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GRUDZIEŃ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE 

 
 CARAVAGGIO POKAZ FILMÓW w Zamku 
Królewskim w Warszawie, Sala Kinowa 

Pokaz filmów związanych z twórczością 
Caravaggia potrwa od 1 do 10 grudnia 2021 r.  
W repertuarze: „Caravaggio” reż. Derek Jarman, 
„Caravaggio – dusza i krew” reż. Jesus Garces 
Lambert, „Potęga sztuki: Caravaggio, Rembrandt” 
reż. Clare Beavan i Carl Hindmarch.  

 

Wstęp na podstawie biletów na wystawę oraz zapisów w Punkcie Informacji. Liczba 
miejsc ograniczona. Program przeglądu jest dostępny na stronie internetowej. 

DZIEŃ WOLONTARIUSZA W ZAMKU KRÓLEWSKIM 

 4 i 5 grudnia 2021 r., godz. 11.00–15.00 

Wolontariat Junior zaprasza do Zamku Królewskiego na 
Dzień Wolontariusza. W programie zabawy edukacyjne 
prowadzone przez wolontariuszy junior oraz edukatorów. 

Na chętnych czekają zadania: odszukiwanie tajemniczych 
przedmiotów oraz upominki.  

Wstęp na podstawie biletu na zwiedzanie Trasy Królewskiej.  

POWRÓT ARRASU  

Od 3 grudnia 2021 r. 

Arras „Upadek moralny ludzkości przed 
potopem” wraca na swoje miejsce w Galerii 
Owalnej. Ta wyjątkowo cenna tkanina z XVI w. 
była jednym z eksponatów wystawy „Wszystkie 
arrasy króla.(…)” prezentowanej w tym roku w 
Zamku Królewskim na Wawelu. Od 3 grudnia 
arras będzie dostępny dla zwiedzających Trasę 

Królewską, ekspozycję stałą Zamku.  

Arras można oglądać w ramach biletu na zwiedzanie Trasy Królewskiej. 
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SZOPKI KRAKOWSKIE. WYSTAWA 
 
9 grudnia 2021 r. – otwarcie wystawy Szopki 
Krakowskie w Pałacu Pod Blachą przy Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
 
Na wystawie szopek krakowskich w Pałacu Pod 
Blachą będzie można zobaczyć 50 niezwykle 
różnorodnych budowli twórców krakowskich 
szopek. Jednymi z bardziej oryginalnych realizacji 
jest szopka na herbacianej łyżeczce, a także w 
krakowskim obwarzanku. Niemal wszystkie 
prezentowane szopki zdobyły liczne nagrody i 
wyróżnienia. Szopki pochodzą ze zbiorów Muzeum 

Krakowa, z kolekcji Państwa Markowskich oraz innych kolekcji prywatnych. Wystawa 
szopek krakowskich jest największą prezentacją tych niezwykle urokliwych budowli w 
dziejach Warszawy. 
 
Wystawa będzie dostępna od 9 grudnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r., od wtorku do 
niedzieli w godz. 10.00–17.00.  
 
Bilety dostępne w kasach Zamku i online. 
 
ilustracja: szopka Renaty i Edwarda Markowskich, fot. Andrzej Janikowski 

 
 
 

KONCERT SPECJALNY. EVA GEVORGYAN GRA 
CHOPINA W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE 

17 grudnia 2021 r. – godz. 19.00,  Sala Wielka Zamku 
Królewskiego w Warszawie 

Wyjątkowy koncert przygotowany przez Zamek we 
współpracy z Ambasadą Armenii w Polsce.  

Eva Gevorgyan, finalistka XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, 
wystąpi dla publiczności z solowymi utworami 
Chopina. 

Bilety dostępne w kasach Zamku i online. 

https://www.zamek-krolewski.pl/
mailto:media@zamek-krolewski.waw.pl


  
Szczegółowe informacje: https://www.zamek-krolewski.pl/ 
Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych 

Kontakt dla mediów: media@zamek-krolewski.waw.pl 

KONCERT KOLĘD 

18 grudnia 2021 r., godz. 18.00 

19 grudnia 202 r., godz. 15.30 i 18.00 

Jak co roku Zamek zaprasza na koncert pieśni 
świątecznych, tym razem w wykonaniu Chóru VRC pod 
dyrekcją Joanny Malugi i Anny Waligóry-Tarnowskiej. 
Koncert składa się z dwóch części: kolęd polskich i 
zagranicznych. 

Bilety dostępne w kasach Zamku i online. 

 

POKOJE PREZYDENTÓW II RP I WŁADZ NA 
UCHODŹCTWIE  

21 grudnia 2021 r. – otwarcie nowej ekspozycji stałej 
poświęconej Prezydentom II RP i polskim władzom na 
uchodźstwie. Przeznaczono dla nich dwa pokoje 
przylegające bezpośrednio do jednego z 
najważniejszych wnętrz zamkowych – Sali 
Senatorskiej, by podkreślić znaczenie jakie miał Zamek 
w II Rzeczpospolitej jako nośnik idei niepodległego 
państwa polskiego i wizytówka jego najwyższych 
władz. 

 

Pokoje będą dostępne w ramach biletu na zwiedzanie Trasy Królewskiej.  
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