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 Przedszkolaki mogą wyruszyć na  poszukiwanie mitolo-
gicznych stworów i  potworów, podróżować w  karecie króla 
Jana  iii, bawić się w królewskie zabawy w królewskich ogro-
dach, przywdziać bursztynową koronę czy uczestniczyć w spo-
tkaniu z wydrą Robakiem.
 Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do złożenia wizyty 
u króla bądź u królowej i podjęcia wędrówki po królewskich 
apartamentach Jana iii i Marii Kazimiery, złamania mitologicz-
nego kodu Wilanowa, poznania obyczajów sarmackich w dawnej 
Rzeczypospolitej oraz odkrycia, czego się Jaś nie nauczył. W parku 
mogą oni wyruszyć na zieloną wyprawę, poznać pomocników 
króla ogrodnika i sekrety tajemniczego ogrodu.
 Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna w czasie zwie-
dzania wnętrz pałacu odkryje symboliczną wymowę ich de-
koracji, podejmie próbę określenia cech stylistycznych baroku 
oraz stworzy filmową opowieść o królu! Warsztaty kaligraficz-
ne to świetna okazja nie tylko do ćwiczenia pięknego uczniow-
skiego charakteru odręcznego pisma, lecz także nauki sku-
pienia. Historyczny park to wymarzone miejsce na  klasowe 
spotkanie z przyrodą w miastach, bezkrwawe łowy z rarogiem, 
arkebuzem i  lornetką, badanie przyrody, edukacyjne spotka-
nie z naturą i kulturą.
 Wizytę w  Wilanowie warto zacząć od muzealnej strony 
internetowej, gdzie znaleźć można bogaty program e-learnin-
gowy oraz wiele materiałów, które pomogą przygotować się 
do wizyty lub samodzielnie szukać wiedzy.

Zapraszamy Państwa do Muzeum Pałacu w Wilanowie!
Liczymy na  spotkanie, podczas którego razem będziemy mogli 
odkrywać, przeżywać, tworzyć i uczyć się przez doświadczanie.

Muzeum Pałacu Króla Jana iii w Wilanowie towarzyszy dzie-
ciom i młodzieży w procesie odkrywania kultury i przyrody. 
Lekcje muzealne i  przyrodnicze, warsztaty, konkursy i  poka-
zy pozwalają zapoznać się z historią dawnej Rzeczypospolitej, 
barwnymi obyczajami Sarmatów oraz otaczającą nas przy-
rodą. Chcemy sprawić, by uczniowie i  przedszkolaki poznali 
i zrozumieli dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze zachowane 
w wilanowskim pałacu i parku. Program edukacyjny muzeum 
dla  szkół i  przedszkoli zawiera treści określone w  podsta-
wie programowej MEN, co umożliwia spójne łączenie wizyty 
w Wilanowie z tokiem nauczania szkolnego.
 W trakcie zajęć edukatorzy snują opowieści o postaci kró-
la Jana iii, czynach wojennych, pasjach i talentach monarchy. 
Prowadzą z  uczniami dyskusję o  sztuce, historii, przyrodzie. 
Zadają otwarte pytania i  moderują rozmowę, przekazując 
dzieciom i młodzieży pasję poznawczą i szacunek do dziedzic-
twa narodowego. Wilanów uwalnia potencjał twórczy. Aura 
miejsca sprawia, że uczniowie piszą tu romantyczne listy mi-
łosne, kaligrafują, wykonują mieszacze kolorów, pluszową 
wydrę̀ , projektują ogrody, wycinają szaty dla  szlachcica Bar-
tłomieja i szlachcianki Marianny, dekorują karety, tworzą sy-
panki, znikostworki, badają wodę, glebę, tropią mieszkańców 
parku, podglądają ptaki oraz kręcą filmy o samym królu.
 Tematy wilanowskich zajęć, metody pracy oraz materiały 
dydaktyczne są dostosowane do  wieku uczestników i  ich po-
trzeb psychofizycznych oraz odmiennych stylów uczenia się. 
Narzędzia edukacyjne towarzyszące zajęciom pozwalają dzie-
ciom i młodzieży poczuć ducha epoki baroku. Uczniowie przy-
wdziewają żupan, kontusz lub suknię dworską, przepasują się 
pasem kontuszowym, by choć na chwilę przenieść się w czasy 
króla Jana iii i królowej Marii Kazimiery.



