiego Abdula Hamida I,
dzieło Królewskiej Manufaktury Fajansu w Belwederze
z ok. 1776 r. Na świecie, poza Topkapı Sarayı w Stambule,
znany jest tylko jeden półmisek tej wielkości w zbiorach
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Łącznie
z nabytym Zamek posiada największy na świecie (poza
Turcją) zespół naczyń z serwisu sułtańskiego, złożony
z dziewięciu przedmiotów.
RAPORT ROCZNY 2020
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Fragment komody w typie sarkofagowym, odmiana „z wąsami” (à moustache), Paryż, ok. 1720,
przypisywana ebeniście Étienne’owi Doiratowi

Na uwagę zasługują także miska i talerz płytki
z 1745–1750, których dekoracja naśladuje oryginalne prace tzw. Fabeltieren Adama Friedricha Loewenfincka pracującego w Miśni w latach 1727–1736. Malowane purpurą
manganu motywy zwierząt zdobiące naczynia to powtórzenia mitycznych stworzeń, którymi Loewefinck ozdobił
talerze z serwisu Schwarz-Gold-Streifen. Dekoracja ornamentalna przy krawędzi talerza powtarza kompozycję
z zastawy Adolfa von Münchausena, premiera Hanoweru.
Do zbiorów Zamku zakupiono trzy figury biskwitowe autorstwa czołowych rzeźbiarzy manufaktury: Étienne’a Maurice’a Falconeta (para modeli z ok. 1760 r.) oraz Josepha Le Riche’a (model z 1775 r.). Ostatni z nich stworzył
grupę figuralną Amor opiekujący się młodością, dla której
inspiracją mogły być dzieła powstające we Francji od lat
30. XVIII w.
Nabytkiem Zamku są również wazy z białej porcelany, które powstały w założonej przez Jeana-Baptiste’a Locré
Fabrique de la Courtille w Paryżu działającej od 1773 r. i wytwarzającej według własnych receptur porcelanę wysokiej
jakości, wyróżniającą się szklistością. Piękne klasycystyczne
12
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formy waz posiadają kwadratowy cokolik, jajowaty brzusiec i motyw wężów oplatających szyję i wylew, co bardzo
przypomina zachowany rysunek projektowy Jeana-Louisa
Prieura zachowany w Gabinecie Rycin BUW i pochodzący z zespołu projektów do pierwszej przebudowy wnętrz
Zamku.
MEBLE
Zbiór zabytkowych mebli wzbogaciły dwie rzadkie komody roboty paryskiej. Pierwsza, z lat 20. XVIII w., w stylu regencji, reprezentuje typ określany jako sarkofagowy „z wąsami” (à moustache), ze względu na specyficzną dekorację
dolnej szuflady. Atrybuowana ebeniście Étienne’owi Doiratowi zwraca uwagę kompletem zachowanych aplikacji ze
złoconego brązu i układem palisandrowej okleiny. Druga,
z ok. 1755 r., to mebel w stylu Ludwika XV, z charakterystycznym układem szuflad określanym terminem sans
traverse (bez podziału). Komoda jest sygnowanym dziełem
ebenisty Christophe’a Wolffa.

Jean-Antoine Lèpine (mechanizm), zegar w stylu Ludwika XVI, Paryż, ok. 1780–1785

ZEGARY
Cennym nabytkiem jest zegar kominkowy z brązowymi
personifikacjami Nauki i Filozofii oraz złoconymi aplikacjami, zwieńczony figurą orła, wskazujący minuty, godziny,
dni tygodnia i ich symbole oraz dni miesiąca, wybijający
godziny i półgodziny. Powstał w Paryżu ok. 1785 r. Mechanizm to dzieło zegarmistrza królów Francji Jeana-Antoine’a
Lépine. Zabytek zwraca też uwagę wysoką jakością brązowych odlewów.
Innym zakupem jest zegar ze złoconą, klasycystyczną obudową z brązu, z popiersiem księcia Józefa Poniatowskiego w polskim mundurze generalskim z krzyżami
Virtuti Militari, Legii Honorowej oraz gwiazdą Orderu Orła
Białego. Czasomierz z mechanizmem wahadłowym typu
paryskiego, wskazujący godziny i minuty, wybijający godziny i półgodziny, powstał we Francji w latach 1814–1830.
PASY KONTUSZOWE
Muzealna kolekcja pasów kontuszowych powiększyła
się dzięki nabyciu kolejnego zabytku – pasa litego, czterostronnego, o wyjątkowej długości 480 cm (przy szer.

38,5 cm). Okazały pas jest dziełem krakowskiej pracowni
Daniela Chmielewskiego, działającej od 1794 r. do 1. ćw.
XIX w.
W głowach, czyli zakończeniach pasa, został powtórzony dwukrotnie okazały bukiet stylizowanych kwiatów
wyrastających z odwróconej wachlarzowatej palmety.
W części środkowej znajduje się wzór raportowy złożony
z palmetek w mijających się szeregach na tle zygzakowatych linii. Na obrzeżeniach widnieją różne wici kwiatowe.
Pas zasługuje na wyróżnienie zarówno ze względu na rozmiary, technikę wykonania, jak i dekorację łączącą stylizowaną ornamentykę z motywami ujętymi w sposób naturalistyczny. Ma dobrze zachowane złocenia nici metalowych
i kolory nici jedwabnych.
Pas Daniela Chmielewskiego jest czwartym w zamkowej kolekcji pasem z persjarni krakowskich, których działalność rozwinęła się przy końcu XVIII w., poza nim znajdują się trzy pasy jedwabne, jeden z pracowni Franciszka
Masłowskiego, dwa z niezidentyfikowanych warsztatów.
Paśnik Daniel Chmielewski (Chmielowski, Chmieleski) pochodził spod Grodna, mógł więc uczyć się w fabryce
RAPORT ROCZNY 2020
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Ekrytuar (kałamarz) w stylu Ludwika XVI, Francja, 1775–1800

grodzieńskiej założonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta. Obywatelem miasta Krakowa został w 1794 r. i wtedy zapewne założył pracownię, która w ostatnich latach
XVIII w. była największą persjarnią krakowską.

Poloniae Magnitudine Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae Mazowiae et Swerige. Na rewersie odczytać można: Fortunam
Deus Dat Gloria Et Victoria Vi Adipiscitur Mea Fortitudine
est Ab Amicus et Ab Inimicis Gloria Afficiour i datę 1598.

MILITARIA
Cenne obiekty powiększyły również młodą, bo zainaugurowaną w styczniu 2020 r. zamkową Zbrojownię. Należy
do nich głownia turecka (?) zdobiona w manufakturze
lwowskiej XVI/XVII w., ze stali damasceńskiej, złota, kamieni półszlachetnych i ołowiu. Ozdobiona na awersie charakterystycznym złotym ornamentem floralnym, wkuwanym
w ostrze. Dodatkową ozdobę stanowią krwawniki i turkusy
oprawione bezpośrednio na płazie głowni. Takie głownie
stanowią rzadkość w zbiorach uzbrojenia wschodniego
zarówno w kolekcjach europejskich, jak i tureckich.
Innym zasługującym na wymienienie nabytkiem
jest głownia od szabli Zygmuntówki (Turcja, Persja, Polska).
Awers głowni zdobi inkrustowany złotem wizerunek Zygmunta III Wazy, w popiersiu, z imieniem króla i skrótem
jego tytułów Sigismundus RPMDLRPMES (Sigismundus Rex

NUMIZMATY
W mijającym roku zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie wzbogaciły się o dwa numizmaty – monetę i medal.
Pierwszy z nich to brakteat przedstawiający kroczącego w lewo anioła, z rozpostartymi skrzydłami, w szacie
z krzyżem na piersi. Brakteaty, czyli cienkie, jednostronne
monety (od łac. bractea – blaszka) pojawiły się w Niemczech w 1. poł. XII w. W Polsce pierwszy wybił je Bolesław
Krzywousty, jednak rozpowszechniły się u schyłku XII w.
i w wieku XIII – podczas rozbicia dzielnicowego. Ich popularność wiąże się z będącą formą podatku okresową wymianą monety (renovatio monetae), w ramach której wymieniano „starą” monetę na „nową” po niekorzystnym dla
ludności kursie. Pieniądz brakteatowy emitowali różni książęta piastowscy, a brakteat z kroczącym aniołem stylistycznie i technologicznie nawiązuje do monet bitych w Wiel-
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Medal Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki, proj. Samuel Ammon, Gdańsk, 1621 (?)

kopolsce na przełomie XII i XIII w. W przeciwieństwie do
szeregu innych tego typu beznapisowych numizmatów
zamkowy brakteat ma zniekształconą legendę, którą można jednak odczytać jako imię księcia – DVX HEINRICVS.
Tę monetę najprawdopodobniej wyemitował Henryk I
Brodaty, książę śląski, który na krótko (1206–1207) przejął we władanie ziemię kaliską, gdzie najprawdopodobniej
moneta ta powstała. Brakteat z aniołem istnieje w jednym
egzemplarzu, pochodzi najprawdopodobniej z kolekcji
znanego historyka i numizmatyka Mariana Gumowskiego
– do tej pory znany był jedynie rysunek egzemplarza pochodzącego z jego zbiorów (odpowiadający zamkowemu
brakteatowi).
Drugi z nabytych numizmatów to medal prezentujący popiersia Zygmunta III Wazy i jego żony Konstancji we
wspaniałych strojach. Król jest w zbroi, z Orderem Złotego
Runa, wizerunek królowej zachwyca bogato zdobioną suknią, diademem oraz drogocennymi kolczykami i naszyjnikiem. 1 poł. XVII w. to jeden z najwspanialszych okresów
medalierstwa polskiego, którego głównym ośrodkiem
pozostaje Gdańsk. Autorem medalu jest Samuel Ammon,

jeden z najlepszych artystów – medalierów gdańskich tego
okresu. Żył krótko i nie pozostawił po sobie licznych dzieł.
Na medalu Zygmunta i Konstancji nie ma jego sygnatury,
jednak podobieństwo do jego innej pracy – słynnej serii
złotych numizmatów z Zygmuntem III (ikon polskiej numizmatyki), której 40-dukatowa odmiana stanowi ozdobę
kolekcji zamkowej – jest uderzające i nie pozostawia wątpliwości co do autorstwa. Zygmunt III poślubił Konstancję
w 1605 r., medal został jednak zaprojektowany później –
najprawdopodobniej w 1621 r.
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1.
2

WYSTAWY
CZASOWE
I EKSPOZYCJE
STAŁE

Działalność
naukowa
i edukacyjna
Ilustracja obok:
Półmisek z serwisu sułtańskiego ofiarowanego przez króla Stanisława Augusta sułtanowi Abdulowi Hamidowi I,
Królewska Manufaktura Fajansu w Belwederze, ok. 1776, zakup w 2020 r.
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Fragment ekspozycji z kolekcją militariów

Nowa kolekcja militariów
24 II 2020 r. q Izba w Wieży Grodzkiej
To pierwsza od momentu odbudowy Zamku stała ekspozycja militariów. Wśród zbiorów
znajduje się rapier, którego by się nie powstydziła ręka najlepszego fechmistrza.
Ten unikatowy pojedynkowy rapier typu pappenheimer
z motywem ukoronowanego orła, związany bezpośrednio
z dworem Zygmunta III i Władysława IV, stanowi ewenement w skali europejskiego muzealnictwa.
Na ekspozycję trafiła również jedyna na świecie
para pistoletów z Królewskiej Manufaktury Broni Palnej
w Kozienicach. Całości dopełnia zbiór broni białej, palnej, uzbrojenia husarskiego i ochronnego z XVII i XVIII w.
W specjalnie zaprojektowanych gablotach ufundowanych
przez mecenasa Zamku, spółkę KGHM, znalazło się kilkanaście perełek – dwie szable husarskie, karacena z okresu
wiedeńskiego i zbroja pikinierska z 2. poł. XVI w.
Broń była nieodłącznym atrybutem władcy, rycerza
i szlachcica. Uzbrojenie, w którym wojska polskie święciły
największe triumfy, dziś tworzy godną kolekcję militariów
18

RAPORT ROCZNY 2020

Zamku. Broń epoki napoleońskiej dostępna jest w pałacu Pod
Blachą. Miecz ceremonialny Orderu Orła Białego Stanisława
Augusta, który służył królowi podczas uroczystości towarzyszących koronacji, wyeksponowano w Kaplicy zamkowej.
Eksponaty na wystawie pochodzą ze zbiorów Zamku Królewskiego, Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich,
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie oraz z kolekcji prywatnych.
Celem Zamku jest zgromadzenie uzbrojenia najwyższej klasy z okresu późnego średniowiecza, epoki nowożytnej i napoleońskiej. Za realizację tej idei odpowiada
bronioznawca i historyk wojskowości dr Tomasz Mleczek,
kustosz kolekcji militariów.

Kancelaria Wojenna w pałacu Pod Blachą

Apartament Księcia Józefa Poniatowskiego
Nowa odsłona
21 X 2020 r. q Pałac Pod Blachą
Pałac Pod Blachą prezentuje nową odsłonę Apartamentu Księcia Józefa Poniatowskiego.
Zamek Królewski wzbogacił tę część swojej ekspozycji o ponad 250 obiektów. Wśród
nich są aż 32 przedmioty zakupione i ponad 50 depozytów z sześciu prywatnych kolekcji.
Po raz pierwszy Apartament udostępniono publiczności
w 2011 r. Po metamorfozie w 2020 r. olśniewa zrekonstruowanymi wnętrzami i fascynującymi dziełami sztuki
związanymi z miłością i wojną. Serce kolekcji tworzą: olejny Portret księcia Józefa Poniatowskiego Josefa Grassiego,
obraz Januarego Suchodolskiego ukazujący najwspanialsze
zwycięstwo polskiej piechoty podczas wojny w Hiszpanii
Bitwa pod Fuengirolą oraz Portret oficera 13. Pułku Huzarów
Księstwa Warszawskiego pędzla Feliksa Sypniewskiego.
Do pałacu trafił dokument z kierowanej przez księcia
Kancelarii Wojennej z jego autografem, medale ilustrujące
wszystkie kampanie napoleońskie, ustanowiony na wniosek księcia po bitwie pod Zieleńcami Order Virtuti Militari.

Ekspozycję uświetnia kolekcja militariów i monet z czasów
Księstwa Warszawskiego oraz francuskich i polskich formacji służących przy Napoleonie. Polskiego ducha utraconych
Kresów przywołują porcelanowe wyroby z Korca.
Pałac wzbogacił się o wizerunki Poniatowskiego
i przedmioty z epoki, m.in.: miniatury portretowe matki
i siostry księcia, list metresy Henrietty de Vauban oraz portrety kochanek. Czas odmierzają tutaj zegary ozdobione
polskim Orłem i figurą księcia oraz zegar słoneczny, w którym wzmocniony przez lupę promień odpala lont zakończony prochem w niewielkiej armatce. Jak zachęca kurator
ekspozycji dr Mariusz Klarecki – spotkajmy się w pałacu!
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Wernisaż wystawy Dolabella. Wenecki malarz Wazów w Sali Wielkiej

Dolabella. Wenecki malarz Wazów
11 IX–6 XII 2020 r. q Galeria Wystaw Czasowych
Wystawa była pierwszym w dziejach polskiego muzealnictwa pokazem dorobku
weneckiego artysty Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza polskich królów z dynastii
Wazów. Pojawienie się Dolabelli nad Wisłą uznano za objawienie, a jego dzieła silnie
wpłynęły na polskie malarstwo w czasach baroku.
Tomasz Dolabella urodził się w 1570 r. w górskim miasteczku Belluno na północy państwa weneckiego. Kształcił
się w Wenecji, ważnym centrum sztuki, skąd prądy artystyczne promieniowały na całą Europę. Malarz zdobywał
doświadczenie w pracowni Antonia Vassilacchiego zw.
Aliensem, w której wykonywał prace przy malowaniu stropów ramowych. W związku z tym zaczęły napływać zlecenia z Polski. Aliense wydelegował do Krakowa swojego
najzdolniejszego ucznia Tomasza Dolabellę. Kraków miał
być krótkim epizodem w życiu artysty, jednak Dolabella
zaczął pracować dla Zygmunta III, a później kolejnych królów z dynastii Wazów, a także biskupów i opatów. Wkrótce
został nadwornym artystą, ale realizował również zlecenia
kościelne, zwłaszcza dominikańskie i kamedulskie.
20
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– Zygmunt Waza, zasiadając na tronie Polski, miał
świadomość, iż musi zbudować prestiż swojej dynastii,
a narzędziem do tego była właśnie sztuka. Dolabella, malarz z Wenecji, miał mu w tym pomóc – mówi dr Magdalena Białonowska. Spolonizowany belluńczyk tworzył nad
Wisłą wielkoformatowe obrazy głoszące chwałę i potęgę
danych zakonów.
Wystawa opierała się na wieloletnich badaniach Jerzego Żmudzińskiego nad twórczością Tomasza Dolabelli. Autor
scenariusza i koncepcji wystawy zaproponował nowatorską interpretację dokonań artysty. Na ekspozycji pokazano 22 dzieła
wypożyczone głównie z krakowskich i podkrakowskich kościołów i klasztorów oraz 80 obiektów z blisko 30 instytucji.
Specjalnie na wystawę wiele prac poddano konserwacji.

Fragment obrazu Luki Carlevarisa Riva degli Schiavoni na wystawie Dolabella. Wenecki malarz Wazów

Zaprezentowano obrazy m.in. z kościoła Mariackiego w Krakowie, kościoła i klasztoru Cystersów w Mogile,
a także Zdjęcie z krzyża (1634) ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie. Obraz należy
do najwybitniejszych i najlepiej zachowanych dzieł artysty.
Efektowny strop ramowy z obrazami Dolabelli zdemontowano z kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie
i atrakcyjnie umieszczono w przestrzeni ekspozycyjnej.
W scenografii ważną rolę odegrały elementy iluzji
przez wykorzystanie luster, zdecydowano się na połączenie baroku z nowoczesnością, zabawę światłem, kolorem
i lustrzanym odbiciem, żeby zwiedzający mógł wejść do
świata pełnego przepychu Wenecji. Wszystko po to, aby
poczuć klimat artystycznego świata XVII w. znad błękitnej
laguny. Wystawie towarzyszył efektownie wydany katalog
z esejami Krzysztofa Pomiana i Jerzego Żmudzińskiego.
Tomasz Dolabella mocno wpłynął na polskie malarstwo nowożytne, przywiózł z Wenecji nowe trendy,
przede wszystkim sposób operowania kolorem i światłem,
wrażeniowy i brawurowy styl malowania, który przejawiał
się poprzez grube warstwy farby, tzw. impasty w pewnych
partiach płótna, ale również zastosowanie wielopostacio-

wych kompozycji na wielkoformatowych płótnach. Mówi
się, że Dolabella wpuścił do Polski światło i kolor Południa.
Ekspozycja pokazała inne oblicze sztuki dworskiej
z czasów panowania królów z dynastii Wazów i była ważnym uzupełnieniem wiedzy o malarstwie tego okresu.
Stanowiła także suplement do obchodzonego w Zamku
Królewskim w 2019 Roku Wazowskiego, w którym został
ukazany dorobek kulturalny epoki.
Wystawie towarzyszyły bogaty program edukacyjny, webinaria, debaty, materiały filmowe i wirtualne
zwiedzanie, które dostępne są online na stronie www.zamek-krolewski.pl oraz w zamkowych mediach społecznościowych.

Koncepcja i scenariusz: Jerzy Żmudziński
Kurator wystawy: dr Magdalena Białonowska
Scenografia: Żaneta Govenlock
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Wernisaż wystawy Zamkowe nabytki 2018–2019

Zamkowe nabytki 2018–2019
14 I–31 III 2020 r.
Mapa w ręku i otwarta Trasa Zamkowa. Spacer po wnętrzach zamkowych stał się
atrakcją dla koneserów i odkrywców sztuki.
To tutaj, w Zamku Królewskim, odwiedzający mogli odkryć prawdziwe skarby. Na gości królewskiej rezydencji
czekały najcenniejsze i najciekawsze nabytki ostatnich lat.
Wiele spośród nich znalazło swoje miejsce na stałej ekspozycji zamkowej.
Wystawa prezentowała najbardziej interesujące
przedmioty spośród ponad 100 zakupionych w ostatnich
latach do zbiorów Zamku Królewskiego. Celem instytucji
jest pozyskiwanie wielu bezcennych dzieł sztuki i wzbogacenie muzealnej kolekcji w przedmioty najwyższej klasy.
Spacer po zamkowych wnętrzach i odszukiwanie
zakupionych eksponatów zaspokoiło oczekiwania najbardziej wyrafinowanych miłośników sztuki. Specjalnie
zaprojektowana mapka ułatwiała poszukiwania. Jednym
z najcenniejszych nabytków ostatnich lat jest płótno Canaletta Widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Aracoeli.
22
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Wykonany na zlecenie Stanisława Augusta obraz powrócił
do Zamku po 200 latach.
Na mapie skarbów było do odkrycia ponad 30 eksponatów, wśród nich zegar konsolowy szafkowy, czarki
i porcelana z motywem ptaków z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni, złotówka Jana Kazimierza, popiersie
Stanisława Leszczyńskiego, kielich z herbami hr. Henryka
Brühla. A dla bardziej wytrwałych: tłok pieczętny i przepustka dla Aleksandra Jerowskiego, kadeta w Akademii
Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości
i Rzeczypospolitej, zw. Szkołą Rycerską.

