Urodziny księcia Józefa Poniatowskiego
6-7 maja 2022 r.
Pałac Pod Blachą, Zamek Królewski w Warszawie
Wstęp wolny
Relacja z wydarzenia:

Urodziny najważniejszego z historycznych lokatorów Pałacu Pod Blachą w tym roku
zamierzamy obchodzić z prawdziwą pompą! Dlatego 6 i 7 maja zapraszamy
wszystkich do bezpłatnego zwiedzania Apartamentów Księcia Józefa
Poniatowskiego oraz udziału w specjalnie przygotowanych na te dni atrakcjach, z
których większość zaplanowana została na sobotę 7 maja w ramach Pikniku
Urodzinowego. W programie m.in.: pojedynki, pokaz musztry i zmiana warty w
wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, pokaz strojów z epoki napoleońskiej i
warsztaty. Każdy, niezależnie od wieku, z pewnością znajdzie coś dla siebie.
6 maja – konferencja naukowa i wystawa o Napoleonie
Dwudniowe obchody Urodzin księcia… rozpoczną się 6 maja konferencją naukową Książę
Józef Poniatowski i epoka Księstwa Warszawskiego, podczas której znawcy i badacze czasów
wojen napoleońskich przybliżą zagadnienia dotyczące księcia Józefa i jego wojska.
Zobacz program konferencji
Tego dnia w Kancelarii Sztabowej Apartamentu księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu Pod
Blachą zostanie również otwarta wystawa Sygnatury Napoleona Bonaparte,
przedstawiająca 22 nieznane, oryginalne dokumenty z podpisem Napoleona Bonaparte –
pochodzące z różnych okresów: listy, rozkazy, pisma, raporty i odezwy, a wśród nich
najwcześniejsze sygnatury wodza Francuzów, jeszcze jako pierwszego konsula. Ciekawym
elementem wystawy jest korespondencja dotycząca zarówno księcia Józefa Poniatowskiego,
jak i innych ważnych postaci historycznych czy bywalców Pałacu Pod Blachą, m.in.: Jana
Konopki, Ludwika Michała Paca, Jana Henryka Dąbrowskiego. Prawdziwy rarytas stanowi tajny
list skierowany do ambasadora Francji w Wiedniu, dotyczący odtworzenia państwa polskiego.
Ważne miejsce zajmuje również sprowadzona specjalnie na tę ekspozycję autentyczna teczka
na dokumenty, należąca niegdyś do Napoleona.
Na wystawę obiekty użyczyli: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Kolekcja dr. Tomasza
Niewodniczańskiego, dep. Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpﬂege und Denkmalschutz
(Görlitz), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz list z kolekcji prywatnej. Prezentacja
potrwa do 31 lipca 2022 roku.
7 maja – Piknik Urodzinowy

W sobotę 7 maja przypadają urodziny Józefa Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława
Augusta, ministra wojny Księstwa Warszawskiego i marszałka Francji. Uroczysty piknik jest
organizowany przez Zamek Królewski w Warszawie właśnie z tej okazji.
W programie pikniku m.in. pojedynki, pokaz musztry i zmiana warty w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych: Pułków 4 i 12 Piechoty Xięstwa Warszawskiego, Pokaz mody empirowej i
warsztaty.
Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, którzy będą mogli odkryć tajniki Pałacu Pod Blachą
i poszukać skarbu. A dla nieco starszych przygotowany został pokaz Kolory Paryża. Historia
makijażu i kosmetyków kolorowych na sto lat przed wynalezieniem tuszu do rzęs zdradzający
składy dawnych kosmetyków kolorowych oraz ujawniający sekrety upiększania ówczesnych
dam. Kosmetyki zostaną wykonane na podstawie osiemnastowiecznych i
dziewiętnastowiecznych przepisów. Piknik zakończony będzie spektaklem pt. Ploteczki spod
Blachy na podstawie pamiętników Anny Potockiej oraz rozgrywkami bitewnymi z udziałem
tysięcy ﬁgurek w systemie Black Powder w wykonaniu Warlord Games.
Zobacz harmonogram Pikniku Urodzinowego
Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.
Dodatkowo 6 i 7 maja bezpłatnie będzie można obejrzeć wnętrza Apartamentu
Księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu Pod Blachą.
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