Lekcje 
i warsztaty

Przedszkola

Sobieski oraz królowa Marysieńka? Czym były kolasa i koleb-
ka? Co to są parady królewskie? Jak wyglądała mapa Europy 
w XVii wieku? Czym zajmował się pasamonik? Na te i wiele 
innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas zajęć 
warsztatowych. Wspólnie rozwiążemy rebusy i  łamigłówki 
zamieszczone w specjalnie przygotowanych książeczkach. Na-
stępnie pokolorujemy, wytniemy, złożymy i ozdobimy karety 
królewskie, które każdy zabierze ze sobą do domu.

Królewskie zabawy 
w królewskich ogrodach pałacu w Wilanowie
Przenieśmy się w świat zabaw z XVii wieku! Podczas zajęć pro-
wadzonych w parku dzieci mają możliwość poznania gier, zabaw 
i rozrywek ich rówieśników żyjących ponad 300 lat temu. Razem 
będziemy malować, rysować, rozwiązywać rebusy i łamigłówki, 
poznając rodzinę królewską. Dowiemy się, jakie pieszczotliwe 
przezwiska nosili królewicze i królewna oraz jak dzieci królewskie 
spędzały czas w Wilanowie. Ułożymy puzzle i klocki, zagramy 
w ślepą babkę, w kości czy grę planszową Gąska.

Bursztynowa korona
W czasie zajęć odbywających się w jednej z sal pałacu dzieci usłyszą 
legendę, według której król Jan iii Sobieski rezydujący niegdyś 
w Wilanowie otrzymał od początkującego, gdańskiego artysty 
Andrzeja Schlütera koronę wykonaną z bryły bursztynu. Pozna-
ją również niesamowite dzieje samego rzeźbiarza, który trafił 
na dwór Jego Królewskiej Mości. W części warsztatowej zajęć ze 
złotego kartonu dziewczynki wykonają koronę królowej, a chłopcy 
koronę króla, którą ozdobią kamieniami szlachetnymi – również 
przygotowanymi według własnego pomysłu z kolorowego papieru.

Kultura

Lekcje

Królewska rodzina
Kim byli członkowie królewskiej rodziny, która mieszkała w pa-
łacu w Wilanowie latem? Skąd wiemy, które pomieszczenia zaj-
mował król, a które królowa? W trakcie spaceru po najstarszej 
części pałacu poznamy wszystkich członków rodziny królewskiej 
oraz rozszyfrujemy zabawne przezwiska nadane królewnie i kró-
lewiczom przez ojca. Dowiemy się, czym pałac różni się od zamku 
oraz jak królewska rodzina spędzała czas w Wilanowie. Policzy-
my, kto zajmował większą liczbę komnat – król czy królowa? 
W królewskim orszaku podążymy z kolorowanką i królewskimi 
lalkami wykonanymi przez artystkę Agnieszkę Paciorkiewicz.

Zwierzaki, stwory i potwory
Wyruszmy razem w podróż do krainy starożytnych mitologii 
na spotkanie zwierzaków, stworów i potworów. Ukryte w dekora-
cjach pałacowych sfinksy oraz przyczajone na barokowych obra-
zach centaury czekają na odkrycie przez dzielnych poszukiwaczy. 
Język mitologii, którym posługujemy się do dziś, stanie się czy-
telny, gdy dowiemy się, co łączyło króla Jana iii z hippokampem, 
oraz rozwiążemy zagadkę Sfinksa przedstawionego w sypialni 
królowej Marysieńki. Bawiąc się na dywanie edukacyjnym, za-
projektowanym przez artystkę Joannę Rusin, poznamy nazwy 
stworów znanych z mitologii: centaura, Sfinksa, hippokampa, 
smoka. W trakcie zajęć dzieci wykonają z włóczki znikostworki, 
które powstają w magiczny sposób i potrafią bardzo szybko znikać 
lub przekształcić się w dziwacznego potwora.