Kurator wystawy: dr Mariusz Klarecki

Ilustracja zapowiadająca instalację Defilada Jerzego Kaliny

Defilada
8–10 V 2020 r. q Dziedziniec Wielki
Instalacja dźwiękowa Jerzego Kaliny Defilada to projekt, w którym sztuka łączy się
z historią, a węzłem jest ważna rocznica.
Czy dzień 8 maja, który w wielu krajach Europy jest traktowany jako wspomnienie zakończenia koszmaru II wojny
światowej, dla Polaków stanowi rzeczywiście symboliczną
datę wyzwolenia i końca wojennych cierpień? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Jerzy Kalina kolejnym, po instalacji Szlaban, projektem. Twórca skupia się na działaniu,
które ma na celu problematyzowanie wydarzeń, odkrywanie przemilczanej historii lub ukazywanie niejednoznaczności obchodzonych jubileuszy.
Jerzy Kalina zaproponował inną Defiladę w opozycji do tradycyjnych uroczystych defilad organizowanych
w Dzień Zwycięstwa. Instalacja artystyczna miała przywrócić pamięć o zwycięstwie, które dla wielu Polaków miało
gorzki smak, i o polskiej armii, która choć ofiarnie walczyła,
została wrogo potraktowana przez swoich sojuszników.

Na otwarciu na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego z artystą spotkali się organizatorzy projektu
z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.
Organizatorzy projektu to Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Zamek Królewski w Warszawie. Kuratorem wydarzenia był dyrektor CSW Zamek
Ujazdowski dr Piotr Bernatowicz, realizacją kolażu dźwiękowego zajęła się Joanna Napieralska.
Jerzy Kalina to absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzył m.in. dla polskiego teatru. Jest autorem kilkudziesięciu akcji i instalacji,
a także projektów pomników i laureatem wielu nagród.
W 2008 r. otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie filmu.
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Naczynia z serwisu sułtańskiego na wystawie Niezwykły dar króla

Niezwykły dar króla
Pokaz naczyń z serwisu sułtańskiego ze zbiorów polskich
28 V–31 X 2020 r. q Sala Gwardii Konnej Koronnej
Reprezentacyjny, bezcenny, unikatowy…
Serwis sułtański okazał się wyjątkowym prezentem. Ten
unikatowy serwis jest najsłynniejszym dziełem Królewskiej Manufaktury Fajansu w Belwederze, założonej przez
Stanisława Augusta. Serwis wykonany w 1776 r. król przesłał w darze Abdulowi Hamidowi I, sułtanowi tureckiemu,
w 1777 r. Z odnotowanych w wytwórni belwederskiej
280 naczyń do pałacu Topkapi w Stambule trafiło 160.
Drugiego zestawu Stanisław August używał w Zamku
Królewskim.
Ta reprezentacyjna zastawa stołowa otrzymała wyszukaną dekorację malarską w typie Imari, w tonacji błękitu
kobaltu, czerwieni, złota oraz żółci i zieleni. Na naczyniach
namalowano złotem inskrypcję – dedykację w języku tureckim, w przekładzie: Te prezenta i dary posyła Padyszachowi rodu Osmana Król Lechów ażeby najzupełniejszą
24
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miłość i szczerą życzliwość okazać. W stolicy Warszawie. Na
porcelanie znajdują się także stylizowane chryzantemy,
motyle i ptaki, a w centrum talerzy i półmisków stoi waza
z kwiatami. Owalne półmiski obramowane są reliefowymi
jaszczurowatymi formami, uchwyty wazy zaś mają postać
trytonów. Pierwszy raz w Zamku zgromadzono ocalałe
elementy zastawy znajdujące się w zbiorach polskich muzeów. Wystawie towarzyszył folder. Webinarium Ceramika, fascynacja i dyplomacja – wokół serwisu sułtańskiego
z udziałem kuratorki dr Anny Szkurłat oraz Pawła Gutta
można obejrzeć w zamkowych serwisach internetowych.
Wystawa dostępna jest online na stronie www.zamek-krolewski.pl oraz w zamkowych mediach społecznościowych.
Kurator wystawy: dr Anna Szkurłat

100-lecie Bitwy Warszawskiej

Fragment obrazu Jana Henryka Rosena Polska – Matka świętych, tarcza chrześcijan

Szablą i krzyżem
Pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w 100-lecie Cudu nad Wisłą 1920
24 VII–15 XI 2020 r. q Biblioteka Królewska
Polska – Matka świętych, tarcza chrześcijan to ozdobny wielkoformatowy fryz
o wymiarach prawie 3 m wysokości i ponad 7 m szerokości.
Tę ogromną pracę pokazano w 1936 r. w Pawilonie Polskim
na Międzynarodowej Wystawie Prasy Katolickiej w Watykanie. Fryz zamówiono u prof. Jana Henryka Rosena. Artysta wybrał rzadko używaną technikę aux trois crayons, czyli
rysowanie tylko trzema kredkami. Na koniec tło wypełnił
złotem. W ten sposób stworzył dzieło, które przypominało
klasyczny obraz.
Profesor stworzył obraz Polski jako ostoi chrześcijaństwa z postaciami oraz faktami związanymi z krzewieniem
i obroną wiary. Artysta namalował m.in. św. Jana Kantego,
Jana Kochanowskiego, św. Stanisława Kostkę, Józefa Kuncewicza, króla Jana III Sobieskiego, kard. Ledóchowskiego,
Józefa Piłsudskiego, księdza Ignacego Skorupkę z krzyżem
w ręku, podtrzymywanego przez polskiego żołnierza. Na

obrazie przedstawiono 11 postaci na tle XVII-wiecznego
Wawelu, nad którym widnieje ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Polska – Matka świętych, tarcza chrześcijan to monumentalne dzieło związane z historią Kościoła i obecnością kultury polskiej. Pokazowi towarzyszyła Potyczka
ułanów z Kozakami Wojciecha Kossaka (1920) i Marszałek
Józef Piłsudski na Kasztance A.B. Szczerbińskiego (1933),
oba należące do zbiorów Zamku. Ekspozycję uświetniła
też publikacja o tym samym tytule pod redakcją naukową
Pawła Tyszki.

Kurator wystawy: dr Mariusz Klarecki
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Zwiedzający wystawę Pokolenia wolności

Pokolenia wolności
29 VII–4 X 2020 r. q Dziedziniec Wielki
Pokolenia wolności to niewielka wystawa o wielkich ludziach, którym zawdzięczamy
wolną i niepodległą Polskę.
Organizatorem wystawy było Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej. – Z pokolenia na pokolenie
trwała opowieść o Polsce niepokonanej. To matki, to ojcowie przekazywali dzieciom naszą dumną, zwycięską historię. Był to nieprzerwany łańcuch międzypokoleniowych
zmagań o niepodległą Polskę, którego ostatnim aktem była
Solidarność – mówił dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu
Pamięci Narodowej, na otwarciu wystawy Pokolenia wolności.
Wystawa prezentowała trzy pokolenia Polaków.
Pierwsze walczyło o niepodległość ojczyzny i obroniło ją
przed najazdem bolszewickim w sierpniu 1920 r. Drugie,
skrwawione w II wojnie światowej i w późniejszym oporze
przeciwko zniewoleniu komunistycznemu, to pokolenie
Polski Walczącej. Trzecie to wyrosłe z doświadczeń opozycji demokratycznej lat 60. i 70. pokolenie Solidarności,
26
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którego zasługą było obalenie komunizmu i ponowne odrodzenie się Rzeczypospolitej.
Dramatyczne losy kilku rodzin polskich (Gwoździewiczów, Magierskich, Majdzików, Lazarowiczów i Kuleszów)
ukazały dziedziczone z pokolenia na pokolenie dążenie do
wolności, które inspirowało kolejne generacje Polaków. Wolność jest nierozerwalnie związana z polskością, a Polska z silnym fundamentem rodziny – głosiła idea wystawy.
Wśród bohaterów wystawy oraz zaproszonych gości byli działacze opozycji antykomunistycznej: Krzysztof
Wyszkowski, Andrzej Słowik, Romuald Szeremietiew oraz
minister Jacek Czaputowicz, senator Maria Koc, wojewoda
mazowiecki Konstanty Radziwiłł i prezes PKO BP Zbigniew
Jagiełło.

100-lecie Bitwy Warszawskiej

1920 Wojna Światów

Fragment wystawy plenerowej 1920 Wojna Światów na Dziedzińcu Wielkim
podczas inauguracji koncertu Victoria 1920

19 VIII–6 IX 2020 r. q Dziedziniec Wielki, Arkady Kubickiego
Superbohaterowie w komiksach. KGHM Polska Miedź SA i Zamek Królewski postanowili
dotrzeć do młodzieży komiksową wystawą.
1920 Wojna Światów to nietypowa wystawa plakatowa,
zorganizowana w przypadającą w 2020 r. setną rocznicę
wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej. Komiksowa forma i edukacyjny charakter ekspozycji miały zwrócić uwagę młodego pokolenia na geopolityczne konsekwencje polskiego zwycięstwa dla Europy i świata.
Specjalnie przygotowane prace były dziełem tandemu pasjonatów: historyka i rysownika. Plakaty przedstawiały najważniejsze sceny i bohaterów polskiego zwycięstwa. Na plakatach znaleźli się superbohaterowie tamtych
czasów, przywódcy polskiej armii, m.in. Józef Piłsudski,
a także agresorzy, z Włodzimierzem Leninem na czele.
Twórcy komiksów zastosowali lekką kreskę, dzięki
której całość wystawy utrzymano w popkulturowej formie. Ten nowoczesny i awangardowy sposób przekazu
miał dopomóc w kultywowaniu wartości, kształtowaniu

postaw patriotycznych i zachowaniu pamięci o polskiej
historii.
Wystawa 1920 Wojna Światów nie tylko przybliżyła
odbiorcom wydarzenia, jakie 100 lat temu zadecydowały
o przyszłości naszego kraju, ale też ukazała polskie męstwo,
inteligencję i nieustępliwość. Była to również okazja do
upamiętnienia wyjątkowego triumfu polskiej wojskowości
i poświęcenia bohaterów, którym zawdzięczamy niepodległość.
Organizatorem jubileuszowej ekspozycji była
KGHM Polska Miedź SA, która jest mecenasem Zamku
Królewskiego. Patronat nad wystawą objęło Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizatorzy
aktywnie zachęcali publiczność do zetknięcia się z unikatowym spojrzeniem na najnowsze dzieje Polski.
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Przykład architektury drewnianej na Mazowszu

Zapomniane dziedzictwo
Architektura drewniana wsi i miasteczek południowo-wschodniego Mazowsza
1 IX–30 X 2020 r. q Dziedziniec pałacu Pod Blachą
Z polskiego krajobrazu w ciągu ostatnich 10 lat zaczęły znikać drewniane domy.
W ich miejsce wyrastają nowe, murowane bryły.
Stopniowe wypieranie budownictwa drewnianego następuje przez stawianie zunifikowanych murowanych
domów mieszkalnych. W ten sposób Polacy zaczęli zrywać z tradycją budownictwa drewnianego poprzednich
pokoleń.
Wystawa Zapomniane dziedzictwo podejmowała
problematykę tradycyjnego budownictwa drewnianego,
która znana była od lat polskim rodzinom. Dominująca do
niedawna forma zabudowy mieszkalnej mazowieckich wsi
i miasteczek znika na naszych oczach.
Badacze tematu zauważyli, że zasoby architektury
drewnianej gwałtownie kurczą się pod naporem przemian
społeczno-gospodarczych oraz opacznie rozumianego
rozwoju i postępu. Twórcy wystawy stanęli w obronie
tradycyjnej architektury drewnianej, która cechowała się
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bogactwem form i detalem architektonicznym świadczącym o kunszcie oraz pomysłowości lokalnych cieśli.
W powszechnej opinii funkcjonuje przeciwne przekonanie. Budownictwo drewniane Mazowsza południowo-wschodniego nie tylko odróżnia się stylistycznie na
tle innych historycznych regionów, takich jak Kujawy czy
Podhale, ale też wykazuje wewnętrzne zróżnicowane, niejednokrotnie ograniczające się do kilku sąsiadujących wsi.
Architektura drewniana wsi i miasteczek południowo-wschodniego Mazowsza stała się tematem ekspozycji,
którą w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa otworzył
prof. Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator
zabytków. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Akademia
Łucznica z Funduszy Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Giovanni Battista Piranesi, Carcere XVI – Postument z łańcuchami, akwaforta, 1761–1778

Uwięziony geniusz
Giovanni Battista Piranesi. Wystawa w 300. rocznicę urodzin
28 IX 2020 r.–5 I 2021 r. q Dawna Sień Poselska
Niezwykły cykl Carceri uznawany jest za jedno z najbardziej tajemniczych dzieł
w historii grafiki.
Zaprezentowany cykl rycin Carceri (Więzienia) obejmował
16 akwafort z wieloma interpretacjami odnoszącymi się do
metafizyki, filozofii i literatury. Seria przedstawia wizję więzień, uważaną za najbardziej interesującą kreację artysty.
Doczekała się ona wielu analiz, w których odkrywano
kunszt Piranesiego jako grafika, budowniczego wieloplanowych, architektoniczno-scenograficznych kompozycji
oraz wnikliwego obserwatora starożytności. Prezentowane
ryciny wypożyczono z kolekcji króla Stanisława Augusta,
przechowywanej w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zgromadzony przez władcę zbiór jest
największą kolekcją prac Giovanniego Battisty oraz jego
syna Francesca w Polsce i jedną z największych na świecie.
Atutami kolekcji są świeżość oraz doskonała jakość sto-

sunkowo wczesnych odbitek drukowanych w rzymskim
warsztacie Piranesiego. Wystawę uzupełnił portret artysty
wykonany przez jego przyjaciela Francesca Polanzaniego
zw. Felicem w 1750 r.
Wystawa wpisała się w obchodzony na świecie
4 października jubileusz 300. rocznicy urodzin artysty. Ekspozycji towarzyszyła publikacja prezentująca najnowsze
badania naukowe. Wykreowana przez artystę w akwafortach wizja starożytności oraz nowoczesne podejście do archeologii do dziś zachwycają i inspirują kolejne pokolenia
odwiedzające Wieczne Miasto. Wystawa dostępna online.
Kurator wystawy: Tomasz Jakubowski
Współpraca: dr hab. Jolanta Talbierska
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Fragment plakiety Modlitwa w Ogrójcu z 2. poł. XVII w.

Mistrzowie reliefu
Najcenniejsze plakiety XV–XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowieckiego
6 X 2020 r.–14 II 2021 r. q Dawna Izba Poselska
Reliefy to niewielkie płaskorzeźbione metalowe plakiety, które zostały bohaterami wystawy.
Są wykonane ze złota, srebra, z miedzi, ołowiu i brązu. Niekiedy bywają niezwykle dekoracyjne.
Reliefy wykonywano z różnych metali, najczęściej brązu,
niekiedy pozłoconego, żeby wzmocnić ich dekoracyjny
efekt. Wszystkie dzieła pokazano w Zamku po raz pierwszy
dzięki wsparciu Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich.
Italia była ojczyzną reliefów. Te kunsztowne przedmioty powstawały już w renesansie. Plakiety były wówczas
efektem szerszego zjawiska, intensywnej produkcji tzw.
małych brązów, obejmującej również m.in.: statuetki, lichtarze, lampki oliwne, moździerze, kałamarze, dzwonki czy
elementy uzbrojenia. Od XVI w. zaczęto je produkować
w ośrodkach złotnictwa i odlewnictwa w Niemczech.
W okresie renesansu powstawało wiele reliefów inspirowanych antycznymi mitami bądź dziełami literackimi,
jak Eneidą Wergiliusza czy Przemianami Owidiusza. Od
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2. poł. XVI w. wśród społeczności katolickiej popularne
stały się wyobrażenia odwołujące się do prawd wiary lub
nauki Kościoła w okresie reformy potrydenckiej, jak przedstawienia Trójcy Świętej, Matki Boskiej czy pogrążonych
w modlitwie świętych. Plakiety często miały zastosowanie praktyczne. Dekorowano nimi nastawy ołtarzowe,
drzwiczki tabernakulów, relikwiarze, szafki lub kabinety do
przechowywania paramentów liturgicznych. Wiele plakiet
o tematyce religijnej wmontowano w oskulatoria, na których wierni składali pocałunek podczas liturgii.
Wystawa dostępna online na www.zamek-krolewski.pl oraz w mediach społecznościowych Zamku.
Kurator wystawy: dr Artur Badach

Kadr z filmu Zwiedzanie online „Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego”

Umarł król
650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego
27 XI 2020 r.–10 I 2021 r. q Dawna Izba Poselska
„Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą…”.
Wystawa z okazji 650. rocznicy śmierci ostatniego Piasta
na polskim tronie przybliżyła postać wielkiego budowniczego Rzeczypospolitej. Na ekspozycji znalazły się księgi,
dokumenty, broń, monety, kielichy, w tym jedno z największych arcydzieł średniowiecznego złotnictwa – relikwiarz
św. Zygmunta – i jedna z najstarszych w Polsce rzeźb
świeckich – wizerunek Kazimierza.
Zaprezentowano oryginalne rysunki Jana Matejki,
które malarz wykonał w czasie otwarcia grobu monarchy
w 1869 r., kopię popiersia króla z płyty – grobowca Kazimierza Wielkiego, kopie guzów z wyposażenia grobowego.
Pokazano okazale zdobiony ewangeliarz przemyski, numizmaty, grosze krakowskie i monety ruskie, elementy wyposażenia rycerza i miecze – najważniejszy oręż zaczepny
średniowiecza, a także trzy kielichy z kościołów w Kaliszu,

Kielcach oraz z Zamku Królewskiego na Wawelu. Eksponatów na wystawę użyczyły polskie muzea, biblioteki i kościoły.
Do wystawy Umarł król… powstał wysokobudżetowy
film przygotowany przez Dział Promocji oraz cykl wykładów
online Kazimierz Wielki. Odrodzenie państwa i zmierzch dynastii, w którym udział wzięli: prof. Marek Walczak, dr hab.
Marek Barański, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, dr hab. Wojciech Mrozowicz, dr hab. Adam Szweda, dr hab. Andrzej Marzec oraz kuratorzy wystawy. Ekspozycji towarzyszył również
katalog wydany przez wydawnictwo Arx Regia. Była to pierwsza wystawa, która odbyła się w internecie. Wernisaż online,
wykłady i film dostępne są na zamkowym kanale YouTube.
Kuratorzy wystawy: dr Zbigniew Hundert, Paweł Tyszka,
Michał Zawadzki
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Kuratorka wystawy dr Anna Szkurłat, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie,
Anna Popek, dziennikarka prowadząca wernisaż

Porcelana z polskim Orłem
Serwisy prezydenta Mościckiego i zastawy reprezentacyjne w czasach
II Rzeczypospolitej
22 XII 2020 r.–11 IV 2021 r. q Sala Rycerska
Porcelana z Orłem w koronie przypomniała o splendorze przedwojennych
noworocznych przyjęć prezydenckich w Zamku Królewskim.
Na wystawie pokazano unikatowe naczynia z serwisów
prezydenckich oraz zastaw reprezentacyjnych, wykorzystywanych w urzędach państwowych, a także z kompletów używanych w placówkach dyplomatycznych.
Aranżacja wystawy przywoływała atmosferę międzywojennych noworocznych bankietów organizowanych
przez prezydenta Ignacego Mościckiego w Zamku Królewskim, podczas których używano serwisu prezydenckiego.
Ekspozycję zaprezentowano w Sali Rycerskiej, gdzie odbywały się spotkania, a zdjęcia archiwalne przybliżały klimat
rautów. Pokazano także naczynia z Orłem do kawy i herbaty. Naczynia z serwisu prezydenckiego w latach 70. XX w.
ofiarowały osoby prywatne, zastawy reprezentacyjne zaś
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do Zamku w 1992 r. przekazała Komisja Likwidacyjna Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.
Pierwszy serwis wykonano w 1930 r. w fabryce
porcelany w Ćmielowie, drugi w Ćmielowie i w wytwórni Charles’a Ahrenfeldta w Limoges, a ozdobiono w paryskiej malarni Au Vase Etrusque. Dwie zastawy powstały
w manufakturze porcelany w Sèvres, serwis konsularny zaś
w Ćmielowie. Wszystkie są zdobione godłem Polski. Ekspozycji towarzyszyły folder i webinarium z udziałem kuratorki
wystawy, które dostępne jest w zamkowych mediach społecznościowych.
Kurator wystawy: dr Anna Szkurłat

Najważniejsze osiągnięcia
Zamku Królewskiego w Warszawie w 2020 roku

13
78
200
565
1599

wystaw czasowych

publikacji i druków wydawnictwa Arx Regia

zakupionych obiektów do kolekcji
Zamku Królewskiego

lekcji muzealnych i warsztatów online

działań promocyjnych i edukacyjnych
w Zamku oraz w sieci

ponad

18 milionów
odbiorców działań Zamku Królewskiego
w przestrzeni wirtualnej
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3
DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA
I EDUKACYJNA

Ilustracja obok:
Biskwitowa grupa figuralna Amour carressant la Jeunese (Amor opiekujący się młodością),
Królewska Manufaktura Porcelany w Sèvres, po 1780 (model z 1774), zakup w 2020 r.
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Dzieci podczas zajęć w salach zamkowych

Historia prosto z Zamku
Kiedyś mówiło się o nich „zamkowi eksperci” lub „specjaliści od edukacji”. Od 2020 r.
można o nich mówić: awatary, bo wszystkie działania edukacyjne przenieśli do sieci,
przyciągając przed ekrany smartfonów tysiące użytkowników wirtualnego świata.
W 2020 r. pracownicy Działu Edukacji Zamku Królewskiego przeprowadzili 1019 zajęć edukacyjnych, 605 lekcji
muzealnych i warsztatów, 129 wykładów, 77 warsztatów
rodzinnych, 8 spotkań dla osób z niepełnosprawnościami,
10 spotkań artystycznych, 2 wydarzenia edukacyjne, sesję
popularnonaukową, kursy malarstwa, egzaminy i kursy
przewodnickie, przedstawienia teatralne i koncerty. Większość z nich odbyła się online.
Pandemia spowodowała zmianę w sposobie prowadzenia działalności edukacyjnej. Aktywności przeznaczone
dla szerokiej publiczności dla dzieci, młodzieży i dorosłych
zostały przeniesione do internetu i mediów społecznościowych. Łącznie przeprowadzono 418 lekcji online, 66 działań aktywizujących na Facebooku, powstało 27 filmów
edukacyjnych, zorganizowano 22 wykłady, 2 akcje edukacyjne, 1 konkurs, 11 warsztatów dla rodzin, 6 warsztatów
dla dorosłych, 1 oprowadzanie oraz 2 webinaria.
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KRÓLEWSKA SZKOŁA ONLINE
Prawdziwym wyzwaniem okazało się przygotowanie oferty lekcji online dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Królewska szkoła online oferowała 17 tematów związanych z ekspozycją zamkową z dziedziny historii, sztuki
i kultury. Lekcje dostosowano do obowiązującej podstawy
programowej. Informacja o ofercie została wysłana do
20 tys. szkół w Polsce i do 20 polskich szkół za granicą,
a w efekcie zrealizowano ponad 400 lekcji.
TWOJA NAJPIĘKNIEJSZA LEKCJA HISTORII
Jak co roku Dział Edukacji przygotował ofertę kreatywnych
warsztatów i ciekawych lekcji muzealnych odbywających
się na ekspozycji Zamku Królewskiego w Warszawie.
Kluczowym elementem zajęć jest bezpośredni kontakt
uczniów z dziełami sztuki oraz z wnętrzami związanymi
z historią Polski. Wybranym lekcjom towarzyszą przed-

Pracownia malarza na wystawie
Dolabella. Wenecki malarz Wazów

stawienia teatralne oraz pokazy filmów. Do wyboru jest
69 tematów. Prezentacja oferty edukacyjnej miała miejsce
podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej
16 września 2020 r.
		
3MAJ PO KRÓLEWSKU
Ogromnym powodzeniem cieszyła się akcja edukacyjna
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Specjalnie
dla uczniów szkół podstawowych i średnich przygotowano 10 scenariuszy lekcji i 13 filmów edukacyjnych. Do każdej lekcji powstała karta dla nauczyciela ze scenariuszem
zajęć, karta pracy dla ucznia oraz zadania w aplikacji online. Internetową stronę odwiedziło 2 mln osób, a oferta
została rozesłana do 20 tys. szkół w całej Polsce.
Z.A.M.EK ONLINE I OGRODOWE INSPIRACJE
Podczas wakacji zaproponowano publiczności cykl złożony
z 8 warsztatów rodzinnych Zamkowa Akademia Młodego
Eksploratora oraz cykl 5 warsztatów dla dorosłych Ogrodowe inspiracje. Wszystkie spotkania nawiązywały do tematyki
ogrodowej, m.in. Ogrodowe animalium – najmniejsi mieszkańcy zamkowych ogrodów, Historyczne gry (nie tylko) ogro-

dowe, Ogrodowa abstrakcja, Pomiędzy kuchnią a ogrodem
z udziałem znanej restauratorki Agnieszki Kręglickiej, a także
Najpiękniejsze motywy roślinne w dawnych i współczesnych
strojach. Warsztaty transmitowane na żywo na zamkowym
Facebooku zgromadziły 8448 odbiorców.
SPOTKANIA W SIECI
Pracownicy działu byli zaznajomieni z siecią za pan brat.
Pobaw się z nami wielką sztuką to jedna z akcji, która stanowiła zbiór gier i zabaw dla dzieci. Przygotowano 20 zadań dla dzieci, typu kolorowanki, krzyżówki, quizy, a także
30 ciekawostek o Zamku ze zdjęciami i informacjami oraz
16 tematycznych filmów fotograficznych typu slideshow.
Te prezentacje Zamku dały możliwość pokazania szerokiej
publiczności zdjęć powstałych na młodzieżowych warsztatach fotograficznych.
Dotychczasowe wykłady, warsztaty, debaty i inne
spotkania odbywające się stacjonarnie w 2020 r. zrealizowano online, wykłady z historii sztuki Kobiety świata sztuki
odbywały się na platformie Zoom, a warsztaty rodzinne
Szlakiem orientalnych opowieści transmitowano na żywo
na zamkowym Facebooku.
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Agnieszka Lichacz z Działu Edukacji w pracowni grafika na wystawie Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi

PODCASTY
Nowością w ofercie edukacyjnej są również podcasty.
W cyklu Historia prosto z Zamku zostały nagrane 3 audycje
Rodzi się niepodległość 11 listopada 1918 roku, Między niebem a ziemią, czyli o tronie, Dziadek do orzechów – słuchowisko świąteczne.
Pracownicy Działu Edukacji, korzystając z wynalazków nowej technologii, przykuli uwagę przed ekranami
komputerów i smartfonów setek, a nawet tysięcy odbiorców złaknionych kontaktu z prawdziwą sztuką.
W ZAMKU
Nowością działalności edukacyjnej w 2020 r. było stworzenie na wystawach przestrzeni przeznaczonych przede
wszystkim dla dzieci i dorosłych. Pod wspólną nazwą Przestrzeń Działań Twórczych pracownicy działu zaprojektowali i przygotowali materiały dydaktyczne. W ten sposób
udało się zaaranżować pracownię malarza na wystawie
Dolabella. Wenecki malarz Wazów oraz pracownię grafika
na wystawie Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi.
Chętnie odwiedzane przez wszystkich zwiedzających pracownie uzupełniały zagadnienia związane z wysta38
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wami i oferowały proste, ale uczące zabawy, tj. układanki
magnetyczne, puzzle, kolorowanki, zgadywanki. Zwiedzający, zarówno dorośli, jak i dzieci, mogli dowiedzieć się, jak
powstaje obraz olejny, co jest potrzebne do zrobienia farby,
gdzie szukać odpowiednich barwników, zobaczyć narzędzia artysty, takie jak dłuta, igły, drapaki, matryce graficzne,
porównać prace graficzne wykonane różnymi technikami.
W wybrane dni w Przestrzeni Działań Twórczych odbywały
się specjalnie przygotowane zajęcia dla publiczności, m.in.
pokazy wykonywania grafiki, zajęcia dla rodzin z cyklu
Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora oraz warsztaty
rodzinne online Dolabella inspiracje.
Dodatkowo wystawom towarzyszyły liczne wydarzenia edukacyjne takie jak wykłady, debaty, wieczorne
oprowadzanie Muzeum po godzinach, spotkania z cyklu
Godzina ze sztuką, warsztaty rodzinne i dla nauczycieli oraz
spotkania z kuratorami wystaw.
Z początkiem roku Dział Edukacji zaproponował
publiczności nowy cykl spotkań organizowanych przez
Agnieszkę Lichacz pod nazwą Zamkowe wariacje. Zajęcia te
w ciekawy i niekonwencjonalny sposób przybliżały zamkowe zbiory. W 2020 r. odbyły się 2 spotkania dla 430 osób.

Pracownia grafika na wystawie
Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi

Jaga Hupało w Sali Marmurowej podczas sesji zdjęciowej
inspirowanej portretami zamkowymi

Pierwsze spotkanie, 25 stycznia, Z grzywką czy bez.
Fryzury na portretach w Zamku Królewskim w Warszawie,
odbyło się we współpracy ze znaną fryzjerką, stylistką i projektantką Jagę Hupało. Na potrzeby spotkania powstał film
Mary Jagi zrealizowany przez Andrzeja Miękusa i Mateusza
Wajdę oraz sesja zdjęciowa inspirowana portretami zamkowymi autorstwa fotografki Izy Grzybowskiej z udziałem
aktorów i modeli. O tym, w jaki sposób dziś wykonuje się
peruki do filmów i przedstawień historycznych, opowiedziała Anna Jarzęcka z Teatru Narodowego. Niecodzienną atrakcją była możliwość przymierzenia peruk. Elżbieta
Dunin-Wąsowicz, archeolog i rekonstruktor historyczny,
zaprezentowała uszyte przez siebie suknie odpowiadające
dawnym fryzurom. Ostatnim elementem spotkania był
koncert Muzyczne stylizacje w wykonaniu Walicki-Popiołek Duo.
Drugie spotkanie, 7 marca, Na górze róże, na dole
bez… Świat roślin Zamku Królewskiego w Warszawie, dotyczyło roślin w Zamku, które można zobaczyć na obrazach,
meblach, świecznikach, arrasach, czy elementach architektury. Wiele z nich nie jest tylko ozdobą, ma symboliczne znaczenia, ważne dla programu ideowego niejednej rezydencji.

Sekrety symboliki roślin zdradziła dr hab. Halina
Galera z Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu
Warszawskiego podczas wykładu i pokazu żywych roślin.
Ukryte znaczenie kwiatów i owoców namalowanych na
zamkowych obrazach wyjaśniła kustosz Alicja Jakubowska
z zamkowego Ośrodka Sztuki. Nie zabrakło spaceru po budzącym się ogrodzie. Gospodarz tej części, Monika Drąg,
opowiedziała o losach ogrodów zamkowych oraz oprowadziła po ich tajemniczych zakątkach.
Prawdziwą ucztą kolorów, zapachów i kształtów
był pokaz układania bukietów historycznych wykonany
przez Małgorzatę Łęską zajmującą się na co dzień dekoracją kwiatową w Zamku. Uczestnicy spotkania szukali
motywów roślinnych ukrytych we wnętrzach zamkowych
– pomagały im w tym specjalne karty pracy.
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Uczestnicy konferencji naukowej Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej

Konferencja naukowa Władztwo
Władysława Łokietka. 700-lecie
koronacji królewskiej
20 stycznia 2020 r. minęło 700 lat od koronacji królewskiej Władysława Łokietka.
Ta wyjątkowa rocznica stała się asumptem do refleksji nad
niemal półwieczną działalnością polityczną księcia kujawskiego, której uwieńczeniem była sakra królewska w katedrze wawelskiej – wielki osobisty sukces Władysława
Łokietka, ale także wydarzenie, które po dwóch wiekach
rozbicia dzielnicowego stało się widocznym symbolem
zjednoczenia i odnowienia Królestwa Polskiego. Z tej też
okazji Zamek Królewski zorganizował w dniach 17–18
stycznia konferencję naukową Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej, która dała możliwość
szerokiej dyskusji nad losami państwa polskiego w 2. poł.
XIII i 1. poł. XIV w., różnymi wizjami zjednoczeniowymi
kandydatów do polskiej korony – zarówno z dynastii Piastów, jak i władców państw ościennych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni najwybitniejsi polscy i czescy
40
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badacze tematu z najważniejszych ośrodków naukowych.
Konferencja okazała się wielkim sukcesem. Świadczy o tym
nie tylko wysoki poziom prezentowanych referatów i ożywiona dyskusja, ale przede wszystkim niezwykle liczne
grono słuchaczy – w sumie ponad 370 osób, m.in.: pracowników merytorycznych ośrodków uniwersyteckich oraz
muzealnych, studentów, nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, przewodników i pasjonatów historii.
Przygotowanie merytoryczne i organizacja:
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Paweł Tyszka

Grafika zapraszająca na zamkową debatę

Cykl debat filozoficznych online
Jedno z najważniejszych zadań Zamku Królewskiego to inicjowanie nowych
projektów naukowo-edukacyjnych, Takim projektem jest zainaugurowany
w 2020 r. cykl debat filozoficzno-społecznych.
W minionym roku odbyły się cztery debaty. Spotkania miały miejsce offline i online. W dyskusji o Rogerze Scrutonie
9 marca udział wzięli: prof. Michał Kleiber, ksiądz prof. Piotr
Mazurkiewicz, prof. Agnieszka Nogal i red. Piotr Kaszczyszyn. O filozofii religii o. Józefa Marii Bocheńskiego – pod
przewrotnym tytułem Czy sztuczna inteligencja może być
zbawiona? – 22 czerwca dyskutowali prof. Piotr Gutowski,
o. Janusz Pyda, dr hab. Paweł Rojek. Nad filozofią Romana
Ingardena pochylili się prof. Danuta Ulicka i prof. Sebastian
Kołodziejczyk (16 listopada). Dr Łukasz Moll, dr Krzysztof
Mazur i dr Paulina Bednarz-Łuczewska zastanawiali się zaś,
co Solidarność dała światu (18 grudnia). Trzy ostatnie były
moderowane przez Aleksandra Temkina, inicjatora projektu.
Ponadto w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w War
szawie 22 grudnia 1990 r., w 30. rocznicę przekazania insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie przez ostatniego

prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, głos
zabrali Jan Józef Kasprzyk, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski,
dr Jan Tarczyński i Dariusz Piotr Bonisławski, a moderował
Piotr Bursztyn.
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Kadr z filmu Ogrodowe inspiracje

Webinaria
Webinarium to internetowe seminarium, prowadzone i realizowane w technologii
webcast. Dzięki niej możliwia jest obustronna komunikacja między prelegentami
i twórcami a odbiorcami kultury.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
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A. Badach, Fenomen popularności metalowych plakiet w Europie od XV do XVIII w, 27 X
M. Białonowska, Żaneta Govenlock, Dolabella. Wenecki malarz Wazów, 7 IX
A. Bocheńska, Zamek Królewski i jego archeologiczne tajemnice, 6 VII
T. Drapała, Canaletto. Wenecjanin w Warszawie, 18 V
M. Drąg, Królewskie ogrody jako symbol nadziei, 25 V
W. Fałkowski, Konstytucja 3 maja, 3 V
W. Fałkowski, Zamek Królewski w Warszawie – miejsce władzy, ceremonii i majestatu, 27 IV
Z. Hundert, P. Tyszka, M. Zawadzki, Umarł król, niech żyje w naszej pamięci! 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego, 1 XII
A. Jakubowska, Obrazy Rembrandta w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, 11 V
T. Jakubowski, Giovanni Battista Piranesi – architekt wyobraźni, 5 X
M. Klarecki, Książę Józef Poniatowski – miłość i wojna w pałacu Pod Blachą, 12 X
J. Nowak, Historia i rekonstrukcja ostatniego tronu królewskiego I Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim w Warszawie, 2 XI
A. Szkurłat, P. Gutt, Przy prezydenckim stole, 14 XII
A. Szkurłat, Ceramika, fascynacja i dyplomacja – wokół serwisu sułtańskiego, 1 VI
J. Żukowski, Niepewne czasy, trudne wyzwania – Rzeczpospolita na zakręcie dziejowym (XVII w.), webinarium,
P. Tyszka (moderator), 30 IX
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Wykłady pracowników Zamku,
udział w konferencjach
q M. Białonowska, Weneckie rzemiosło artystyczne w XVI wieku, wykład towarzyszący wystawie Dolabella. Wenecki malarz Wazów,
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2 XII
q R. Dmowska, Zagadnienia dotyczące konserwacji, ekspozycji i technologii malarstwa w Pracowni Konserwacji Malarstwa Zamku Królewskiego w Warszawie, wykład na kursie przewodnickim, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
29 VIII
q M. Drąg, European Network of Historic Gardens General Assembly 2020, wykład online, 25 VI
q W. Fałkowski, Wspomnienie 30. rocznicy przekazania insygniów władzy prezydenckiej przez prezydenta RP na uchodźstwie R. Kaczorowskiego nowo wybranemu prezydentowi L. Wałęsie, debata prezydencka, 22 XII
q P. Gutt, European Network of Historic Gardens General Assembly 2020, wykład online, 25 VI
q Z. Hundert, Czy warto było iść na odsiecz Wiednia w 1683 r.?, Rozmowy online o kulturze i historii, org. Klub Lokalnych
Inicjatyw Oświatowych w Piszu, 2 V
q Z. Hundert, T. Mleczek, W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej XVI–XVII w., prezentacja książki, Zamek
Królewski w Warszawie – Muzeum, 27 XI
q Z. Hundert, Hetman Stanisław Żółkiewski, Szkoła Współpracy 2020 – edycja online, org. Fundacja Pomoc Polakom na
Wschodzie, 1 X
q Z. Hundert, Najnowsza historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej w jej setną rocznicę, Szkoła
Współpracy 2020 – edycja online, org. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, 29 X
q A. Lichacz, Sztuka edukacji. Fotografie w działaniu, konferencja online, org Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, współorg.: Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie, partnerzy: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Wydział Sztuki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 26–28 XI
q J. Nowak, O historii i pracach rekonstrukcyjnych prowadzonych w Pracowni Konserwacji Tkanin nad odtworzeniem
XVIII-wiecznej dekoracji hafciarskiej w Sali Tronowej, wykład na kursie przewodnickim, Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum, 29 VIII
q M. Przypkowska, Lekcje online z Zamku Królewskiego w Warszawie. Kontakt z dziełem w nowej odsłonie, Galeria Ślendzińskich w Białymstoku, konferencja online Edukacja z dystansem – czyli nowe oblicza działalności muzealnej, 21 XI
q M. Przypkowska, Zamień szkołę na Zamek, doroczna konferencja Forum Edukatorów Muzealnych Muzeum i edukacja w czasach zmian, 1 XII
q B. Radzio, Fenomen odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, wykład w Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa, 15 VII
q S. Szczocki, Od Zamku do... Zamku. Kręte drogi historii warszawskiej rezydencji, wykład online, Europejskie Dni Dziedzictwa, 12 IX
q S. Szczocki, Zabawy w królewskim ogrodzie, wykład online, Dni Obchodów Funduszy Europejskich, 26 IX
q M. Tworzowska, Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi i jego grafiki, wykład stacjonarny na wystawie, z cyklu
Godzina ze sztuką, 18 X
q M. Tworzowska, Rozważna i romantyczna – epoka oświecenia wyjątki od reguły, wykład online, 3 XII
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1920

skrajnie – jako wytwór szalonego umysłu,
produkt epoki oświecenia czy wizualizacja
procesu alchemicznego. Lochy i przytłaczająca
realizmem architektoniczna tkanka budzą
metafizyczną grozę, gdyż nie ma z nich ucieczki,
brakuje wyjścia, jesteśmy skazani na błądzenie
Szablą i krzyżem

niczym w mitycznym labiryncie.
Jolanta Talbierska

Polska – Matka świętych, tarcza chrześcijan
– wielkoformatowy (254 x 726 cm) obraz
Jana Henryka Rosena namalowany
w 1936 r. w technice aux trois crayons do

28 IX 2020
– 5 I 2021

Pawilonu Polskiego na Międzynarodową
Wystawę Prasy Katolickiej w Watykanie.