Warsztaty

Podróże w karecie Jana iii Sobieskiego
Czym i  do  jakich zakątków Europy podróżowali król Jan  iii 
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Natura
Zielona wyprawa
Zapraszamy najmłodszych obserwatorów środowiska natu-
ralnego na  niezwykłą wyprawę w  świat parkowej przyrody. 
Dowiemy się, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w wila-
nowskich ogrodach, a także nauczymy się je rozpoznawać. Po-
znamy przystosowania zwierząt do życia na lądzie oraz w wo-
dzie (w Jeziorze Wilanowskim).
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

Król ogrodnik
Praca w ogrodzie jest ciężka, ale przynosi bardzo dużo radości 
i satysfakcji. Nawet sam król Jan iii z przyjemnością zajmował 
się ogrodami oraz dbał o to, aby zachwycały pięknem i orygi-
nalnością. W trakcie naszych zajęć uczniowie będą poznawać 
zasady tworzenia ogrodu barokowego. Dowiedzą się, czym są 
heliotrop, karczoch bądź lubczyk oraz jaką rolę w barokowym 
ogrodzie odgrywał kolor. Wspólnie poszukamy sprzymierzeńców 
ogrodnika i dowiemy się, w jaki sposób pomagają w ogrodzie.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

Warsztaty

Spotkanie z wydrą Robakiem
Zapraszamy do poznania historii czworonożnego pupila króla 
Jana iii – wydry zwanej Robakiem. Na warsztatach poznamy 
losy tego sympatycznego zwierzątka, dowiemy się też, jak wy-
tropić wydrę i  innych parkowych mieszkańców, a także wła-
snoręcznie wykonamy pluszowe wydrorobaki.
• Warsztaty terenowo-stacjonarne; jeśli pogoda nie sprzyja spacerowi – 

całe zajęcia odbywają się w namiocie sali edukacyjnej.

Szkoły podstawowe

przez różne role, w jakich spełniała się Marysieńka: opiekuń-
czej żony, troskliwej matki, kobiety, która pragnie kochać i być 
kochaną, ambitnej władczyni.
• Lekcja jest ciekawym dopełnieniem Wizyty u króla.

Obyczaje w dawnej Polsce 10–12 lat
Rodzimą historię i  tradycję najlepiej poznać w  pałacu króla 
Sarmaty. Przyglądając się uważnie portretom staropolskim, 
wspólnie ustalimy, kim był szlachcic, jak wyglądała jego edu-
kacja, gdzie mieszkał, jak się nosił. Przymierzymy strój staro-
polski i  nauczymy się wiązać pas kontuszowy. Poznamy bo-
gate zwyczaje związane ze stylem biesiadowania, przedziwne 
staropolskie potrawy, jak na  przykład chrapy łosia czy ogon 
bobra. Zobaczymy charakterystyczne dla polskiej obyczajowo-
ści portrety trumienne i odkryjemy ich szczególne znaczenie 
podczas ceremonii pogrzebowych w dawnej Rzeczypospolitej.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

Mitologiczny kod Wilanowa 10–12 lat
By dostrzec ukryte znaczenia dawnych obrazów i rzeźb, nale-
ży złamać mitologiczny kod. Ten, kto go opanuje umiejętność 
jego odczytywania, nie tylko odkryje treści zawarte w  deko-
racji pałacu w Wilanowie, ale też będzie w stanie zrozumieć 
europejską sztukę nowożytną. Wnętrza pałacu obfitujące 
w dzieła o tematyce mitologicznej dają możliwość zastosowa-
nia mitologii w praktyce. Atrybuty mitycznych bóstw i bogów 
pozwolą uczniom właściwie zidentyfikować postaci przedsta-
wione na  wilanowskich obrazach. Dlaczego Jan iii na  wielu 
portretach jest przedstawiony w antykizującej zbroi? Jakie sta-
rożytne dzieła można było znaleźć w  bibliotece królewskiej? 
Wspólnie znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. 

Kultura

Lekcje

Wizyta u króla 7–12 lat
W  czasie wizyty u króla udamy się na  spacer po  apartamen-
tach królewskich – zobaczymy zatem najstarszą część pałacu. 
W dawnej rezydencji władcy natrafimy na liczne jego portre-
ty, przedmioty z nim związane oraz malowidła sławiące jego 
mężne czyny. Historia w nich ukryta tworzy barwną opowieść 
o losach tego walecznego monarchy. Jak przebiegała edukacja 
króla, jakie książki gromadził – tego dowiemy się, rozwiązując 
karty zadań i przypatrując się malowidłom w dawnej bibliote-
ce królewskiej. Zobaczymy, w co ubierał się Jan iii, i sami się 
przekonamy, ile czasu zajmowało mu przepasanie się pasem 
kontuszowym. Przyjrzymy się królewskim komnatom i  do-
wiemy się, dlaczego król i królowa przyjmowali gości w swo-
ich własnych sypialniach. Barwne anegdoty z  życia Jana iii 
pozwolą poznać nie tylko wilanowski pałac, ale przede wszyst-
kim przybliżą postać króla zwanego Lwem Lechistanu.
• Do zajęć używamy pomocy dydaktycznych dostosowanych 

do wieku uczestników: książeczek edukacyjnych dla uczniów 

klas I–iii oraz teczek z kartami zadań dla klas iV–Vi.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

• Spotkanie dostępne także w języku angielskim i migowym.

Wizyta u królowej 7–12 lat
W czasie wizyty uczniowie będą mieli okazję poznać fascynu-
jącą postać królowej Marysieńki. Aby im to ułatwić, sięgniemy 
po  baśniowe motywy i  konwencje – w  końcu oszałamiająca 
kariera Marii Kazimiery – skromnej dwórki, która zostaje kró-
lową wielkiego państwa – ma wszelkie znamiona niezwykło-
ści. Jak ubierała się na co dzień królowa? Co przysparzało jej 
zmartwień, a z czego czerpała największą radość? Układ zajęć 
został pomyślany tak, aby intuicyjnie przeprowadzić uczniów 
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Królewskie zabawy 
w królewskich ogrodach pałacu w Wilanowie 7–9 lat
Przenieśmy się w świat zabaw z XVii wieku! Podczas zajęć pro-
wadzonych w parku dzieci mają możliwość poznania gier, zabaw 
i rozrywek ich rówieśników żyjących ponad 300 lat temu. Razem 
będziemy malować, rysować, rozwiązywać rebusy i łamigłówki, 
poznając rodzinę królewską. Dowiemy się, jakie pieszczotliwe 
przezwiska nosili królewicze i królewna oraz jak dzieci królewskie 
spędzały czas w Wilanowie. Ułożymy puzzle i klocki, zagramy 
w ślepą babkę, w kości czy grę planszową Gąska.

Guzikozwierzaki 7–9 lat
Gdzieś, wiadomo nawet gdzie, jest park, w którym mieszkają 
guzikowe zwierzęta. Wśród nich są zarówno guzikolądowce, 
jak i guzikowodniaki oraz guzikopowietrzniaki.
 Uczestnicy warsztatów wyruszą na wycieczkę do wilanow-
skiego Guzikoparku, w  czasie której oko w  oko spotkają się 
z wiewiórką, łabędziem, motylem…
 Zadaniem uczestników warsztatów będzie wykonanie z ko-
lorowych guzików o różnych kształtach i rozmiarach, kleju oraz 
drucików artystycznych owych zwierzaków.
 Każde zwierzątko będzie wykonywane wedle szczegółowe-
go opisu.

Raz, dwa, trzy! W górę patrzysz Ty! Zagadkowe historie 
o sufitach w pałacu w Wilanowie 7–9 lat
Sufity — białe, nijakie, wszędzie takie same. Czy zawsze takie były? 
Spójrz w górę jeszcze raz, by przekonać się, że mogą one cieszyć 
oko kolorami w najróżniejszych odcieniach, pobudzać wyobraźnię, 
intrygować, a na dodatek być niezwykle cenne. W pałacu w Wila-
nowie możesz podziwiać niezwykłe malarstwo sufitowe. Odkryje-
my przed Wami piękno i ulotność czterech pór roku na plafonach: 
Lato, Wiosna, Jesień i Zima, pędzla Jerzego Eleutera Szymonowicza-
-Siemiginowskiego, które zdobią sufity obu Antykamer i Sypialni 
pary królewskiej: Jana iii Sobieskiego i Marii Kazimiery d’ Arquien.