Zamek Królewski
w Warszawie – Muzeum
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Wystawa w 300. rocznicę urodzin
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Carceri są jednymi z najbardziej sugestywnych,
inspirujących i wieloznacznych prac, jakie
pozostawił Piranesi. Interpretowane bywają

UWIĘZIONY GENIUSZ Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Piranesi
Wystawa w 300. rocznicę urodzin
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Publikacje towarzyszące wystawom Szablą i krzyżem oraz Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi

Wykaz publikacji pracowników Zamku
q A. Badach, Mistrzowie reliefu. Najcenniejsze plakiety XV–XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowieckiego,
kat. wyst., Warszawa 2020
q A. Badach, Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika, w: Ingenium
et labor, red. P. Borusowski i in., Warszawa 2020, s. 177–182
q A. Badach, Manierystyczny ołtarzyk z kolekcji prywatnej. Próba atrybucji i rekonstrukcji programu ikonograficznego, w: Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu, red. E. Błotnicka-Mazur,
A. Dzierżyc-Horniak, Lublin 2020, s. 779–793
q M. Białonowska (red.), Dolabella. Wenecki malarz Wazów, kat. wyst., Warszawa 2020
q R. Dmowska, The “Warsaw Mona Lisa”. The History of the Rembrandt Paintings from the Royal Castle in Warsaw –
Museum, w: Atti dell’ Accademia Polacca, t. 7, Rzym 2019, s. 37–55, http://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/133600
q M. Drąg, Garden Allegory, European Route of Historic Gardens, https://europeanhistoricgardens.eu/en/garden-allegory
q B. Gadomska (red.), Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II, kat. wyst., Warszawa 2020
q Z. Hundert (red. wspólnie z T. Mleczkiem), W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI–XVII w., Warszawa 2020
q Z. Hundert, Porucznicy husarii koronnej w kampanii mołdawskiej 1686 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”,
2019, nr 104, s. 61–79
q Z. Hundert, Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III, „Czasopismo Prawno-Historyczne”,
t. 72, 2020, z. 1, s. 159–172
q Z. Hundert, O instytucji królewskich chorągwi husarskich w obu komputach wojsk Rzeczypospolitej w czasach Jana III (1674–
1696), w: W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI–XVII w., red. Z. Hundert, T. Mleczek, Warszawa 2020, s. 151–169
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q Z. Hundert, Działalność polityczna referendarza koronnego i starosty warszawskiego Jana Dobrogosta Krasińskiego za
panowania Jana III (do 1688 roku), „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2019, 6 (72), s. 189–206
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, Jan Sobieski jako hetman wielki koronny, „Mówią Wieki”, 2020, nr 11 (730), s. 28–31
q Z. Hundert (wspólnie z J. Żukowskim), Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka. 6 listopada 2019 – 14 stycznia
2020, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2019, 6 (72), s. 329–337
q A. Jakubowska, M. Królikiewicz, Rembrandt. Zobacz to! See it! Arcydzieła w Zamku Królewskim w Warszawie. Masterpieces of the
Royal Castle
in Warsaw, Warszawa 2020
Giovanni
Battista
Piranesi
q Giovanni
T. Jakubowski,
Hic
manus
ob
patriam pugnando vulnera passi, czyli o kontynuacji programu ideowego Sali Rycerskiej
Battista Piranesi (1720–1778)
byłZamku
z wykształcenia
architektem,
Królewskiego
w litografii Franciszka Kosteckiego, „Artifex Novus”, 2018, nr 2, s. 20–37 (data publikacji: 15.01.2020)
z zamiłowania archeologiem, restauratorem
q i teoretykiem
T. Jakubowski
(red.), Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi. Wystawa w 300. rocznicę urodzin, kat. wyst., Warszawa 2020
sztuki, a przede wszystkim
q jednym
M. Królikiewicz,
Odbiór
sztuki niderlandzkiej w kręgach stanisławowskich na podstawie analizy treści katalogu kolekcji
z najwybitniejszych
grafików
XVIII stulecia. Pozostawił ponad
królewskiej z 1795 r. oraz wyboru piśmiennictwa, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2019 6 (72), s. 235–260
tysiąc wielkoformatowych akwafort
q prezentujących
T. Mleczek (red.
wspólnie
z Z. Hundertem), W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI–XVII w., Warszawa 2020
w większości
weduty
i
architekturę
Rzymu.
Imponujący
dorobekdo bitwy pod Obertynem. Zmiany w uzbrojeniu husarii w 1. połowie XVI w., w: W boju
q T. Mleczek, Od wiktorii orszańskiej
Piranesiego był zaskakująco oryginalny,
i na paradzie.
HusariaWRzeczypospolitej
w XVI–XVII w., red. Z. Hundert, T. Mleczek, Warszawa 2020, s. 19–40
przekonujący
i efektowny.
2020 r.
300.The
rocznica
urodzin artysty
q przypada
B. Radzio,
Destruction
and Reconstruction of the Royal Castle in Warsaw, Warszawa 2020
i mija 270 lat od pierwszego wydania jego
q niezmiennie
A. Szkurłat,
Serwis sułtański – unikatowy zabytek w kolekcjach dawniej i dziś, w: Własność intelektualna dziedzictwo
intrygującej serii Carceri.
kulturowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, Warszawa 2020, s. 756–766
Jolanta Talbierska
q P. Tyszka, Projekt naukowo-edukacyjny: Bona Sforza d’Aragona (1494–1567). Legenda i rzeczywistość, „Fabrica Littera
rum Polono-Italica”, 2020, nr 1 (2), s. 221–222, https://www.fabrica.us.edu.pl/2020/08/01/projekt-naukowo-edukacyjny-bona-sforza-daragona-1494-1567-legenda-i-rzeczywistosc-sprawozdanie
q P. Tyszka (red.), Szablą i krzyżem. Pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w stulecie Cudu nad Wisłą 1920, kat. wyst.,
Warszawa 2020
q P. Tyszka (red. wspólnie z M. Zawadzkim), Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego, kat. wyst., Warszawa 2020
q E. Włoch, Historia pewnego rozkazu. Z dokumentów Karoliny Lanckorońskiej zachowanych w zbiorach Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2019, 6 (72), s. 289–299
q E. Włoch, Szkolnictwo polskie w Rzymie 1942–2010, Warszawa 2020
q M. Zawadzki, Remarks on Changes in the Iconography of Jagiellonian Crown Coins, „Notae Numismaticae/Zapiski
Numizmatyczne”, t. 14, 2019, s. 263–279
q M. Zawadzki (jako współautor), Znaleziska monet późnośredniowiecznych z Kościelnej Wsi koło Kalisza, „Warszawski
Pamiętnik Numizmatyczny”, 2020, nr 8, s. 33–44
q M. Zawadzki, Collecting of ancient coins in Poland and the neighbouring countries in the pre-partition period, w: Silvers
of the Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods,
red. M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko, Warszawa 2020, s. 283–300
q M. Zawadzki, Mennictwo Kazimierza Wielkiego, w: Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego, red. P. Tyszka,
M. Zawadzki, Warszawa 2020, s. 79–88
q M. Zdańkowska, Bałwochwalstwo Salomona, w: Geniusz baroku Szymon Czechowicz 1689–1775, kat. wyst.,
red. A. Betlej, T. Zaucha, Kraków 2020, s. 334–335
q J. Żukowski, Komemoracja w sztuce dwóch wiktorii smoleńskich: 1611 i 1634 roku, w: Między Barokiem a Oświeceniem.
Nasze zwycięstwa i nasze klęski, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2020
q J. Żukowski, Memorabilis ingressus. Architektura efemeryczna na okazję intraty koronacyjnej Konstancji Austriaczki
(1605), „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2019, 6 (72), s. 75–100
q J. Żukowski (wspólnie z Z. Hundertem), Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka. 6 listopada 2019
– 14 stycznia 2020, „Kronika Zamkowa. Roczniki”, 2019, 6 (72), s. 329–337
RAPORT ROCZNY 2020

45

Kazimierz Wielki to niewątpliwie
jeden z najwybitniejszych polskich

Dolabella

władców – twórca nowożytnego
państwa. Niestety, niewiele

zabytków związanych z osobą
monarchy przetrwało do naszych
czasów. Do najcenniejszych

Wenecki malarz Wazów

należą fundacje sakralne króla
– przejaw najwyższego kunsztu
artystycznego rzemieślników
z XIV w., stanowiące
wyposażenie kościołów i na co

historyków wolno torują sobie drogę
do popularyzatorskich tekstów,
filmów dokumentalnych czy wreszcie
podręczników szkolnych.
Siła stereotypowych poglądów na
czasy ostatniego
koronowanego
Piasta, to mało
Płaskorzeźbione
plakiety
powstałych
nierzadko
w wiekuna uwagę
znana,
ale jeszcze
zasługująca

XIX, ma wielką trwałość. Dziś, kiedy od
dziedzina sztuki. Ich ojczyzną była
zgonu króla mija 650 lat, warto ponownie
Italia, gdzie zaczęto je wytwarzać
spróbować opowiedzieć o nim, jego

tuż przed połową XV w. W rene-

królestwie i o tym co się w stuleciu XIV
w Polsce sansie
zmieniło.dekorowano je motywami

antycznymi, począwszy od 2. poXVI w. popularne stały się
przedstawienia odwołujące się do
prawd wiary lub nauki Kościoła.
W książce i na wystawie prezentujemyZamek
plakietyKrólewski
z dawnej kolekcji
Andrzeja Ciechanowieckiego, m.in.
w Warszawie – Muzeum
dzieła renesansowych artystów Galeazza Mondellego zw. Modernem
czy Mistrza IO.F.F.

Andrzej Marzec
łowy

dzień niedostępne szerokiej
publiczności. Ważnymi
pamiątkami są także dokumenty,
monety oraz elementy
uzbrojenia, a także XIX-wieczne
oryginalne rysunki Jana Matejki,
wykonane w momencie otwarcia
królewskiego grobu i będące
swoistym zapisem ostatniej drogi
Kazimierza Wielkiego.
650. rocznica śmierci
monarchy stała się okazją do
zaprezentowania przez Zamek
Królewski w Warszawie tych
unikatowych dzieł sztuki.

Arx Regia

®

9

788370

222796

Wydawnictwo Zamku Królewskiego
w Warszawie – Muzeum

Katalogi wystaw Mistrzowie reliefu i Dolabella. Wenecki malarz Wazów

Publikacje wydawnictwa Arx Regia
Przewodnik dla varsavianistów, Rembrandt. Zobacz to!, polsko- i anglojęzyczne
książki, profesjonalne katalogi wystaw – to tylko niektóre z propozycji Arx Regii, dla
której rok 2020 był niezwykle obfity w nowości wydawnicze.
Dużą część działalności wydawniczej w 2020 r. stanowiły
katalogi wystaw. Najważniejszy z nich, Dolabella. Wenecki
malarz Wazów, otwiera nowe perspektywy interpretacji
twórczości Tomasza Dolabelli. Książka otrzymała nominację internautów do tytułu Najlepszej Książki Historycznej.
Pokaz obrazu Jana Henryka Rosena pt. Polska – Matka
świętych… w stulecie Bitwy Warszawskiej połączyliśmy
z publikacją katalogu Szablą i krzyżem. Oprócz esejów
historycznych dotyczących wojny z bolszewikami i odbudowy państwa polskiego zamieściliśmy w nim tekst o niezwykłych losach malarza.
Najcenniejsze plakiety z dawnej kolekcji Andrzeja
Ciechanowieckiego przedstawiliśmy z kolei w katalogu
Mistrzowie reliefu. To nie tylko piękne ilustracje, ale przede
wszystkim nowe ustalenia badawcze wzbogacające wiedzę
naukową o tych niewielkich dziełach sztuki złotniczej.
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Ponieważ wystawę Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego można było zwiedzać wyłącznie
online, tym cenniejszy wydaje się katalog prezentujący niedostępne dzieła. Nie zabrakło w nim także nowego spojrzenia naukowców na epokę ostatniego koronowanego
Piasta.
W 300. rocznicę urodzin G.B. Piranesiego przygotowaliśmy katalog Uwięziony geniusz. Niezwykłe, mroczne,
wręcz surrealistyczne grafiki prezentowane na wystawie
znalazły odzwierciedlenie w intrygującej szacie graficznej
książki, w której poza pracami Piranesiego zamieściliśmy
poświęcone im eseje.
Chociaż przez dużą część roku wstęp do Zamku nie był
możliwy, najcenniejsze zamkowe obrazy – Dziewczynę w ramie obrazu i Uczonego przy pulpicie – można było podziwiać
w książce Rembrandt. Zobacz to! / Rembrandt. See it! W polsko-

650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego

Najcenniejsze
plakiety XV–XVIII w.
z dawnej kolekcji
Andrzeja Ciechanowieckiego

Efekty naukowych studiów o Kazimierzu
Wielkim i dyskusji toczonych w gronie

UMARŁ KRÓL

MISTRZOWIE RELIEFU

650. rocznica śmierci
Kazimierza Wielkiego

UMARŁ KRÓL

Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie
– obrazy Rembrandta z kolekcji Zamku Królewskiego
w Warszawie – prezentowane w zaskakujących ujęciach,
fascynujących detalach, graficznych i malarskich
kontekstach.
Album o dwóch najcenniejszych dziełach w zamkowych
zbiorach przedstawia burzliwe losy arcydzieł
i interesujące szczegóły ich konserwacji.

650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego

Girl in a Picture Frame and Scholar at His Writing Table
are two paintings by Rembrandt from the collection
of the Royal Castle in Warsaw, presented at amazing
angles, with fascinating details and in various artistic
contexts.
This album about the two most precious artworks
in the Castle tells the tempestuous history of the
masterpieces and presents the intriguing aspects
of their conservation.

650. rocznica śmierci
Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki
W znaczeniu symbolicznym, a także ideowym
król przed złożeniem jego ciała do grobu
pozostawał ciągle żywy i wciąż obecny na
ziemi, wśród swojego ludu i w swoim państwie.
Dlatego publicznie ogłaszaną datą śmierci
monarchy bardzo często był dzień jego
pogrzebu, a nie fizycznej śmierci.
Dopiero akt koronacji i udzielenia sakry, który
zawsze następował po pogrzebie poprzednika,
wyposażał wybrańca w pełnię koniecznego
autorytetu i zdolność do sprawowania
najwyższej władzy. W kontekście tych uwag
przebieg wypadków, które zaszły w Krakowie
w listopadzie 1370 r., staje się w pełni
zrozumiały i odzyskuje prawdziwe znaczenie.

Rembrandt
Zobacz to!
See it!

Wojciech Fałkowski

Katalog wystawy Umarł król i publikacja Rembrandt. Zobacz to!

-angielskiej publikacji znalazły się intrygujące fakty dotyczące
historii tych dzieł, ich konserwacji, procesu ustalania autorstwa,
a przede wszystkim fascynujące zdjęcia zamkowych Rembrandtów. Świadectwem docenienia przez profesjonalistów
stała się nominacja do tytułu Książki Edytorsko Doskonałej.
Dzięki współpracy z warszawskim kinem Muranów widzowie
mogli zobaczyć spot promujący książkę przed wyświetlanymi
filmami z cyklu Wielkie malarstwo na ekranie Kina Muranów.
Kolejny numer „Kroniki Zamkowej” koncentruje się
tradycyjnie wokół zagadnień dworskich. Tym razem bohaterami tekstów są m.in. Konstancja Austriaczka, Bernardo
Morando, Antonio Santa Croce czy Ludwika Maria Gonzaga. 12 rozpraw naukowych uzupełniają relacje z życia
Zamku.
Aż dwie nominacje (jury oraz internautów) do
nagrody Książka Historyczna Roku otrzymał dziesiąty,
jubileuszowy tom serii Studia i materiały pt. W boju i na
paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. To przekrojowe studium o uzbrojeniu, organizacji i walkach husarii podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat tej
popularnej formacji i wprowadza do obiegu naukowego
nowe ustalenia.

Anglojęzyczna wersja książki o wojennych zniszczeniach i późniejszej odbudowie Zamku Królewskiego została wydana pod tytułem The Destruction and Reconstruction
of the Royal Castle in Warsaw. Kierujemy ją do cudzoziemców zainteresowanych tym niezwykle istotnym i ciekawym epizodem z XX-wiecznej historii stolicy. Elegancką
pamiątką z wizyty z Zamku może być natomiast kalendarz
na 2021 rok, ilustrowany dziełami artystów, których prace
znajdują się w królewskich apartamentach. Bellotto, Matejko, de Mura czy Altomonte i ich najpiękniejsze obrazy
widnieją na planszach z poszczególnymi miesiącami. To
doskonałe wprowadzenie do jubileuszu obchodzonego
w latach 2021–2024.
Rok zakończyliśmy prezentem dla varsavianistów –
reprintem niezwykłego przewodnika Aleksandra Kraushara z 1924 r. pt. Zamek Królewski w Warszawie. Zarys historyczno-obyczajowy. Planszom z czarno-białymi zdjęciami
towarzyszy wysmakowany literacko tekst. Wszystkie książki wydawnictwa Arx Regia można kupić w zamkowym
sklepie lub przez internet. Zapraszamy także na nasz profil
na FB oraz Instagramie.
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Obraz w trakcie analizy makroskanerem fluorescencji rentgenowskiej

Najważniejsze prace konserwatorskie w 2020 r.
Brat Angelik Drewaczyński, dominikanin, w 1835 r. wykonał prace renowatorskie
przy obrazie Tomasza Dolabelli Szkoła św. Tomasza z Akwinu. Konserwacja była
ostatnią aż do momentu, kiedy prawie 200 lat później obrazem zajęła się pracownia Zamku Królewskiego.
Głównym założeniem konserwacji obrazu, który na co
dzień mieści się w klasztorze Dominikanów w Krakowie,
był pełen zakres zabiegów techniczno-zachowawczych
i plastyczno-estetycznych. Wszystkie dotychczasowe zabiegi, drobne odświeżenia, dublaże, retusze oraz przemalowania zaszkodziły poważnie obrazowi, zakłóciły pierwotny
charakter i kolorystykę dzieła.
Na zlecenie konserwacji usunięto wadliwe, wcześ
niej wprowadzone warstwy technologiczne i wzmocniono
ustabilizowanie warstw pierwotnych. Specjalistyczne badania laboratoryjne, chemiczne, fizykochemiczne, analizy
powierzchni w świetle białym, podczerwieni, luminescencji UV, użycie makroskanera fluorescencji rentgenowskiej
(MA-XRF), wykonanie zdjęć rtg., analizy chemiczne próbek pigmentów, badania SEM, próbek włókien oraz płótna dublażowego i zabezpieczającego odwrocie pozwoliły
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dokładnie zanalizować fragmenty i całość dzieła. Usunięto
licowania obrazu zaklejonego bibułką japońską oraz luźne
zabrudzenia, pożółkłe werniksy, retusze i przemalowania.
Uzupełniono ubytki, rozerwania i pęknięcia, wklejono protezy i zastosowano tzw. mostkowania z płótna i nici lnianych.
Obraz naciągnięto na nowe krosna. Nałożono werniksy retuszerskie, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej. Na końcu nałożono werniksy półmatowe, satynowe. Przywrócono
barwę i naturę obrazu. Badania ikonograficzne i analiza postaci pozwoliły ustalić datę powstania na lata 30. XVII w.
Prace konserwatorskie przeprowadziła Agnieszka
Luboń-Radwańska z zespołem. Badania chemiczne były
po stronie dr M. Rogóż, a za badania fizyczne odpowiadali:
A. Mikołajska, P. Gąsior, dr M. Goryl, dr M. Walczak, J. Ptak.
Analizę ikonograficzną wykonał P. Radwański.