Poznamy także ulubioną, starożytną baśń króla – niezwykłą 
miłosną opowieść o  Amorze i  Psyche. Zajęcia polecane jako 
podsumowanie materiału z zakresu mitologii starożytnej Gre-
cji i Rzymu.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

Śladami hrabiego Stanisława Kostki Potockiego 10–12 lat
Stanisław Kostka Potocki to ogarnięty pasją podróżowania 
oraz kolekcjonowania dzieł sztuki zręczny polityk i postępowy 
pisarz oświecenia. Przez ponad 20 lat był właścicielem pałacu 
w Wilanowie, w którym niegdyś rezydował król Jan iii Sobieski. 
Pragnąc udostępnić szerszej publiczności zgromadzone przez 
Wsiebie dzieła sztuki, hrabia Potocki otworzył w pałacu w Wi-
lanowie w 1805 roku jedno z pierwszych na ziemiach Rzeczy-
pospolitej muzeów. Co w spadku – poza muzeum – przekazał 
nam Stanisław Kostka Potocki? W jaki sposób za ten osobliwy 
dar odwdzięczyli mu się potomni? Na  te pytania uczestnicy 
wycieczki sami znajdą odpowiedzi, podążając śladami Stani-
sława Kostki Potockiego, które zaprowadzą ich do bajecznego 
ogrodu roztaczającego się na tyłach królewskiej rezydencji.

Śladami hrabiego Stanisława Kostki Potockiego trasa I
Trasa zwiedzania parku przez dzieci jest podzielona na sześć 
etapów wyznaczonych przez  kolejne obiekty: Oranżerię, 
Pompownię, Altanę Chińską, most Rzymski, pomnik Bitwy 
Raszyńskiej, Mauzoleum Potockich. Na każdym etapie znaj-
dują się zadania do  wykonania, różnego typu i  o  różnym 
stopniu trudności: łamigłówki matematyczne, gry języko-
we (np. Słownik, Faszerowany mostek), ćwiczenia pozwalają-
ce zapoznać się z językiem migowym, puzzle i inne.

Warsztaty

Podróże w karecie Jana iii Sobieskiego 7–9 lat
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak w  czasach króla 
Jana iii podróżowano oraz czym i  do  jakich zakątków Euro-
py wybierali się król Jan iii i królowa Marysieńka. Uczniowie 
będą mogli poczuć atmosferę dawnych podróży i przygód, wo-
dząc palcem po mapie, rozwiązując zagadki i rebusy, konstru-
ując pojazdy czy wznosząc z klocków budowle. Spotkanie jest 
prowadzone z  wykorzystaniem materiałów zgromadzonych 
w książeczce Podróże w karecie Jana III Sobieskiego.

Codzienne niecodzienne stroje Jana iii Sobieskiego 7–9 lat
Przenieśmy się w  świat mody z  XVii wieku! Zapraszamy 
wszystkich, którzy uwielbiają robić gałgankowe wyklejanki, 
rozwiązywać zagadki i  rebusy, projektować stroje, szyć, pruć, 
ciąć, a ponadto są ciekawi, w co ubierali się na co dzień i od 
święta król Jan iii Sobieski i  królowa Marysieńka. Podczas 
spotkania dzieci dowiedzą się, jak ubierano się ponad 300 lat 
temu, czym są kontusz i żupan, jak wiązano pas kontuszowy, 
w jaki sposób damy podkreślały swoją urodę, jakie były mod-
ne w czasach Jej i  Jego Królewskiej Mości uczesania oraz kto 
troszczył się o  garderobę królewską. Podpowiemy także, jak 
urządzić swój miniwarsztat krawiecki, nauczymy rozpozna-
wania po  fakturze i  splocie nitek różnych rodzajów tkanin. 
W  części warsztatowej dzieci będą miały okazję zaprojekto-
wać strój damski lub męski – korzystając z  różnych tkanin 
i ozdób, stworzą własne projekty sukien i kontuszy, wyklejając 
je na specjalnie przygotowanych szablonach.
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się w literaturze pięknej i romansach. Aby mieć książki zawsze 
w zasięgu ręki, król urządził sobie w pałacu w Wilanowie biblio-
tekę. Jego księgozbiór liczył ponad 7 tysięcy książek!
 Jaka była ulubiona książka Sobieskiego? W  jaki sposób 
król powiększał swoje zbiory? W jakich językach z łatwością 
czytał polski król? Na te i inne pytania udzielił już odpowiedzi 
osobisty i zarazem największy mól książkowy z otoczenia Jego 
Królewskiej Mości – bibliotekarz Adam Adamandy Kochański.
 Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zwiedzić wila-
nowską bibliotekę króla Jana iii Sobieskiego i ze zdziwieniem 
odkryją, że nie ma w  niej żadnej... książki! Będą za  to mogli 
przejrzeć dawny katalog książek, spoglądając na... sufit! Nato-
miast w  Drukarni Królewskiej dowiedzą się, jaki wynalazek 
spowodował upadek ery manuskryptów. Uczestnicy warszta-
tów będą mieli niebywałą okazję wprawić w ruch prasę dru-
karską zrekonstruowaną na wzór tych z początku XVii wieku.

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał 10–12 lat
W czasie warsztatów przeniesiemy się do czasów, kiedy je-
denastoletni Janek rozpoczął naukę w klasie poetyki w kra-
kowskim Kolegium Nowodworskim. Opowiemy o tym, jak 
wyglądał dzień w szkole, na jakie zajęcia uczęszczano, czy 
obowiązywała surowa dyscyplina. Odtworzymy lekcję reto-
ryki, łaciny, geometrii i kaligrafii. Nasze lekcje będą trwały 
ok. 25 minut, a uczyć się będziemy z reprintów dawnych pod-
ręczników. Pokażemy pierwsze szkolne wprawki retoryczne 
Jana spisane piórem na zeszytowych stronicach z uwagami 
nauczycieli!

Historia szkiełka i oka 
na dworze króla Jana iii Sobieskiego 10–12 lat

Zapraszamy wszystkich, którzy uwielbiają rozwiązywać rebu-
sy i zagadki, przeprowadzać doświadczenia oraz eksperymen-
tować, a ponadto chcą dowiedzieć się, jak liczną familię miał 
król Jan iii Sobieski, co łączyło zwycięzcę spod Wiednia oraz 

gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, kto Jego Królewskiej 
Mości wyjaśnił zjawisko powstawania tęczy na niebie. Ucznio-
wie podczas warsztatów narysują drzewo genealogiczne swo-
jej rodziny, odkryją symetrię w ogrodach wilanowskich, skon-
struują zegar słoneczny, wykonają mieszacz kolorów oraz 
poznają staropolskie miary długości, objętości i masy.

To moje! Historia ekslibrisu 7–12 lat
To spotkania o charakterze dyskusyjnym i warsztatowym. Za-
prezentujemy jego uczestnikom historię i wartość ekslibrisu 
w  kontekście uniwersalnego znaku, który pozwala wyrażać 
w  sposób symboliczny własną tożsamość. Przekonamy się 
również, na ile tradycja królewskich egzemplifikacji ekslibri-
su może zainspirować młode pokolenie Polaków w  poszuki-
waniach sposobów na wyrażenie swojej indywidualności oraz 
wyznawanych wartości.

Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka 7–12 lat
Odkryjmy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma 
angielskiego! Wielką zaletą tego pisma, które nazywa się dziś 
kursywą współczesną, była i jest możliwość w miarę szybkiego 
pisania oraz łatwość odczytywania. Pismo angielskie stało się 
krojem pisma powszechnie obowiązującym w  czasach króla 
Jana iii Sobieskiego. Poszczególne litery są smukłe i czytelne, 
a zarazem o nieco fantazyjnych kształtach. Pisanki angielskiej 
w  uproszczonej wersji uczymy się w  szkole, jednak po  kilku 
latach nauki wyrabiamy swój własny charakter pisma, zapo-
minając o odpowiednim kącie nachylenia, owalności i ozdob-
ności liter itd. Warsztaty będą prowadzone w niepowtarzalnej 
scenerii pałacowych wnętrz. Zasiądziemy przy drewnianych 
pulpitach i spróbujemy   zarówno gęsimi piórami, jak i stalów-
kami w obsadkach.
• W okresie od kwietnia do września warsztaty prowadzone są 

w namiocie historycznym zaaranżowanym na dawne scriptorium.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

 Pamiętajcie, że każdy malarz to sprytny szyfrant, którego 
najskrytszym marzeniem jest, abyś rozszyfrował treść zobra-
zowaną w jego dziele. Wnet odkryjesz, że obrazy nadwornego 
malarza tylko na pierwszy rzut oka są plastycznym wyobraże-
niem czterech pór roku…
 Obejrzyj i śmiało rozwiązuj zagadki zadane Ci przez obda-
rzonego niezwykłym talentem królewskiego mistrza pędzla!
 Na stronach naszej książeczki znajdziecie piękne malowi-
dła i mnóstwo zagadek!
 A z wizyty w pałacu zabierzecie ze sobą nie tylko książecz-
kę, ale również gipsową zawieszkę ze swoim znakiem zodiaku, 
którą sami pokolorujecie farbami! Do  niej dołączymy w  pre-
zencie kolorowy rzemyk!