Obraz Madame Geoffrin przed konserwacją i po niej

Madame Geoffrin, zwana mamusią
Młody Stanisław Poniatowski w listach do madame Geoffrin nazywał ją mamusią.
Dama prowadziła jeden z najlepszych paryskich salonów w XVIII w. i była przewodniczką przyszłego króla po elitarnych środowiskach nad Sekwaną.
Paryską maman przyszły król poznał dzięki swojemu ojcu,
a po wstąpieniu na tron prowadził z nią stałą korespondencję, dlatego losy Marii Teresy Geoffrin były związane
z Zamkiem Królewskim.
Pracownia Konserwacji w 2020 r. przeprowadziła
renowację obrazu sztalugowego na płótnie z wizerunkiem
Geoffrin autorstwa francuskiego malarza Pierre’a Allais’go
z 1765 r. Stan zachowania był pozornie stabilny. Krawędzie
oklejono papierem, który ukrywał przerdzewiałe gwoździe
w płótnie przybitym do krosna. Pod oklejeniem ukryty został dublaż wymagający zaktywowania. Odbiór estetyczny zakłócało nierównomierne świecenie powierzchni lica,
małe ubytki na całej powierzchni i zmienione kolorystycznie retusze. W przeszłości warstwa malarska uległa rozległym zniszczeniom i przetarciom, szczególnie w partiach
brązu i czerni. Przetarte fragmenty w większej części ob-

razu są wtórnie przelaserowane oraz delikatnie przepunktowane.
Dzięki konserwacji udało się przywrócić dziełu jego
walory ekspozycyjne i powstrzymać procesy degradacji. Po
miejscowym podklejeniu odspajających się łusek, spękań
i ubytków podjęto udane próby redublażu rozwarstwionego na krawędziach dublażu z minionej konserwacji. Wykonano pasy dublażowe zapewniające właściwe mocowanie
płótna na krośnie. Założono nowe kity w miejscach ubytków, wykonano retusze w miejscach uzupełnień oraz przepunktowano zmienione kolorystycznie retusze. Ostatnim
etapem prac było scalenie świecenia warstwy malarskiej.
Portret kobiety został zakupiony przez Zamek
od prywatnego kolekcjonera w lutym 2020 r. Wizerunek
Marii Teresy Geoffrin przeznaczony jest na stałą ekspozycję
w historycznych wnętrzach Zamku.
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Widok wschodniej fasady Zamku Królewskiego w Warszawie z Arkadami Kubickiego i fragmentem Biblioteki Królewskiej, ujęcie od strony Nowego Zjazdu,
po 1875 – przed 1890, Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, wyd. przed 1912

Nowe obiekty Archiwum
Muzea są postrzegane jako strażnicy archiwaliów. Zamkowe Archiwum nie
tylko gromadzi i przechowuje materiały archiwalne, ale również nabywa kolejne.
W 2020 r. wśród nowych zakupów znalazły się m.in. dekret Fryderyka Augusta,
mowa Karola Diehla, pisma ulotne i pocztówki z widokami Zamku Królewskiego.
W 2020 r. zbiory Archiwum wzbogacił zakup siedmiu
druków ulotnych z lat 1806–1811 odzwierciedlających
niektóre działania prawne podejmowane w okresie Księstwa Warszawskiego. Wśród nich znalazł się rozkaz Pierre’a
Anselme’a Garrau, generała inspektora i intendenta Prowincji Warszawskiej, dotyczący organizacji poczty konnej
na odcinku Warszawa–Meseritz, wydany w Warszawie
22 grudnia 1806 r. Odpowiedzialnym za nadzorowanie
jego wykonania został Ludwik Gutakowski, prezydent Izby
Najwyższej Wojennej i Administracji Publicznej, utworzonej przez Napoleona w grudniu 1806 r.
Drugim nabytkiem jest dekret Fryderyka Augusta
z 16 marca 1809 r. określający warunki osiedlania się Żydów
(ludu starozakonnego) w Warszawie – dokument ciekawy
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m.in. ze względu na poznanie topograficznej przestrzeni mniejszości żydowskiej wokół Zamku Królewskiego w Warszawie.
Mowa J.K. Szaniawskiego prokuratora generalnego
królewskiego przy kassacyjnym sądzie Xięstwa Warszawskiego, w dniu wprowadzenia Kodexu Napoleona 1 maja 1808
na sali Trybunału Appellacyinego miana to głos w dyskusji po wprowadzeniu Kodeksu Napoleona. Do Archiwum
trafiło również Rozporządzenie ministra policji Aleksandra
Potockiego z 29 grudnia 1807 r., dotyczące wypełnienia obowiązków statutowych przez kawalerów Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ustanowionego 7 maja 1765 przez
króla Stanisława Augusta.
Dwa pisma ulotne, opublikowane przez Dominika
Kuczyńskiego w lutym 1809 r., w przeddzień zbierającego

Warszawa, plac Zamkowy – Zamek Królewski i kolumna Zygmunta III Wazy, 1975

się sejmu: Kopia listu do Jaśnie Wielmożnego Posła Tykocińskiego [J. Szepietowskiego] z 20 lutego 1809 r. oraz Kopia
listu do Jaśnie Wielmożnego Posła NN z 24 lutego 1809 r.,
są głosem krytycznym Dominika Kuczyńskiego wobec rządzących Księstwem Warszawskim i znalazły się w nowych
zasobach archiwalnych.
Do zbiorów zostały także zakupione dokumenty
papierowe z okresu Księstwa Warszawskiego: Głos Xdza
Karola Diehl deputowanego miasta Warszawy z cyrkułu
czwartego, członka Kommissyi Prawodawstwa Cywilnego
miany w Izbie Poselskiej na Sesyi Seymowey dnia 15. Grudnia 1811 roku (Karol Gottfried Diehl, duchowny Kościoła
ewangelicko-reformowanego, występował jako zwolennik
Kodeksu Napoleona, broniąc go przed konserwatystami)
oraz Patent na stopień kapitana dla porucznika 2. pułku piechoty Jerzego Remiszewskiego, wystawiony przez ministra
wojny księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie 9 czerwca 1810 r., opatrzony podpisem: Józef Xiążę Poniatowski.
Do zbiorów fotograficznych wpłynął również dar księdza Jana Kołeckiego w postaci pocztówek z widokami Zamku
Królewskiego w Warszawie i jego otoczenia, wydawanych od
poł. XIX w. do lat 80. XX w. w Polsce i za granicą.

Historia Archiwum Zamku Królewskiego sięga
roku 1971, kiedy zapadła decyzja o odbudowie Zamku.
Od początku istnienia gromadzi ono zbiory dokumentów, akt, dokumentacji technicznej, konserwatorskiej i archeologicznej, a także fotografii, filmów i nagrań służące
badaniom nad dziejami Zamku jako obiektu architektury
(przekształcenia gmachu, zmiany jego wystroju i wyposażenia, zniszczenie i odbudowa budowli), pomnika historii
(rezydencja królewska, siedziba sejmu Rzeczypospolitej
i prezydenta II RP oraz władz zaborczych), muzeum historii
i kultury polskiej (obecna działalność i zbiory). Archiwum
przechowuje także dokumenty rodzinne oraz spuścizny
pochodzące z darów rękopisy.
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Mapa do gry Tajemnice zamkowych ogrodów

Archeologia
Zamkowi archeolodzy stworzyli wystawę plenerową połączoną z eksploracyjną grą,
dzięki której można było odkryć tajemnice zamkowych ogrodów.
Dzięki archeologom wiemy, w którym miejscu zaczynał i kończył się mur wazowski, skąd czerpano wodę ze
studni i gdzie stał domek ogrodnika. Początek i koniec
muru obronnego za panowania króla Zygmunta III, groby
szwedzkich żołnierzy z czasów potopu szwedzkiego i inne
miejsca można było odkryć dzięki wystawie przygotowanej przez zamkowych archeologów Tajemnice zamkowych
Ogrodów prezentowaną w dniach 17–27 sierpnia 2020 r.
Plenerowa wystawa stanęła przed Arkadami Kubickiego
i ukazywała najciekawsze odkrycia badań wykopaliskowych na terenie Ogrodu Górnego i Dolnego. Ekspozycję
połączono z edukacyjną grą plenerową Zostań odkrywcą.
Ogrody przemierzano ze specjalną mapką. Rysunki i akwarele na planszach wykonał Michał Suffczyński, projektem
i realizacją zajął się Tomasz Lachowski, a kuratorami wystawy byli Jan Łoziński i Rafał Mroczek.
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WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM
WARSZAWSKIM
Archeologia jako fenomen kulturowy. 100 lat warszawskiej
archeologii – to tytuł wystawy, prezentowanej od 11 listopada do 16 grudnia 2020 r., w której Sekcja Archeologii
przedstawiła archiwalne zdjęcia i zabytki archeologiczne
z wykopalisk na terenie Zamku. Ekspozycję o historii najciekawszych badań na terenie Warszawy prowadzonych
przez najważniejsze instytucje muzealne i naukowe stolicy,
w tym przez Zamek Królewski w Warszawie, można było
zobaczyć m.in. w Instytucie Archeologii UW oraz na Krakowskim Przedmieściu. Organizatorem wydarzenia była
„Varia” Fundacja Wydziału Historycznego UW.

Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791

Digitalizacja
Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie to nazwa witryny, w której udostępniane
są wysokiej jakości odwzorowania cyfrowe.

W 2020 r zdigitalizowano 1248 obiektów muzealnych,
w tym m.in. pięć albumów archiwalnych o łącznej liczbie 534 kart, a także 93 obrazy, 57 obiektów ze zbiorów
numizmatycznych, 52 obiekty ze zbiorów ceramicznych,
20 tkanin i wiele, wiele innych. Digitalizacji podlegają również zbiory działających przy Zamku fundacji. W ramach
digitalizacji wykonano odwzorowania m.in. 160 rysunków
z kolekcji Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich.
W 2020 r. Dział Digitalizacji we współpracy z Ośrodkiem Badań Historycznych i grafikiem zrealizował nowy
projekt pt. Ożywić obraz, czyli serię krótkometrażowych
filmów animacyjnych. Na podstawie technologii 2,5D
powstały dwie animacje wykorzystujące w innowacyjny
sposób zdigitalizowane obrazy Jana Matejki Konstytucja
3 maja 1791 oraz Rejtan. Upadek Polski. Projekt Ożywić
obraz będzie kontynuowany również w roku 2021, jego

celem jest przede wszystkim przekazanie wiedzy w sposób
czytelny i atrakcyjny dla widza.
Możliwości cyfrowego odwzorowania obiektów
pozwalają również na dotarcie do nowych odbiorców
poprzez kanały w mediach społecznościowych, a w przyszłości na wzbogacenie działań edukacyjnych. Dział tworzą
Zuzanna Kaluta i fotografowie Małgorzata Niewiadomska
i Andrzej Ring. Efekty można podziwiać na portalach społecznościowych, a także w prasie i mediach.
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Uczestnicy i organizatorzy webinarium ze specjalnym udziałem Roberta Makłowicza oraz duetu Kwiaty&Miut

Cztery pory roku w ogrodach
Zamek Królewski stworzył cykl 12 wykładów naukowych o sztuce ogrodowej,
ze względu na pandemię zaprezentowanych w formie webinariów.
W 2020 r. odbyły się 3 webinaria:
q Partery ogrodowe – ku ozdobie i pożytkowi z udziałem
dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz,
q O przestrzeni w ogrodzie krajobrazowym, patrzeniu
i poruszaniu się, dr inż. arch. krajobrazu Renata Stachańczyk,
q Tulipomania – magia i szaleństwo Europy. Każdy może
mieć swój Keukenhof, dr hab. inż. Dariusz Sochacki.
Podróż po najwybitniejszych założeniach ogrodowych Europy, podzielona na 12 odcinków, podyktowana
została porami roku. Do współpracy podczas realizacji
każdego z odcinków zaproszono specjalistów z dziedziny
polskiej i zagranicznej sztuki ogrodowej, koordynatorów
i opiekunów historycznych rezydencji i ogrodów, a także
florystów i znanych osób. Odcinki z udziałem zagranicznych gości prowadzono w dwóch kanałach językowych
(polskim i angielskim), transmitowano w mediach społecz54
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nościowych oraz w kanałach internetowych Zamku. Wydarzenie wsparło wielu partnerów, dzięki którym webinaria
trafiały do szerokiego grona odbiorców.
Cykl zorganizowano przy współpracy zagranicznych przyjaciół reprezentujących Gallerie degli Uffizi we
Florencji, holenderski park Keukenhof, słoweńskie arboretum Volčji Potok czy włoskie Storico Giardino Garzoni.
Każdemu odcinkowi towarzyszyły aranżacje kwiatowe
przygotowywane przez duet florystyczny Kwiaty&Miut,
który tworzą Łukasz Marcinkowski i Radek Berent. W każdej części prezentowano również sztukę kulinarną, kulturę
stołu i receptur inspirowanych opowieściami gości oraz
porami roku. Opiekunem tej części cyklu był krytyk kulinarny, podróżnik i dziennikarz Robert Makłowicz.

Wolontariusz z grupą zwiedzających podczas oprowadzania po muzeum

Wolontariat
Wolontariat w Zamku Królewskim jest wspaniałą przygodą, szansą na bliski kontakt
z historią i kulturą, a także niepowtarzalną okazją do poznania muzeum od kuchni.

W działania na rzecz wolontariatu w 2020 r. w Zamku
Królewskim włączyło się 25 osób. Niektórzy są związani z muzeum ponad rok. W okresach, kiedy Zamek był
dostępny dla zwiedzających, wolontariusze aktywnie
opowiadali gościom o naszych dziełach sztuki. Jesteśmy
wdzięczni wszystkim uczestnikom tego projektu, którzy
entuzjastycznie i energicznie podchodzą do pracy na rzecz
Zamku Królewskiego – ich wsparcie w bieżącej działalności
naszej instytucji jest nieocenione. Przykładem może być
ponadprzeciętne zaangażowanie Joanny Pawelczy, która
jako wolontariusz pomagała w zamkowym Archiwum.
Wolontariat w Zamku Królewskim to projekt skierowany do osób aktywnych, powyżej 18. roku życia, zainteresowanych szeroko pojętą kulturą, historią i historią
sztuki. Szefową projektu jest Monika Siadak-Wereda, która
od lat nadzoruje i wspiera początkujących wolontariuszy.

WOLONTARIAT JUNIOR
Do uczestnictwa w Wolontariacie Junior w Zamku Królewskim zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 13–16 lat. Daje
on możliwość poznania historii Zamku. Dla uczniów to
wspaniała przygoda i okazja do poznania naszego muzeum
„od kuchni”. Młodzi wolontariusze wcielają się w rolę asystenta zwiedzającego, są opiekunami przestrzeni edukacyjnych na wystawach czasowych oraz uczestniczą w dniach
atrakcji.
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Ilustracja obok:
Rossello di Jacopo Franchi, Madonna z Dzieciątkiem adorowana przez anioły, Florencja, 1. poł. XV w., zakup  w 2020 r.
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Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego, Monika Drąg, pełnomocnik ds. architektury krajobrazu i ogrodów w Zamku Królewskim,
Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy

Nagroda dla królewskich ogrodów
Sadź! Pielęgnuj! Wygrywaj! – głosiło hasło 37. edycji konkursu Warszawa
w kwiatach i zieleni. Zamek Królewski otrzymał Nagrodę Specjalną im. Stefana
Starzyńskiego.
To już druga nagroda specjalna w tym konkursie przyznana rok po roku dla królewskich ogrodów. Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy jest kontynuatorem inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego,
który widział Warszawę ukwieconą. Idea konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni sięga okresu przedwojennego.
Podczas uroczystej gali w Służewskim Domu Kultury wyłoniono laureatów konkursu – właścicieli najpiękniejszych
warszawskich ogrodów i balkonów.
37. edycja była inna niż dotychczasowe. Pandemia
zmusiła większość mieszkańców do pozostania w domach
i uniemożliwiła spotkania towarzyskie. Wyjątkowa sytuacja stała się dla wielu bodźcem do rozpoczęcia swojej
przygody z ogrodnictwem. Mieszkańcy Warszawy mimo
panujących ograniczeń zaskoczyli zaangażowaniem i poświęceniem w ukwiecaniu miasta. 359 osób oraz wiele
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przedsiębiorstw i instytucji stanęło do rywalizacji o miano
najpiękniejszego ogrodu, balkonu czy osiedla.
Spośród wszystkich zgłoszeń jury wyłoniło laureatów w trzech głównych kategoriach: „człowiek”, „firma”
i „sąsiedzi”. Jak co roku przyznano też Nagrody im. Stefana
Starzyńskiego. Wyjątkowy charakter tegorocznego konkursu oraz powstanie nowej kategorii „ogród ekologiczny
/ nowoczesny” sprawiły, że warszawiacy skupili się na walce
ze zmianami klimatu.
Organizatorem konkursu było Miasto Stołeczne
Warszawa, a współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy.

Panorama ogrodów Zamku Królewskiego

Ogrody na certyfikowanym szlaku kulturowym
Rady Europy
Rada Zarządzająca Banku Rozwoju Rady Europy zatwierdziła w dniach
7–8 października 2020 r. certyfikację Europejskiego Szlaku Ogrodów
Historycznych zrzeszających ponad 30 ogrodów i parków historycznych
w Europie, w tym ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie.
Certyfikacja szlaku kulturowego jest gwarancją jakości oraz
umożliwia podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw
mających na celu ochronę i rozwój zrzeszonych parków
i ogrodów. European Route of Historic Gardens skupia historyczne ogrody w celu ich promowania. Zabytkowe ogrody
mają oprócz swoich nieodłącznych walorów artystycznych
i przyrodniczych również wysoką wartość historyczną, związaną z ośrodkami decyzji politycznych i prestiżem społecznym różnych narodów i regionów. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie w 2017 r. wspólnie z kilkoma ogrodami
historycznymi Europy utworzyły Europejski Szlak Ogrodów
Historycznych działający przy administracji hiszpańskiego
miasta Lloret de Mar. Obecnie organizacja łączy ponad 30

historycznych ogrodów z różnych krajów, które promują
i upowszechniają działania związane z zarządzaniem europejskim dziedzictwem ogrodowym, utrzymaniem go oraz
konserwacją.
Certyfikacja szlaku kulturowego to swoista gwarancja
jakości. Dzięki współpracy z przyjaciółmi z europejskich założeń ogrodowych, zrzeszonych w organizacji, możliwe jest
podejmowanie wspólnych inicjatyw, by ochronić i rozwijać
historyczne parki i ogrody. Zamek Królewski w Warszawie
należy również do dwóch innych organizacji międzynarodowych związanych bezpośrednio z historycznymi ogrodami:
European Garden Heritage Network oraz European Box
wood and Topiary Society.
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Konkurs Roślin Nowości w Ogrodzie Dolnym

Roślinne nowości
28 VIII–30 IX 2020 r.

q

Ogrody Zamku Królewskiego

Po raz pierwszy roślinne nowości zaprezentowano odwiedzającym ogrody Zamku
Królewskiego w Warszawie w formie wystawy posterowej przedstawiającej rośliny
zgłoszone do Konkursu Roślin Nowości 2020.
Na planszach z pięknymi fotografiami znajdowały się opisy
nowości wraz z informacją o zgłaszających oraz kody QR
prowadzące do dodatkowych zdjęć dostępnych w internetowej encyklopedii roślin www.e-katalogroslin.pl oraz
na stronach www.zszp.pl, w zakładce Konkurs Roślin Nowości.
Celem konkursu była popularyzacja nowych odmian roślin ozdobnych i owocowych, drzew, krzewów,
pnączy i bylin, uzyskanych przez krajowych oraz zagranicznych hodowców. Zgłoszone do konkursu rośliny były poddawane wnikliwej ocenie międzynarodowego jury, które
zwracało uwagę nie tylko na walory estetyczne i ozdobne,
ale też na zdrowotność, łatwość uprawy i utrzymania oraz
przystosowanie do warunków klimatycznych Polski. Naj-
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bardziej wartościowe i perspektywiczne nowości nagrodzono medalami i wyróżnieniami. Do rywalizacji zgłoszono 20 roślin. W konkursie nie mogły brać udziału odmiany,
które pojawiły się już w poprzednich edycjach. Szczegółowe wymagania i kryteria oraz informacja, kto może zgłosić
rośliny do konkursu, znalazły się w regulaminie.
Konkurs Roślin Nowości jest organizowany od 17 lat
przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz Agencję Promocji
Zieleni w ramach Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to
życie” (www.zielentozycie.pl). To jedyna tego typu rywalizacja w Polsce.

Ogród Dolny wieczorową porą

Partnerzy królewskich ogrodów
O piękny i zdrowy wygląd królewskich ogrodów wspólnie z Zamkiem Królewskim
dbają jego partnerzy.
To oni przekazują wiedzę i doświadczenie w codziennych
instrukcjach dotyczących działań podejmowanych przez
zespół ogrodników. W roku 2020 w utrzymaniu jakości
trawników i roślin w królewskich ogrodach pomagała firma Emeralld. Idea firmy służącej ogrodom historycznym,
parkom i obiektom sportowym oparta jest na pracy
w zgodzie z naturą. Wyselekcjonowane nasiona traw gazonowych, nawozy organiczne, specjalistyczny sprzęt do
przygotowania oraz pielęgnacji terenów zielonych to gwarancja piękna i zdrowia.
Innowacyjny robot z serii Automower AWD koszący najbardziej stromą ze skarp Ogrodu Górnego to owoc
współpracy z firmą Mower Sp. z o.o. w Piasecznie. Autoryzowany diler wiodących marek w dziedzinie zarządzania
przestrzenią zieloną, w tym Husqvarna, Honda, Cramer
i Wacker Neuson, to pełna zaangażowania firma prezentująca maszyny i urządzenia do pielęgnacji trawników i ogro-

dów o najwyższej jakości. W ofercie partnera znajduje się
również wiele produktów zapewniających maksymalną
redukcję zanieczyszczeń oraz minimalną ingerencję w środowisko naturalne.
Zabiegi tegorocznych cięć formujących i korygujących w przedwojennych boskietach grabowych powierzono ekspertom z firmy Park-M. Partner, który jest liderem rynku architektury krajobrazu, obok historycznych
obiektów ogrodowych specjalizuje się w projektowaniu
ogrodów oraz produkcji wysokiej jakości roślin. Eksperci
wykonali profesjonalne cięcia drzew zgodnie z oczekiwaniami konserwatora zabytków i z uwzględnieniem wizji,
jaka przyświecała planom architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Cały proces przebiegał według założeń projektu Natura 2000, z poszanowaniem zasad ochrony krajobrazu.
Wszystkim partnerom i przyjaciołom zamkowych
ogrodów bardzo dziękujemy za całoroczną współpracę.
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Ilustracja obok:
Giovanni Battista Lampi mł., Portret Stanisława Ledóchowskiego, 1793, zakup w 2020 r.
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100-lecie Bitwy Warszawskiej

Inauguracja koncertu Victoria 1920 na Dziedzińcu Wielkim

Victoria 1920
16 VIII 2020 r.

q

Dziedziniec Wielki

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wyjątkowe widowisko muzyczno-poetyckie
Victoria 1920 z okazji setnej rocznicy zwycięstwa Polaków nad bolszewikami.
W ramach obchodów rocznicowych oraz wspólnego
świętowania Cudu nad Wisłą artyści i widzowie wspólnie
oddali hołd polskiemu zwycięstwu. Oprawę artystyczną wydarzenia stworzył wnuk żołnierza biorącego udział
w wojnie polsko-bolszewickiej Piotr Młodożeniec. Stronę
muzyczną opracował pianista Aleksander Dębicz, który
jest autorem tytułowego utworu Victoria 1920.
Koncert był bogaty w symbolikę. Widzowie uczestniczyli w historycznej opowieści od odzyskania niepodległości przez Polskę, poprzez najazd sowiecki, patriotyczny
zryw narodowy, wojnę, aż po zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. Multimedialny pokaz urozmaiciły animowane archiwalne zdjęcia, dokumenty, plakaty
i listy pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego
i Centralnej Biblioteki Wojskowej. Widowisko dopełniły
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poezja, listy młodych uczestników wojny, wiersze Stanisława Młodożeńca i Władysława Broniewskiego, wybrane teksty Juliana Przybosia. Dla podkreślenia światowego
znaczenia zwycięstwa nad bolszewikami cytowano słowa
dyplomatów, polityków i historyków. Organizatorem wydarzenia był KGHM Polska Miedź SA. – Bitwa Warszawska
ma znaczenie nie tylko militarne. To zwycięstwo polskiego
ducha, myśli planistycznej, technologii i sprytu. To święto
polskich zwycięstw – mówił na otwarciu prezes spółki Marcin Chludziński.
Szefowie miedziowego koncernu czują odpowiedzialność za wspieranie polityki historycznej realizowanej
przez rząd i najważniejsze polskie instytucje.