Papier papierowi nierówny, czyli historia szeleszczących 
kartek z drukarni króla Jana iii Sobieskiego  7–9 lat
Zapraszamy w niezwykłą podróż w odległe czasy króla Jana iii 
wszystkich, których intryguje chropowatość, szorstkość, gład-
kość, śliskość, lepkość, miękkość, matowość lub połysk przed-
miotów z otoczenia. Przekonamy się, że papier papierowi nie-
równy! Dzieci dowiedzą się, co drukował król Jan iii, a ponadto 
sami poeksperymentują z papierem i na papierze, odkrywając, 
że faktura nie jest raz na  zawsze przypisana przedmiotom 
– można ją dowolnie zmieniać, tworzyć od nowa. Uczestnicy 
zajęć spotkają się z nadwornym drukarzem Jego Królewskiej 
Mości Karolem Schreiberem, który zdradzi, w jaki sposób po-
zyskiwano papier na druki ulotne, kiedy minęła era kosztow-
nego papirusu i pergaminu oraz co on sam drukował z rozka-
zu swojego pana. Z pewnością ponownie wprawi w ruch prasę 
drukarską, by przypomnieć czasy jej największej świetności. 
Przed  uczestnikami warsztatów wiele wyzwań. Staną się de-
tektywami, których zadaniem będzie rozpoznanie i zidentyfi-
kowanie faktury przedmiotów oraz narzędzi znajdujących się 
w królewskiej drukarni.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

Niesamowite historie o białych krukach 
według nadwornego mola książkowego 10–12 lat
Jan iii Sobieski zyskał sobie sławę jako pogromca Turków w wiel-
kiej bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. A czy słyszeliście o tym, 
że Jego Królewska Mość nigdy nie rozstawał się z książką? Król 
uwielbiał pogrążać się w lekturze najróżniejszych dzieł. Lubił 
czytać książki z wielu dziedzin wiedzy: wojskowości, prawa, ar-
chitektury, malarstwa, astronomii, filozofii, ogrodnictwa, leśnic-
twa, myślistwa, hodowli ryb, medycyny, geografii. Zaczytywał 
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Kółko i krzyżyk gra tereNowa, 10–13 lat
Kółko i krzyżyk to gra, w którą można zagrać także bez kartki 
papieru, mierząc się przy tym nie z jednym przeciwnikiem, ale 
co najmniej trzema.
 Kartkę papieru zastąpi tym razem mapa terenu rozcią-
gającego się wokół pałacu w Wilanowie, czyli niegdyś letniej 
rezydencji króla Jana iii Sobieskiego, na  której znajdziecie 
doskonale znany diagram z polami do gry w kółko i krzyżyk. 
W każdym polu znajduje się jakiś obiekt, a Waszym zadaniem 
będzie do niego dotrzeć.
 W grze konkurują ze sobą dwie kilku – lub kilkunastooso-
bowe drużyny. Powodzenia!

Natura

Lekcje

Zielona wyprawa 7–9 lat
Zapraszamy najmłodszych obserwatorów środowiska natu-
ralnego na  niezwykłą wyprawę w  świat parkowej przyrody. 
Dowiemy się, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w wila-
nowskich ogrodach, a także nauczymy się je rozpoznawać. Po-
znamy przystosowania zwierząt do życia na lądzie oraz w wo-
dzie (w Jeziorze Wilanowskim).
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową w zakresie edukacji przyrodniczej.

Król ogrodnik 7–9 lat
Praca w ogrodzie jest ciężka, ale przynosi bardzo dużo radości 
i satysfakcji. Nawet sam król Jan iii z przyjemnością zajmował 
się ogrodami oraz dbał o to, aby zachwycały pięknem i orygi-
nalnością. W trakcie naszych zajęć uczniowie będą poznawać 
zasady tworzenia ogrodu barokowego. Dowiedzą się, czym są 
heliotrop, karczoch bądź lubczyk oraz jaką rolę w barokowym 

ogrodzie odgrywał kolor. Wspólnie poszukamy sprzymierzeńców 
ogrodnika i dowiemy się, w jaki sposób pomagają w ogrodzie.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową w zakresie edukacji przyrodniczej.