100-lecie Bitwy Warszawskiej

Start jednego z balonów w Ogrodzie Dolnym

Balonowy Cud nad Wisłą
14–16 VIII 2020 r.

q

Ogród Dolny

Balonowy Cud nad Wisłą to niezwykle malownicze widowisko upamiętniające
obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia z Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego jako
pierwszy wystartował tzw. lis, czyli balon z charakterystyczną kilkunastometrową biało-czerwoną flagą. W ślad
za nim w górę uniosły się inne kolorowe balony. Ogrzane
powietrzem startowały z kilkunastu lokalizacji w Warszawie w godzinach porannych i wieczornych.
Licznie zgromadzona publiczność w zamkowych
ogrodach obserwowała przygotowania ekip balonowych
do lotu i moment uniesienia olbrzymich koszy w powietrzne przestworza Warszawy. Barwne balonowe konstrukcje były widoczne z okien warszawskich mieszkań,
a także zamkowym mediom społecznosciowym.
W imprezie wzięli udział utytułowani polscy piloci,
m.in. Jacek Bogdański i Mateusz Rękas – zdobywcy Pucharu Gordona Bennetta, a także Daria Goławska-Dudkiewicz

– aktualna mistrzyni świata kobiet w sportach balonowych.
Balonowy Cud nad Wisłą to pierwsze tego typu
spektakularne wydarzenie w stolicy, które zostało zorganizowane przez Aeroklub Warszawski, New Form Media
i Fiesty Balonowe. Partnerzy podniebnej fiesty to Zamek
Królewski w Warszawie oraz Biuro Programu „Niepodległa”.
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76. rocznica powstania warszawskiego

Oficjalny afisz zapraszający na film Kartka z powstania

Kartka z powstania
1 VIII–2 X 2020 r.
Przez 63 dni, dokładnie tyle, ile trwały heroiczne powstańcze walki, w salach Zamku
prezentowaliśmy film Kartka z powstania. Projekcję, zrealizowaną w technologii
wirtualnej rzeczywistości (VR), obejrzało ponad 3 tys. osób.
Na tak imponujący wynik wpłynęła niewątpliwie oparta na
faktach tematyka pokazu. Kartka z powstania to poruszająca opowieść o jednym z powstańców warszawskich, kpt.
Władysławie Sieroszewskim „Sabale”, który gdy wychodził
z domu do walki, otrzymał od córki kartkę z modlitwą.
O powstaniu warszawskim zrealizowano wiele filmów,
jednak nikt wcześniej nie opowiedział o tym wydarzeniu
w technologii VR, która pozwoliła na identyfikację z filmową rzeczywistością.
Zamek jest wdzięczny wszystkim, którzy skorzystali
z tak niezwykłej okazji poznania najnowszej historii poprzez wzruszający wątek osobistych losów powstańców.
Upamiętniliśmy tym samym 76. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Innowacyjna forma filmu stworzyła szansę na dotarcie z przekazem historycznym do
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szerokiego grona odbiorców, także do młodego pokolenia. To dzięki tak nowoczesnej narracji w pokazie wzięło
udział wielu młodych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Sukces obrazu w reż. Tomasza Dobosza
wyznaczają właśnie opinie widzów i nagrody. Film Kartka
z powstania otrzymał m.in.: główną nagrodę na festiwalu
Los Angeles Film Awards w kategorii Virtual Reality, Doroczną Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kategorii „kultura cyfrowa” i nagrodę za
najlepszy polski VR w kategorii „fabuła” na 24. Forum Kina
Europejskiego CINERGIA.
Narodowemu Centrum Kultury, producentowi filmu, dziękujemy za współpracę, która umożliwiła skupienie
uwagi naszych zwiedzających również na tragicznych dziejach Zamku, z którymi splecione są losy stolicy.

Królewskie Arkady Sztuki

Festiwal Królewskie Arkady Sztuki
7–29 VIII 2020 r.

q

Arkady Kubickiego

To jedyne takie letnie wydarzenie nad brzegiem Wisły zaaranżowane w niezwykłej
zamkowej scenerii Arkad Kubickiego i Ogrodu Dolnego.
Za nami już 11. edycja festiwalu Królewskie Arkady Sztuki, od
początku organizowanego przez Zamek Królewski. W 2020 r.
w trakcie artystycznego festiwalu wystąpiło kilkudziesięciu
artystów teatru i sceny muzycznej. Warszawska publiczność
uczestniczyła w koncertach i spektaklach podczas siedmiu
sierpniowych wieczorów tego wyjątkowego lata.
Plenerowe widowisko o szalonym dyrygencie Noe
w oryginalnej technice figur instrumentów Teatru Adama
Walnego otworzyło 11. odsłonę imprezy. Słynący z absurdalnego humoru, obfitujący w wyszukane gesty plastyczne
pantomimy Teatr Akt przedstawił spektakl Płonące laski 4,
który w zabawny i przewrotny sposób opowiadał o odnajdywaniu radości życia.
Na scenie muzycznej występowali: Anna Serafińska
Chopin Trio w wariacjach jazzowych, orkiestra symfoniczna Warsaw Camerata pod dyrekcją Pawła Kosa-Nowickiego z udziałem solisty Sebastiana Aleksandrowicza (obój),

Paweł Kowalski z recitalem fortepianowym i Zbigniew
Zamachowski z wieczorem piosenki aktorskiej. Na zakończenie festiwalu odbył się pokaz tanga, połączony z nauką
tańca dla widzów. Festiwal wpisał się już w tradycję najważniejszych imprez kulturalnych Warszawy. Każde kolejne
edycje stanowią platformę dialogu interdyscyplinarnego,
opartego na wspólnych przedsięwzięciach oraz współpracy między artystami. Organizacją festiwalu zajmuje
się Tomasz Taraszkiewicz. Wstęp na festiwal jest wolny,
a repertuar dostępny na zamkowej stronie internetowej
i Facebooku. Rozbrzmiewające w Zamku Królewskim dźwięki muzyki dawnej i współczesnej przypominają o wieloletniej tradycji koncertów na dworze polskich królów.
Wydarzenie powstaje przy wsparciu Urzędu m.st.
Warszawy. Partnerem 11. edycji Królewskich Arkad Sztuki
była firma Innogy Polska.
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Finaliści konkursu Wydarzenie Historyczne Roku 2019

Rok Wazowski 2019 nagrodzony!
Rok Wazowski 2019 wśród laureatów konkursu Wydarzenie Historyczne Roku.

Zamkowy Rok Wazowski 2019 znalazł się w zaszczytnym
gronie finałowej piętnastki 13. edycji konkursu Wydarzenie
Historyczne Roku organizowanego przez Muzeum Historii
Polski.
Do konkursu zgłoszono aż 200 projektów, które
przesłali organizatorzy z Polski i z wielu ośrodków polonijnych, m.in.: z Anglii, Austrii, Argentyny, Australii, Białorusi,
Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Włoch.
Finalistów wybierają eksperci, wśród których są historycy,
historycy sztuki, muzealnicy, edukatorzy, dziennikarze, typujący 15 najlepszych propozycji. Na finałową piętnastkę
swoje głosy oddają internauci i to oni decydują, który projekt zwycięży. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono
ponad 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu
wzięło udział niemal 50 tys. osób.
To prestiżowe wyróżnienie cieszy, tym bardziej że
zarówno dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro,
68
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jak i przewodniczący jury prof. Andrzej Szczerski podkreślili
bardzo wysoki poziom konkursu. O jego randze świadczy
honorowy patronat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, reprezentowanego przez sekretarza
stanu Jarosława Sellina i podsekretarz stanu, generalnego
konserwatora zabytków Magdalenę Gawin, którzy wspólnie wręczyli nagrody zwycięzcom i nominowanym. Nagrodę w imieniu Zamku Królewskiego odebrała Beata Kruk
z Działu Promocji.
Koordynatorem wielu wydarzeń Roku Wazowskiego 2019 w Zamku Królewskim był dr Mariusz Klarecki.
Przypomnijmy tylko, że Rok Wazowski to ponad milion
zwiedzających, 5 wystaw, 6 sesji naukowych, 26 wykładów,
12 warsztatów, 12 koncertów, 3 dni atrakcji, 7 książek i setki
wydarzeń w roku 2019, który przeszedł do historii zamkowych działań.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prof. dr hab. Piotr Gliński, na otwarciu nowego sklepu zamkowego

Nowy sklep muzealny
Nowy sklep muzealny oferuje różnorodne książki, pamiątki i upominki z motywami
Zamku Królewskiego. Hitem jest limitowana edycja porcelany ozdobionej cyfrą
królewską.
Zamkowy sklep muzealny zainaugurował działalność
4 maja 2020 r. w nowym miejscu, na parterze. Wydarzenie
to połączono z ponownym otwarciem ekspozycji dla publiczności po okresie zamknięcia spowodowanego przez
pandemię COVID-19.
Zaaranżowana przestronna przestrzeń spełnia wymagania nowoczesnego sklepu muzealnego, który zaproponował swoim klientom niezwykle różnorodną ofertę
produktów – wśród nich szczególne miejsce zajęły kolekcje porcelany: serwis prezydencki z Orłem – ozdoba m.in.
Pałacu Prezydenckiego i polskich placówek dyplomatycznych, a także serwis porcelany ozdobiony cyfrą królewską
pod koroną – złotym monogramem ostatniego króla
Polski Stanisława Augusta, najpopularniejszym symbolem
Zamku Królewskiego. W ofercie sklepu znajdują się również serie pamiątek z motywami zamkowymi, w tym fragmentami obrazów Rembrandta, Matejki czy Canaletta.

W grudniu 2020 r. otwarto także nowoczesny sklep
internetowy. Można w nim kupić ciekawe, wartościowe
pod względem edytorskim i merytorycznym, często nagradzane publikacje zamkowego wydawnictwa Arx Regia.
Wśród zamkowych produktów dużym zainteresowaniem cieszy się maseczka ozdobiona wyhaftowaną cyfrą
królewską – naszym gościom szczególnie przypadły do gustu krówki wazowskie i magnetyczne zakładki do książek.
Oferta obu sklepów jest nieustannie wzbogacana. Można
w nich znaleźć estetyczne produkty wysokiej jakości, które
mogą stanowić nie tylko świetną pamiątkę z wizyty w muzeum, ale także wyjątkowe, oryginalne prezenty imieninowe i jubileuszowe.
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Kurator dr Mariusz Klarecki na otwarciu kina letniego

Kino letnie w Zamku Królewskim
VII–VIII 2020 r.

q

Dziedziniec pałacu Pod Blachą

Po raz pierwszy Fundacja Rozwoju Kinematografii i Zamek Królewski zapraszali
warszawiaków i turystów na bezpłatne pokazy filmowe na dziedzińcu pałacu
Pod Blachą.
Do spędzenia miłego wieczoru w otoczeniu pałacu Pod
Blachą, u stóp Zamku Królewskiego, na repertuar letniego
kina wybrano królewskie tytuły filmów. Wśród nich znalazły się popularne i wielokrotnie nagradzane produkcje
europejskie i amerykańskie, takie jak: Księżna, Frances Ha,
Kochanek królowej i Żelazna Dama.
Podczas bezpłatnych wieczorów widzowie mogli
obejrzeć filmy kostiumowe, biografię Margaret Thatcher
czy nominowaną do Oscarów Tajemnicę Filomeny. Letnie
Kino w Zamku Królewskim było różnorodne tematycznie
i gatunkowo.
– Jesteśmy pewni, że repertuar przypadnie do gustu
mieszkańcom Warszawy i każdy będzie mógł coś znaleźć
dla siebie – mówił Marcin Dumieński z Fundacji Rozwo70
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ju Kinematografii, wyrażając tym samym zadowolenie ze
współpracy i z obecności kina przy muzeum.
Kino na leżakach wpisuje się w krajobraz wakacyjnych imprez wielu polskich miast. Seanse w królewskiej
atmosferze stanowiły kulturalną propozycję dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę, ale także były
okazją do spotkania wokół produkcji filmowych, które
opowiadają historie nie tylko bohaterów bajecznych zamkowych rezydencji, ale i nas samych.

Koncert inauguracyjny niemieckiej grupy Spark Klasyczny Band w Sali Wielkiej

20. Festiwal Ogrody Muzyczne
5–27 X 2020 r.

q

Sala Wielka oraz kino Atlantic

Jubileuszowy 20. Festiwal Ogrody Muzyczne był wyjątkowy. Najpierw pandemia
zmieniła daty koncertów, a potem 19 grudnia pożegnaliśmy Ryszarda Kubiaka,
pomysłodawcę i dyrektora festiwalu.
W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyły się zaplanowane koncerty, zaś w kinie Atlantic projekcje filmowe.
Z uwagi na dwa miejsca prezentacji festiwal zyskał drugi
podtytuł – Rozproszony. Pierwszy, zapożyczony z autobiografii Marka Hłaski, brzmiał Piękni dwudziestoletni.
Festiwal zainaugurowała grupa Spark Klasyczny
Band z Niemiec. W Zamku wystąpił sekstet wokalny muzyki współczesnej proMODERN, a także Matthias Rexroth
– pedagog Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim, który przygotował z młodzieżą koncert Król Olch. Pandemia
uniemożliwiła przylot z Londynu akordeonisty Bartosza
Głowackiego z dwojgiem towarzyszących mu muzyków,
zastąpili go artyści Polish Soloists.
Gośćmi wieczorów filmowych byli: Marek Sierocki,
Pascal Brodnicki, Mariusz Kwiecień, Steffen Möller, Piotr
Jakubowski, Stanisław Kieniewicz, Paolo Gesumunno

i Mikołaj Adamczak. Z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena w Sali Rady zaprezentowano specjalną
wystawę okolicznościową poświęconą kompozytorowi.
Gościem honorowym festiwalu była Niemiecka Republika Federalna i ambasador Republiki Federalnej Niemiec JE dr Arndt Freytag von Loringhoven. Organizatorem
wydarzenia była Fundacja Ogrody Muzyczne i Zamek Królewski. Festiwal sfinansowano ze środków m.st. Warszawy
i Narodowego Centrum Kultury, wsparcia udzieliły Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego i Fundacja Teresy Sahakian.
Ryszard Kubiak, aktor, dziennikarz telewizyjny i reżyser, zmarł 19 grudnia 2020 r. Był pomysłodawcą i dyrektorem
naczelnym Festiwalu Ogrody Muzyczne, odbywającego się
w Zamku od 2001 r. Pracownicy Zamku i uczestnicy festiwalu zapamiętają go jako kreatywnego animatora kultury,
otwartego i bardzo życzliwego Człowieka.
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Uroczystość inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski
6 sierpnia 2020 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

Najważniejsze wizyty i uroczystości oficjalne
30 stycznia wiceminister ds. planowania i koordynacji Mi-

29 września szefowie obrony państw Grupy Wyszehradz-

nisterstwa Obrony Korei Południowej Jungsup Kim

kiej pod przewodnictwem szefa sztabu generalnego
Wojska Polskiego gen. Rajmunda T. Andrzejczaka

5 lutego minister kultury Albanii Elva Margariti

22 stycznia Koncert i uroczysty bankiet z okazji inauguracji Prezydencji Chorwackiej w Radzie Unii
Europejskiej (org. Ambasada Republiki Chorwacji
w Warszawie)
24 stycznia Uroczysta kolacja American Jewish Committee oraz Światowej Ligi Muzułmańskiej (org. Fundacja
American Jewish Committee – Central Europe)
1 lutego Gala wręczenia nagród Europejskiego Klubu
Biznesu (org. Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska)
72
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18 lutego Jubileusz 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa
(org. Krajowa Rada Sądownictwa)

25 lutego Doroczna gala wręczenia Nagrody im.

6

prof. Aleksandra Gieysztora – laureat: prof. dr hab.
Jerzy Limon, inicjator i dyrektor Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego (org. Fundacja Kronenberga przy
Citi Handlowy)
marca Obchody 100-lecia I Wszechpolskiego Zjazdu
Lekarzy Weterynarii (org. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna)

2 maja Patriotyczna akcja promocyjna Radia RMF FM

18 września Gala wręczenia dorocznej Nagrody im.

Morze Flag w Ogrodach Królewskich (org. Grupa
RMF Sp. z o.o. sp. k.)
2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem
pary prezydenckiej (org. Kancelaria Prezydenta RP)
4 maja Uroczyste otwarcie Zamku po pierwszej kwarantannie COVID-19 i udostępnienie publiczności tymczasowej Trasy Królewskiej, ze specjalnym udziałem
wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego (org. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
i Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)
25 czerwca Konferencja i uroczysta inauguracja działalności Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa
Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (org. Instytut Dziedzictwa
Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego)
19 lipca Europejski Dzień Rezydencji Królewskich – Palace Day (ARRE) w Zamku Królewskim (org. Zamek
Królewski w Warszawie – Muzeum i ARRE – Europejskie Stowarzyszenie Rezydencji Królewskich)
21 lipca Ceremonia wręczenia uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej o wyborze na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie
(org. Krajowe Biuro Wyborcze)
4 sierpnia Finał konkursu Być Polakiem ze specjalnym
udziałem marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbiety Witek (org. Fundacja Świat na Tak)
6 sierpnia Ceremonia przekazania insygniów głowy państwa nowo zaprzysiężonemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie – II kadencja
(org. Kancelaria Prezydenta RP)
16 sierpnia Victoria 1920 – uroczystości upamiętniające 100-lecie Cudu nad Wisłą (org. KGHM Polska
Miedź SA)
2 września Konferencja prasowa z okazji 40. rocznicy wpisania Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie na listę światowego dziedzictwa
UNESCO (org. Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków)
8 września Konferencja naukowa pt. Generał Władysław
Anders. Żołnierz i polityk – w 50. rocznicę śmierci
(org. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu)

Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej
(org. Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie)
23 września Finał XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. (org. Targi
Pomorskie Sp. z o.o.)
9 października Kongres Polska – Wielki Projekt ze specjalnym udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego (org. Fundacja „Polska – Wielki
Projekt”)
9 października Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych z okazji jubileuszowego XXX Zjazdu
Związku Młodocianych Więźniów Politycznych
lat 1944–1956 „Jaworzniacy” (org. Urząd do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych)
10 października Gala wręczenia nagród TOTUS TUUS
2020 (org. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”)
6 listopada Konferencja prasowa wicepremiera, ministra
kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. dr.
hab. Piotra Glińskiego nt. akcji Darmowy Listopad
w Rezydencjach Królewskich (org. Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)
3 grudnia Gala finałowa XVIII edycji konkursu Człowiek
bez barier transmitowana online z Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, bez udziału publiczności z powodu kolejnej kwarantanny COVID-19 (org. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji)
11 grudnia Konferencja online grupy parlamentarnej
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
(ECR) transmitowana z Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, bez udziału publiczności z powodu kolejnej
kwarantanny COVID-19 (org. Grupa Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie
Europejskim)
22 grudnia Uroczysta debata z okazji obchodów
30. rocznicy powrotu insygniów prezydenckich
II Rzeczypospolitej z wychodźstwa do Warszawy,
transmitowana online z Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, bez udziału publiczności z powodu kolejnej
kwarantanny COVID-19 (org. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralna
Biblioteka Wojskowa i Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)
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6
ZAMEK
W WIRTUALNEJ
PRZESTRZENI
#W DOMU
PO KRÓLEWSKU

Ilustracja obok:
Giovanni Battista Caracciolo, zw. Il Battistello, Święty Jan Chrzciciel (?), przed 1610, zakup w 2020 r.
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Kadr z filmu Zamek w wirtualnej przestrzeni

Z@mek Królewski w wirtualnej przestrzeni
Rok 2020 był wyzwaniem dla wszystkich, również dla Zamku Królewskiego w Warszawie.
Muzeum pomimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń odnalazło swoją przestrzeń w nowej
wirtualnej rzeczywistości.
Dzięki wirtualnym spacerom po zamkowych ekspozycjach
oraz wystawach historia i sztuka mogły znowu towarzyszyć miłośnikom Zamku, a cykle wykładów, webinariów
oraz debat filozoficzno-społecznych online umożliwiły
dalszy udział w życiu kulturalnym. W sieci były udostępniane piękne i ważne wystawy czasowe oraz obchody ważnych rocznic. Dla najmłodszych powstała Królewska szkoła
online i wirtualna Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora. Pandemia przeminie, ale Zamek nadal będzie funkcjonował równolegle w świecie rzeczywistym i wirtualnym,
aby każdy miał szeroki dostęp do polskiego dziedzictwa
narodowego.
W 2020 r. Zamek przygotował wiele projektów udostępnianych online, m.in.:
q 6 wystaw,
q 9 wydarzeń specjalnych, 4 cykle wirtualnego zwiedzania (33 profesjonalne filmy),
76
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2 cykle amatorskich filmów pracowników Zamku
(30 filmów),
3 cykle wykładów (30 wykładów),
2 cykle webinariów (19 webinariów),
cykl debat filozoficznych (4 debaty),
Królewską szkołę online (ponad 500 wirtualnych lekcji
i warsztatów),
spotkania dla dzieci i rodzin (112 wirtualnych spotkań
i warsztatów),
Darmowy Listopad (12 dużych wydarzeń, ponad 400
lekcji, 20 publikacji Historii na wesoło),
koncerty za zamkniętymi drzwiami (20 koncertów i muzycznych spotkań online),
obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej,
obchody 76. rocznicy powstania warszawskiego.

Wystawy online
W 2020 r. do wszystkich wystaw czasowych zostały przygotowane działania w wirtualnej
przestrzeni. Poza materiałami filmowymi był to bogaty program naukowo-edukacyjny,
w tym webinaria, wykłady naukowe i popularnonaukowe oraz spotkania dla dzieci
i rodzin, a także lekcje online.
DOLABELLA. WENECKI MALARZ WAZÓW
20 wydarzeń online, w tym m.in.:
q zwiedzanie wystawy z kuratorem,
q otwarcie wystawy,
q cykl 8 wykładów,
q debata Włosi w Polsce,
q flash mob – relacja z wydarzenia,
q spotkania dla dzieci i rodzin: Zamkowa Akademia Młodego
Eksploratora. Dolabella, Dolabella – inspiracje, Tomasz Dolabella. Sekretne receptury malarstwa olejnego,
q lekcje na żywo prowadzone przez edukatora na platformie
Zoom.
UWIĘZIONY GENIUSZ. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
10 wydarzeń online, w tym m.in.:
q Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi. Labirynty
wyobraźni – innowacyjna produkcja 3D,
q Captured Genius. Giovanni Battista Piranesi / The imagination of a genius,
q oprowadzenie kuratorskie po wystawie,
q webinarium Giovanni Battista Piranesi – architekt wyobraźni,
q Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi (katalog),
q spotkania dla dzieci i rodzin: Edukacja na wystawie
Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi i 2 seminaria dla nauczycieli i przewodników Rozważna i romantyczna – epoka Oświecenia, wyjątki od reguły.

q

q

webinarium Umarł król, niech żyje w naszej pamięci!
650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego,
cykl 8 wykładów online.

PORCELANA Z POLSKIM ORŁEM. SERWISY PREZYDENTA MOŚCICKIEGO I ZASTAWY REPREZENTACYJNE W CZASACH II RZECZYPOSPOLITEJ
4 wydarzenia online, w tym m.in.:
q wernisaż,
q webinarium Przy prezydenckim stole.
NIEZWYKŁY DAR KRÓLA. POKAZ NACZYŃ
Z SERWISU SUŁTAŃSKIEGO ZE ZBIORÓW POLSKICH
2 wydarzenia online, w tym m.in.:
q otwarcie wystawy,
q webinarium Niezwykły dar Króla. Pokaz naczyń z serwisu sułtańskiego ze zbiorów polskich.
MISTRZOWIE RELIEFU. NAJCENNIEJSZE
PLAKIETY XV–XVIII W. Z KOLEKCJI
ANDRZEJA CIECHANOWIECKIEGO
4 wydarzenia online, w tym m.in.:
q film o wystawie Mistrzowie reliefu. Najcenniejsze plakiety XV–XVIII w.,
q webinarium – Fenomen popularności metalowych plakiet w Europie od XV do XVIII w.,
q spotkanie dla mediów.

UMARŁ KRÓL. 650. ROCZNICA ŚMIERCI
KAZIMIERZA WIELKIEGO
13 wydarzeń online, w tym m.in.:
q zwiedzanie wystawy – innowacyjna produkcja z elementami animacji; ponad 20 tys. odsłon,
q wernisaż transmitowany w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Zamku,
q oprowadzenie po wystawie,
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Kadr z filmu Dzbanek do kawy. Zobacz, jak tu pięknie!

Filmowe zwiedzanie Zamku
ZOBACZ, JAK TU PIĘKNIE
10 filmów z Adamem Ferencym:
q Rzeźba Chronosa
q Dziewczyna w ramie obrazu
q Dzbanek do kawy
q Gabinet Sztuki
q Stolik z pokoju konferencyjnego
q Batory pod Pskowem
q Miecz koronacyjny
q Widok Warszawy
q Tron z Sali Tronowej
q Portret Stanisława Augusta
HISTORIA PROSTO Z ZAMKU
4 filmy z udziałem Mariusza Szczygła:
q Rembrandt i inni
q Apartamenty Stanisława Augusta
q O parlamentaryzmie...
KSIĄŻĘ, KTÓRY MÓGŁ ZOSTAĆ KRÓLEM
5 filmów z udziałem Anny Popek:
q Salon
q Pokój Adiutantów
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q Kancelaria Sztabowa
q W Sypialni
q Kancelaria Wojenna
KRÓLEWSKIE SEKRETY
12 filmów zrealizowanych wspólnie z TVP3 Warszawa:
q Kaplica Mała
q Apartament Księcia Stanisława
q Pokój Chiński
q Nabytki 2020
q Zwiedzanie online
q Niezwykły dar króla
q Piwnice
q Ogrody
q Dolabella
q Uwięziony geniusz
q Pałac Pod Blachą
q Nabytki 2020
2 CYKLE FILMOWE PRACOWNIKÓW ZAMKU
30 filmów
q Głosem eksperta
q Perły zamkowej kolekcji

Kadr z filmu Wenecja po drugiej stronie lustra (flash mob)

Witaj w Zamku!
To hasło stworzone przez Dział Promocji popularyzowało Zamek Królewski w 2020 r.
Promocja w czasie pandemii i lockdownu wyspecjalizowała się w produkcji
profesjonalnych filmów i wprowadziła do Zamku webinaria.
Zaczęło się od #historiipokrolewsku – spotkania z ekspertami na żywo, dr Anną Myślińską i Filipem Fotomajczykiem, które zainaugurował prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. Latem transmitowaliśmy #ogrodoweinspiracje
z udziałem m.in. Agnieszki Kręglickiej i Małgorzaty Szafrańskiej. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt filmów do wystaw i wydarzeń zamkowych. Film Konstytucja 3 maja. Historia prosto z Zamku wyświetlano na YouTubie ponad 52 tys. razy.
Nakręciliśmy #dziekujemypokrolewsku i #LightForBelarus
oraz seriale Zobacz, jak tu pięknie! z aktorem Adamem Ferencym i Historia prosto z Zamku z reporterem Mariuszem
Szczygłem. Do każdej wystawy powstały filmy o kulisach
ekspozycji, tzw. making off, wideorozmowy z twórcami,
wirtualne oprowadzania. Przykładem jest krótkometrażowy, wzbogacony efektami specjalnymi film do wystawy
Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego,

w którym wystąpił aktor Patryk Szwichtenberg. Film Wenecja po drugiej stronie lustra (flash mob) promował wystawę
Dolabella. Wenecki malarz Wazów. Ta ekspozycja miała największą kampanię outdoorową w Warszawie.
Zamek Królewski reklamowaliśmy w najpopularniejszych rozgłośniach radiowych, największych portalach
informacyjnych i prestiżowej prasie – ukazał się np. wywiad z prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim w „Lavie”.
Przyjemna dla oka akcja Zobacz, jak tu pięknie! i kampania
świąteczno-noworoczna widoczne były w całej Warszawie.
Dział Promocji nawiązał relacje z PKP Intercity, Polskim
Radiem, TVP Warszawa, TVP Historia, TVP Kultura, AMS,
„Gazetta Italia”, Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie,
magazynami „Lavie”, „Stolicą” i „Mówią Wieki”, którzy zostali partnerami medialnymi Zamku Królewskiego w 2020 r.
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Fasada Zamku Królewskiego od strony Wisły z historyczną, biało-czerwono-białą flagą Białorusi

Wdzięczni po królewsku
Poprzez symbolikę gmachu, którego losy tak silnie są splecione z losami
narodu i kraju, Zamek Królewski w Warszawie pragnął podkreślić znaczenie
więzi społecznych i solidarności. W tym celu brał udział w inicjatywach ważnych
społecznie: Niebieski dla medyków, #LightForBelarus, Godzina dla Ziemi.
NIEBIESKI DLA MEDYKÓW
Akcja opatrzona hasztagiem #dziekujemypokrolewsku to
inicjatywa podziękowania medykom, którzy zmagają się
z pandemią. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia od 5 do
7 kwietnia bryłę budynku podświetlono na niebiesko.
W jednym z okien Zamku zapalono symboliczną świecę. Wydarzeniu towarzyszyły relacje w mediach społecznościowych. Gest i akcja Zamku zostały dobrze przyjęte
i podjęte przez inne muzea i instytucje w Polsce.
SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ
Gdy nasi sąsiedzi z wielką odwagą oraz determinacją walczyli o wolność i demokrację, chcieliśmy ich wesprzeć symbolicznym gestem solidarności. Warszawiacy zobaczyli na
fasadzie Zamku wyświetloną flagę Białorusi. Akcję zorga80
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nizowano we współpracy z Agnieszką Romaszewską-Guzy, dyrektorem Biełsat TV, Narodowym Centrum Kultury,
Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Wydarzenie promowano w mediach społecznościowych hasztagami: #LightForBelarus #żywiebiełaruś.
GODZINA DLA ZIEMI
„Nie tamujemy rzek, niech płyną” – pod tym hasłem Zamek przyłączył się do ogólnoświatowej akcji Godzina dla
Ziemi. 28 marca o godz. 20.30 zgasły światła Zamku, wieży
Eiffla, opery w Sydney, katowickiego Spodka i krakowskich
Sukiennic.

Morze biało-czerwonych flag w Ogrodzie Dolnym z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Majówka po królewsku
W 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja edukatorzy, pedagodzy i historycy przygotowali 10 scenariuszy
lekcji historii 3maj po królewsku, które wysłano do 20 tys.
szkół w całej Polsce. Powstał film Konstytucja 3 maja. Historia prosto z Zamku, a w muzeum prezentowano akt prawny Konstytucji.
W święto Konstytucji 3 maja odbyło się webinarium
z udziałem prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego, przybliżające okoliczności powstania i uchwalenia dokumentu.

Łącząc patriotyczną wymowę obydwu następujących
po sobie świąt, jeszcze przed 2 maja, Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek Zamku zyskał wyjątkowy charakter.
16 biało-czerwonych flag o ponad 10-metrowej długości zawisło na elewacji. Zgodnie z tradycją w obecności prezydenta
RP Andrzeja Dudy flaga państwowa została podniesiona na
Wieży Zegarowej Zamku. 2 maja Ogród Dolny zamienił się
w morze polskich flag dzięki akcji Radia RMF FM i przy wsparciu harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dzień Dziecka po królewsku
Od 29 do 31 maja każde dziecko mogło zwiedzać królewskie wnętrza. Otrzymywało zestaw zagadek, które pomagały mu poznać dawne przeznaczenie wytwornych sal
i ciekawostki dotyczące ich wyposażenia. Wśród wirtualnych propozycji znalazły się filmy poświęcone Sali Tronowej, Pokojowi Canaletta i Pokojowi Sypialnemu. W świątecznym cyklu Dzieci Dzieciom z Zamku Królewskiego

zaprezentowano utwory słynnych kompozytorów muzyki
klasycznej w wykonaniu stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, którzy specjalnie z okazji Dnia Dziecka
koncertowali w Zamku.
Akcję Dzień Dziecka po królewsku. Przyjdź. Odkryj.
Zatańcz wspierał koncern KGHM Polska Miedź SA – mecenas Zamku Królewskiego w Warszawie.
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Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego, prof. dr hab. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu,
Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA, na symbolicznym otwarciu Trasy Królewskiej

Otwieramy po królewsku
4 V 2020 r.
Zamek Królewski uroczyście wznowił działalność po zamknięciu z powodu
pandemii. Zwiedzającym udostępniono Trasę Królewską, a instytucja wzorowo
zdała test bezpieczeństwa.
Dyrektor Zamku prof. dr hab. Wojciech Fałkowski wraz
z ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu
prof. dr. hab. Piotrem Glińskim i prezesem KGHM Polska
Miedź SA Marcinem Chludzińskim otworzyli Bramę Zegarową. To symboliczne otwarcie oznaczało wznowienie
działalności muzeum. Zgodnie z ogłoszonym przez premiera drugim etapem odmrażania gospodarki królewską
rezydencję można było zwiedzać indywidualnie. Należało
respektować przyjęte normy bezpieczeństwa i zachować
limit wejść do 100 osób na godzinę.
Trasa Królewska, mimo że skrócona, uwzględniała
najatrakcyjniejsze zamkowe ekspozycje: Salę Canaletta,
Pokój Audiencjonalny Stary, Pokój Sypialny, Garderobę
i Gabinet Króla, sale Tronową, Rycerską, Wielką oraz Rady.
Bezpłatny audioprzewodnik w formie aplikacji ułatwiał
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spacer po rezydencji. Otwarcie Zamku sprzyjało inauguracji nowego sklepu muzealnego. Wybrane publikacje objęto
rabatem, a swą premierę miał katalog wystawy Dolabella.
Wenecki malarz Wazów. Od 4 maja ogrody zamkowe były
również dłużej otwarte.
Mimo pierwszego etapu otwarcia muzeum dla publiczności kontynuowano działalność online. Zrealizowano mnóstwo materiałów multimedialnych. Wideolekcje
muzealne, webinaria i wirtualne zwiedzanie trafiły do zamkowych mediów społecznościowych.
Zamek Królewski zadbał o bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników. Większość obowiązków zespół
wykonywał zdalnie, w Zamku obecna była tylko niezbędna
załoga. Relację z otwarcia można obejrzeć na zamkowym
kanale YouTube.

Kadr z Nocy Muzeum po królewsku – wirtualnego zwiedzania Zamku Królewskiego

Noc Muzeów po królewsku
16 V 2020 r.

q

Apartamenty Wielki i Królewski, Pokoje Królewiczowskie

Noc Muzeów to wyjątkowy wieczór, kiedy zwiedzający ustawiają się tradycyjnie w długich
kolejkach, by wejść do świata kultury i sztuki. Ale tym razem ten świat przyszedł do nich.
W okresie pandemii Noc Muzeów była tylko online. Do
wirtualnej przestrzeni mógł wejść każdy – to wyjątkowe
wydarzenie dla muzealników, ale też dla wszystkich miłośników sztuki. – Niestety, w obecnej sytuacji nie możemy
Państwa zaprosić na klasyczny wieczorny spacer po Zamku – tak zamkowi kustosze Marta Tarnawska-Banaszek
i Tomasz Drapała zapraszali widzów na zwiedzanie Zamku
online.
Kustosze razem z odbiorcami przed ekranami komputerów i telefonów spacerowali po wyjątkowo pustych
salach zamkowych. Opowiadali o najciekawszych eksponatach, przywoływali nastrój XVIII w., kiedy to przechadzał się po rezydencji Stanisław August – wówczas z Sali
Balowej dochodziły dźwięki muzyki, w pokojach prywatnych unosił się zapach kawy, a Marcello Bacciarelli kończył
ostatni obraz dla monarchy. Noc Muzeów po królewsku

wystartowała w majowy wieczór punktualnie o godz.
19.00. I tak, spacer po Zamku Królewskim kustosze rozpoczęli od Sali Wielkiej, przeszli przez Pokój Marmurowy,
sale Rycerską, Tronową, Gabinet Monarchów Europejskich,
Gabinet Króla, Garderobę, Pokój Sypialny, Pokój Audiencjonalny Stary, a skończyli w Pokoju Canaletta. Można było
poczuć atmosferę XVIII w. i poznać specyfikę królewskiego
dworu. Każdy widz mógł wejść w rolę królewskiego gościa
i zostać dopuszczonym do zamkowych tajemnic. Zeszłoroczna edycja Nocy Muzeów z powodu trwającej epidemii w większości muzeów w Polsce i na świecie przeniosła
się do sieci. Ten wyjątkowy wieczór, który obywa się raz
w roku, był transmitowany na żywo na kanale YouTube
oraz na zamkowym Facebooku.
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Kadr z filmu Palace Day 2020 w Zamku Królewskim w Warszawie. W ogrodach zamkowych można było uczestniczyć
w koncertach muzyki klasycznej i jazzowej

Koncerty za zamkniętymi drzwiami
Podczas pandemii udało się zrealizować na żywo tylko –
lub aż – dwa koncerty: inauguracyjny (2 lutego), który miał
miejsce w Sali Wielkiej, i zamykający cykl (27 września),
który odbył się w warszawskiej katedrze św. Jana Chrzciciela. Pierwszy koncert został uswietniony przez występ Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego oraz solistów

Tomasza Strahla (wiolonczela) i Jakuba Jakowicza (skrzypce). Aby wynagrodzić suchaczom brak koncertów z publicznością, zaprosiliśmy ich na 23 koncerty za zamkniętymi drzwiami, w których wystąpili znani i cenieni artyści.
Niestety, po raz pierwszy nie odbył się koncert kolęd, za to
ubieraniu zamkowej choinki towarzyszyły polskie kolędy
w specjalnej aranżacji na fortepian, wiolonczelę i klarnet.

Święto Muzyki po królewsku
21 czerwca odbyło się w Zamku Święto Muzyki. W Sali
Wielkiej rozbrzmiewała muzyka m.in. Jana Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna i Claude’a Debussy’ego
w mistrzowskim wykonaniu wschodzących gwiazd scenicznych, stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci. Towarzyszyły im nagrania wideo utworów na
instrumenty dęte (Partita Jana Stefaniego w wykonaniu
zespołu Warsaw Harmony) oraz kompozycji wokalnych
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(piosenek Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
w wykonaniu Chóru Kameralnego Collegium Musicum
Uniwersytetu Warszawskiego). Tego dnia każdy mógł się
popisać swoim talentem. Z okazji Święta Muzyki ogrody
udostępniły scenę do osobistych prezentacji muzycznych.

Kadr z filmu Wirtualne zwiedzanie – odkryjmy razem Zamek Królewski w Warszawie

Darmowy Listopad online
Niezwykle popularny program Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich
zaistniał w 2020 r. wyłącznie w przestrzeni internetowej. Ze względu na zagrożenie
pandemiczne podjęliśmy się trudnego zadania przeniesienia wszystkich aktywności
do rzeczywistości wirtualnej, a koordynatorem akcji został Zamek Królewski.
W ciągu miesiąca prawie 1,5 mln osób wzięło udział w interaktywnych webinariach, debacie historycznej oraz
wirtualnych spacerach po muzeach z Małgorzatą Kożuchowską. W tym samym czasie ponad 15 tys. uczniów
uczestniczyło w darmowych lekcjach online przybliżających polską historię i kulturę. Na duże zainteresowanie
programem wpłynęła współpraca partnerów, zamieszczających w internecie materiały wideo dotyczące poszczególnych akcji. Darmowy Listopad to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, którego organizatorem jest
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem jest promocja siedzib polskich monarchów, zabytków
i muzealnych zbiorów.
Największym zainteresowaniem cieszyły się cykl webinariów Tu dzieje się historia oraz wirtualne spacery, pod-

czas których kustosze muzeów oraz historycy odkrywali
przed widzami Królewskie skarby znane i nieznane Zamku
Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Zamkowego
w Malborku oraz Zamku Królewskiego w Sandomierzu.
Debata dyrektorów pt. Rezydencje królewskie. Oficjalne
i letnie dostarczyła odpowiedzi m.in. na pytanie, jaką rolę
pełniły te miejsca i czym różniły się rezydencje oficjalne od
wypoczynkowych. Dzieci mogły codziennie śledzić w sieci
ciekawostki w ramach cyklu postów Historia na wesoło.
Webinaria, historyczna debata, wirtualne spacery
będą dostępne na stałe na stronach internetowych i profilach rezydencji na Facebooku.
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Kadr z filmu Historia prosto z Zamku. Jaki znak Twój?

Święto Niepodległości
Już 2 listopada 2020 r. odbyło się webinarium Historia i rekonstrukcja ostatniego tronu królewskiego I Rzeczypospolitej
na Zamku Królewskim w Warszawie. Joanna Nowak opowiedziała o szczególnym elemencie zdobniczym, którego
historia wiąże się ściśle z losami Zamku.
Na podstawie przykładów z muzealnej ekspozycji
Zamek wyprodukował film z serii Historia prosto z Zamku
pt. Jaki znak Twój? Film został przekazany szkołom i uzu-

pełnił pierwszy podcast Zamku Królewskiego w Warszawie: Historia prosto z Zamku. Rodzi się niepodległość – 11 listopada 1918 rok, który opublikowano na przeznaczonej
do tego platformie.
16 biało-czerwonych flag ponad 10-metrowej długości można było obserwować od 10 do 12 listopada
2020 r. na zamkowej elewacji, a z Wieży Zegarowej rozległy
się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego.

Święta po królewsku
Ubieranie choinki w Zamku. Koncert kolęd. Świąteczne zwyczaje króla.
Wszystkich chętnych zaproszono do wirtualnego ubierania choinki w Zamku przy dźwiękach kolędy Lulajże Jezuniu w wykonaniu stypendystów Krajowego Funduszu na
rzecz Dzieci z udziałem najmłodszych gości. Dzieci przy
okazji wysłuchały krótkiego wprowadzenia do historii zwyczaju zdobienia bożonarodzeniowych drzewek.
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W tej świątecznej i iście królewskiej scenerii nie zabrakło pięknej szopki krakowskiej, stanowiącej zapowiedź
webinarium Szopka krakowska jako fenomen kulturowy
z cyklu Historia po królewsku. To ciekawe zagadnienie
przedstawił Filip Fotomajczyk, z wykształcenia muzyk, pasjonat i wykonawca szopek.

Konferencja prasowa online projektu Darmowy Listopad

Strona internetowa i kanały mediów
społecznościowych
Sytuacja pandemiczna w 2020 r. zdeterminowała działalność instytucji kultury
w Polsce i wpłynęła na przebudowę form komunikacji z publicznością.
18 mln odbiorców zapoznało się z projektami Zamku poprzez stronę internetową i kanały w mediach społecznościowych (w 2019 r. było to tylko 5 mln osób).
W 2020 r. przygotowano nową stronę internetową
spełniającą wymagania współczesnych rozwiązań dla mediów elektronicznych oraz wymogi Ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Strona
stosuje Easy-To-Read (ETR) – informacje w tekście łatwym
do czytania. Jest również zgodna z UDC (Ustawa o dostępności cyfrowej), w tym z wymaganiami WCAG 2.1.
W 2020 r. nastąpił bardzo dynamiczny rozwój zamkowego kanału YouTube. W pierwszym półroczu zamieszczono 150 nowych filmów, a do końca roku opublikowano
ich aż 280. Największą oglądalność (prawie 54 tys. wyświetleń) osiągnął film z serii Spotkanie z mistrzem pt. Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 1791”, na kolejnych pozycjach znalazły się Konstytucja 3 maja z cyklu Historia prosto z Zamku

(prawie 52 tys. wyświetleń) oraz wirtualne zwiedzanie
Królewskie skarby znane i nieznane (ponad 50 tys. odsłon).
Wernisaż wystawy online Umarł król. 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego obejrzało w sieci ponad
1,5 tys. internautów. Największą oglądalność spośród wydarzeń online miała transmisja konferencji prasowej projektu Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich
(ponad 2 tys. wyświetleń). Całą akcję w sieci śledziła imponująca liczba 1,5 mln użytkowników.
Bieżącą komunikację strony internetowej wspomagały publikacje na kanałach w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram.
Sięgająca tysiąca liczba doniesień medialnych dowodzi nie tylko rosnącego zainteresowania Zamkiem, ale
też i skuteczności docierania z przekazem informacyjnym.
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Ilustracja obok:
Portret księcia legnicko-brzeskiego Jerzego II, 1586, zakup w 2020 r.
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Naczynia z serwisu Parchatka, Korzec, ok. 1810

Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w 2020 r. przekazała w darze Zamkowi
Królewskiemu 19 wysokiej klasy artystycznej dzieł sztuki.
Do zbiorów Zamku przekazano m.in. dwa portrety malowane przez Marcella Bacciarellego: Stanisława Augusta
z popiersiem papieża Piusa VI oraz siostry króla Izabelli
z Poniatowskich, 1° v. Branickiej, 2° v. Mokronowskiej, zestaw
czterech rysunków Jana Piotra Norblina przedstawiających
wystawienie baletu Kleopatra w amfiteatrze w Łazienkach
Królewskich, a także cztery talerze ze słynnego serwisu sułtańskiego wykonane w Królewskiej Manufakturze Fajansu
w Belwederze.
Fundacja zakupiła do swojej kolekcji ponad 40 dzieł
sztuki, w tym pochodzące ze zbiorów rodziny Krasińskich
dwie sceny batalistyczne malowane przez Jacques’a Cour
tois zw. Bourguignonem oraz kilkanaście obiektów z Hôtel
Lambert w Paryżu, m.in. cztery sztuki z serwisu Parchatka
wykonane w manufakturze w Korcu, komplet sześciu talerzy fajansowych z francuskiej manufaktury Choisy-le-Roi
z malowanymi scenami z życia księcia Józefa Poniatowskie90
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go oraz zagadkowy portret mężczyzny z Orderem Virtuti
Militari, sygnowany przez malarza S. Borkowskiego.
Od The Ciechanowiecki Foundation w Londynie
Fundacja otrzymała trzy cenne dary: sakiewkę haftowaną
elektora Saksonii, przyszłego króla Augusta II, rysunkowy
portret Stanisława Leszczyńskiego z poł. XVIII w. oraz zegar
stołowy, tzw. kaflak, wykonany w Szreniawie na pocz. XIX w.
Fundacja wypożyczyła 46 dzieł sztuki na wystawy
w Zamku Królewskim w Warszawie, w Muzeum Diecezjalnym „Dom Długosza” w Sandomierzu oraz Staatliche
Kunstsammlungen w Dreźnie.
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich założona w 1986 r. przez prof. Andrzeja S. Ciechanowieckiego
opiekuje się i zarządza dziełami sztuki oraz pamiątkami
historycznymi. We wnętrzach i galeriach Zamku oraz pałacu Pod Blachą można obejrzeć ok. 450 eksponatów z jej
zbiorów.

Filiżanka ze spodkiem z motywem ptaków z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Sèvres

Towarzystwo Przyjaciół Zamku
Filiżanki z motywem ptaków i naczynia zdobione kwiatami uzupełniły zamkową
kolekcję porcelany dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Zamku.
W 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Zamku zakupiło do
zbiorów zamkowych wyroby dwóch czołowych europejskich manufaktur porcelany – sewrskiej i miśnieńskiej.
W manufakturze w Sèvres powstały dwie filiżanki ze
spodkami z motywem ptaków, datowane na 1761 r. oraz
lata 1793–1797, a także talerz dekorowany kwiatami z ok.
1800 r. W fabryce w Miśni wykonano zdobioną kobaltowym wzorem suchych kwiatów paterkę z 2. ćw. XVIII w.
oraz parę wazek pot-pourri z ok. 1760 r. Porcelanowe nabytki cieszą oko i doskonale uzupełniają kolekcję zamkowych naczyń.
Członkowie Towarzystwa w 2020 r. uczestniczyli
w corocznym spotkaniu poświęconym pamięci ostatniego
przedwojennego kustosza Zamku Kazimierza Brokla, który
zginął podczas ratowania zbiorów zamkowych 17 września
1939 r. Tradycyjnie w trakcie uroczystości grany jest hejnał

Warszawy, którego powstanie zawdzięczamy inicjatywie
grupy powstańców warszawskich ze Zgrupowania Chrobry II – członków Towarzystwa. Po tej uroczystości przedstawiciele zarządu TPZ na spotkaniu z dyrektorem Zamku,
prof. Wojciechem Fałkowskim omawiali formy współpracy
dotyczącej zakupów dzieł sztuki. Towarzystwo Przyjaciół
Zamku powstało ponad ćwierć wieku temu, aby wspierać
i propagować działania Zamku. Członkowie i zarząd TPZ
aktywnie uczestniczą w działalności muzeum, współpracują
przy organizacji wydarzeń i uroczystości. Pozyskiwane przez
Towarzystwo środki finansowe przeznaczane są na zakup
eksponatów, które wzbogacają zbiory Zamku Królewskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Zamku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może przyjmować dary,
zapisy testamentowe, a przede wszystkim 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (KRS 0000143853).
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Fragment tkaniny haftowanej, Francja (?), początek XVIII w.

Fundacja Teresy Sahakian
Fundacja Teresy Sahakian od początku swego istnienia pozyskuje wiele
wyjątkowych obiektów, które wzbogacają w znaczący sposób zbiory Zamku
Królewskiego w Warszawie.
Fundatorka fundacji Teresa Sahakian znajdowała się w gronie najbardziej hojnych darczyńców Zamku Królewskiego, wspierała muzeum w czasie odbudowy i urządzania
wnętrz. Ta idea jest kontynuowana do dziś. W 2020, jak co
roku, fundacja dofinansowała swoich stypendystów, tym
razem utalentowaną młodzież ze szkół muzycznych, a także naukowe wydawnictwa o sztuce.
W ciągu ostatniego roku trwały negocjacje dotyczące zakupu bardzo interesującej tkaniny haftowanej
z wyobrażeniem Jana III w stroju polskim, wykonanej zapewne we Francji na początku XVIII w. Podjęto decyzję
o sfinansowaniu zakupu. Tkanina – fragment obicia mebla
lub makaty – jest bardzo interesująca ikonograficznie jako
apoteoza, upamiętnienie króla, którego portret powstał
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być może na podstawie grafiki Henri Bonnarta II z 1698 r.
Towarzyszące królowi muzykujące postacie i sylwetka pantery należą do klasycznego repertuaru przedstawień wykorzystywanych w tkaninach tego typu. Tutaj mają zapewne
także znaczenie symboliczne, komentujące postać króla.
Fundacja Teresy Sahakian, którą powołano do życia
w 1993 r., sprawuje pieczę nad ofiarowaną przez fundatorkę kolekcją tkanin i kobierców wschodnich oraz dzieł sztuki zdobniczej orientalnej i europejskiej. Niektóre obiekty
stanowią wyposażenie wnętrz królewskiej rezydencji.

Kadr z filmu European Royal Residences Association. Pracownicy
Zamku Królewskiego pozdrawiają kolegów z europejskich rezydencji królewskich

Stowarzyszenie Europejskich
Rezydencji Królewskich – ARRE
19 VII 2020 r.
Zamek Królewski już po raz piąty wziął udział w Palace Day, aby podzielić się
swoją historią, kolekcjami i zdjęciami zza kulis, podkreślając wspólną kulturę
i dziedzictwo.
Dla organizatorów wydarzenia spotkanie w mediach społecznościowych w czasie pandemii i zamykania obiektów
było ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zamek Królewski znów włączył się do akcji Palace Day, która w mediach społecznościowych opatrzona jest hasztagiem #PalaceDay. Tego dnia muzea w całej Europie przygotowały
w realu i przestrzeni wirtualnej muzyczne niespodzianki
dla swoich odbiorców. W Ogrodzie Dolnym wybrzmiał
koncert muzyki klasycznej i jazzowej, a z Sali Wielkiej dobiegały dźwięki opowieści muzycznych Harfa – królowa
instrumentów.
Spotkanie przedstawicieli rezydencji europejskich
zostało przeniesione do internetu, o przyszłości i wydarze-

niach medialnych zarząd ARRE (European Royal Residences
Association) rozmawiał na wideokonferencji 17 czerwca. Problem globalnej turystyki był tematem dyskusji 14 grudnia na
spotkaniu technicznym online Jak pokonać covidowy kryzys?
Zamek Królewski w Warszawie zrealizował krótki film na temat swojej aktywności w ARRE, a pracownicy przygotowali
niespodziankę i pozdrowili kolegów z innych europejskich
rezydencji królewskich, machając do nich w ujęciach z drona.
Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich liczy dziś 27 członków reprezentujących ponad 90 rezydencji królewskich w 15 krajach. Zamek Królewski do
prestiżowego stowarzyszenia dołączył w 2013 r. Wszystkie
rezydencje corocznie odwiedzają 43 mln zwiedzających.
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Informacja finansowa dotycząca działalności
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
w 2020 r.
I.

PRZYCHODY OGÓŁEM NETTO

54 419 631,45

w tym:
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
2. Dotacje na realizację zadań celowych (z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy):

36 859 292,67
946 924,68

a) Organizacja wystawy Dolabella. Wenecki malarz Wazów

440 919,78

b) Historia Państwa Polskiego od króla Kazimierza Wielkiego do prezydenta Mościckiego
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”

163 946,31

c) Organizacja wystawy Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

147 338,95

d) Działania online w ramach programu Kultura dostępna

129 599,64

e) III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Collquia castrensia Zamki u progu nowej
ery. XV-wieczne transformacje i fundacje
f) Festiwal Królewskie Arkady Sztuki 2020 – Urząd m.st. Warszawy
3. Pozostałe dofinansowania – środki od darczyńców
a) Festiwal Królewskie Arkady Sztuki 2020 – Fundacja Teresy Sahakian

5 120,00
60 000,00
55 475,53
40 000,00

b) Wystawa stałej kolekcji Fundacji Teresy Sahakian – Fundacja Teresy Sahakian

4 589,19

c) Publikacja Wazowie i literatura – Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich

4 270,00

d) Cele ogólne niewyodrębnione

6 616,34

4. Przychody własne
a) wpływy z biletów wstępu
zwiedzanie
muzealne zajęcia edukacyjne, koncerty, wykłady
b) przychody ze sprzedaży w sklepie muzealnym
c) wpływy z wynajmu krótkoterminowego (wynajem sal: Arkady Kubickiego, Zamek,
Ogrody) oraz obsługa wynajmu

3 202 299,19
1 290 841,98
1 090 053,41
200 788,57
414 500,81
1 159 164,01

d) przychody z nieruchomości zamkowych (czynsze)

274 241,71

e) przychody z innych usług

264 339,25
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5. Pozostałe przychody

13 355 639,38

a) wyrównanie amortyzacji (dot. środków trwałych finansowanych lub współfinansowanych dotacją z budżetu państwa)

11 577 827,97

b) przychody finansowe (m.in. odsetki na rachunku bankowym)

12 306,96

c) wpływy od sponsorów

1 507 317,07

d) pozostałe (m.in. barterowa wymiana usług, przychody ze źródeł spoza RP, darowizny,
wymiana zbiorów bibliotecznych)
II. KOSZTY OGÓŁEM NETTO

258 187,38
52 461 310,10

1. Wydatki osobowe oraz ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy

24 700 247,24

2. Wynagrodzenia bezosobowe

813 789,37

3. Zakupy materiałów, energii, media

3 977 650,29

4. Zakupy usług (m.in. ochrona obiektu, usługi teleinformatyczne, poligraficzne, transportowe)
5. Pozostałe koszty (m.in. koszty promocji, marketingowe, reprezentacji, reklamy, sprzedaży towarów, finansowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne)

7 194 944,39
2 907 363,25

6. Amortyzacja środków trwałych (wraz ze zbiorami bibliotecznymi)

12 867 315,56

III. WYNIK (PRZYCHODY – KOSZTY)

1 958 321,35

IV. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

66 096,00
1 892 225,35

V. WYNIK FINANSOWY
Wydatki na działalność merytoryczną:

3 741 223,13

Liczba zadań merytorycznych w 2020 r. – 45
VI. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 R.
W RAMACH DOTACJI MAJĄTKOWEJ PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA KULTURY,
DZIEDZICTWA NARODOWEGO SPORTU
Podział na źródła finansowania:
Nazwa zadania

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

Dotacja celowa
z MKDNiS

Środki własne
(w tym podatek VAT)
+ środki sponsorskie

14 297 200,00

194 004,25

2. Zabezpieczenie zasobów cyfrowych Zamku w dobie
pandemii COVID-19, zakup macierzy danych wraz
z systemem kopii zapasowych

85 208,67

19 597,99

3. Przygotowanie infrastruktury do działań prowadzonych
online realizujących ideę akcji Kultura dostępna (nowe
działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)

81 168,48

18 668,77

14 463 577,15

232 271,01

Łączna kwota
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Dyrekcja Zamku Królewskiego
w Warszawie – Muzeum
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

Rada Muzeum
q

q

q

q

q
q
q
q

przewodniczący Rady Muzeum
prof. dr hab. Stanisław Maria Mossakowski – historyk
sztuki, profesor nauk humanistycznych, Polska Akademia Nauk
zastępca przewodniczącego Rady Muzeum
prof. dr hab. Juliusz Chrościcki – historyk sztuki, Papieska
Akademia Teologiczna
prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz – historyk sztuki,
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Buko – archeolog, Instytut
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Marcin Jastrzębski – prezes Zarządu Grupy Lotos SA
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Marek Konopka – archeolog, wiceprezes PKN ICOMOS
prof. dr hab. Mirosław Nagielski – historyk, Uniwersytet Warszawski

q

q

q

q

q
q

q

prof. dr hab. Jan Ostrowski – historyk sztuki, prezes
Polskiej Akademii Umiejętności
prof. dr hab. Andrzej Rottermund – historyk sztuki,
były wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; przewodniczący Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian
prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk – historyk, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Andrzej Walczak – przedstawiciel Grupy Atlas
Wit Karol Wojtowicz – dyrektor Muzeum – Zamku
w Łańcucie
Małgorzata Zakrzewska – przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji Miasta, Urząd m.st. Warszawy

Darczyńcy
q
q

q
q
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prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku
Królewskim w Warszawie – Muzeum
ksiądz Jan Kołecki
Stefania Barbara Krajza
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q
q

prof. dr hab. inż. arch. Robert M. Kunkel
Hanna Miedler

przekazy:
q Narodowy Bank Polski

Transport skarbonki do NBP w 1973 r.

Jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie
W 2021 r. przypada jubileusz 50-lecia rozpoczęcia prac nad odbudową Zamku
Królewskiego w Warszawie zniszczonego przez Niemców w 1944 r.
Podczas obchodów pragniemy przypomnieć, jak bardzo
prace przy odbudowie królewskiej rezydencji zjednoczyły naród. Chcemy przywołać emocje sprzed lat, pokazać
skalę społecznego zaangażowania i ofiarności darczyńców,
która przekroczyła wszelkie oczekiwania. Obchody jubileuszu zaplanowano na lata 2021–2024. Kolejne lata chcemy
poświęcić zagadnieniom ściśle związanym z odbudową
Zamku i odtworzeniem jego wnętrz oraz kolekcji:
2021 – Powstanie i działalność Obywatelskiego Komitetu
Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie;
2022 – Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie.
Odbudowa bryły i odtwarzanie wnętrz;
2023 – Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie;
2024 – Nowa instytucja. Symbol – ludzie – działalność.
Jubileusz będzie okazją do zorganizowania wystaw,
wydarzeń kulturalno-naukowych i edukacyjnych, poka-

zów filmów, a konferencje naukowe i publikacje uzupełnią
stan badań na temat powojennej historii Zamku Królewskiego.
Na dziedzińcu postawiono historyczną skarbonkę.
To nawiązanie do współczesnej sztafety pokoleń, której
celem jest zebranie funduszy na odtworzenie dekoracji
haf
ciarskiej Sali Tronowej. Zbiórka będzie prowadzona
również przez internet.
Jubileusz to czas na wzbogacenie kolekcji dzieł sztuki i ukończenie programu inwestycyjnego wokół Zamku,
to także wspaniała okazja do podsumowania wyjątkowego
w skali światowej przedsięwzięcia, docenionego wpisem na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pragniemy wspomnieć i uhonorować osoby, dzięki którym Zamek powrócił do świetności. Patronat Honorowy nad wydarzeniem
objął prezydent RP Andrzej Duda.
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DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

MECENAS

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

Gazzetta
Italia
Jedyny

dwujęzyczny
magazyn

polsko-włoski!
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