Tajemniczy ogród gra tereNowa, 7–9 lat
Jaką tajemnicę kryje w sobie ogród krajobrazowy? Aby się tego 
dowiedzieć, serdecznie zapraszamy do udziału w grze tereno-
wej Tajemniczy ogród. Wyposażeni w  mapy będziemy poszu-
kiwać przyrodniczych ciekawostek ogrodu krajobrazowego, 
a zebrane informacje pomogą nam dotrzeć do tajemnicy, któ-
rą skrywa wilanowski park angielsko-chiński.
• Zajęcia odbywają się sezonowo (15 kwietnia–15 października) w terenie oraz 

częściowo w namiocie lub sali edukacyjnej w przypadku złej pogody.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową w zakresie edukacji przyrodniczej.

Wilanowskie obserwatorium przyrody 10–12 lat
Zapraszamy na spotkanie z przyrodą wilanowskich ogrodów. 
Podczas zajęć będziemy obserwować i  rozpoznawać rośliny 
oraz zwierzęta występujące w  królewskim parku. Prócz spo-
strzegawczego oka pomoże nam w tym sprzęt optyczny – lupy 
i  lornetki. Nauczymy się oznaczać rodzime i  obce gatunki 
drzew. Będziemy poszukiwać tropów i  śladów zwierząt, któ-
re być może wskażą nam drogę do swoich mieszkań – dziupli, 
nor czy gniazd. Spotkania kierujemy szczególnie do uczniów, 
którzy są w  trakcie realizacji zagadnień związanych z  króle-
stwem roślin i zwierząt.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową w zakresie edukacji przyrodniczej.

Wilanowskie laboratorium przyrody 10–12 lat
Wszystkich chętnych do  eksperymentowania i  poznawania 
tajników przyrody zapraszamy na spotkanie w wilanowskim 

laboratorium przyrody. Podczas wyprawy do parku – wyposa-
żeni w niezbędny sprzęt badacza przyrody – będziemy pozna-
wać mikroorganizmy wilanowskich ogrodów oraz zastanowi-
my się nad ich funkcją w przyrodzie. Dowiemy się, co to jest 
profil glebowy, w  jaki sposób powstaje gleba, jak jest zbudo-
wana oraz jaką rolę pełni dla organizmów żywych. Zbadamy 
również wody jeziora, stawu i  potoku, samodzielnie spraw-
dzając ich pH. Przeanalizujemy czynniki, które mają wpływ 
na  czystość wód, a pośrednio na  kondycję ich mieszkańców. 
Zastanowimy się również nad rolą człowieka w kształtowaniu 
środowiska przyrodniczego.
• Zajęcia terenowo-stacjonarne, odbywają się 

sezonowo (15 kwietnia–15 października).

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu przyroda.

Ornitologiczne ciekawostki ogrodów wilanowskich 10–12 lat
Jakie ptaki można spotkać w  królewskich ogrodach? Czym 
się żywi nurogęś, czym puszczyk, a czym grubodziób? Dla  ja-
kich ptaków wieszamy skrzynki lęgowe, a które dokarmia-
my w karmnikach? Jak odróżnić kawkę i gawrona, kowalika 
i pełzacza, kosa i szpaka? By poznać odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań, zapraszamy do  wspólnego odkrywania ornito-
logicznych ciekawostek przypałacowych ogrodów.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.
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Warsztaty

Spotkania z wydrą Robakiem 7–9 lat
Zapraszamy do poznania historii czworonożnego pupila króla 
Jana iii – wydry zwanej Robakiem. Na warsztatach poznamy 
losy tego sympatycznego zwierzątka, dowiemy się też, jak wy-
tropić wydrę i  innych parkowych mieszkańców, a także wła-
snoręcznie wykonamy pluszowe wydrorobaki.
• Warsztaty terenowo-stacjonarne; jeśli pogoda nie sprzyja spacerowi 

– całe zajęcia odbywają się w namiocie sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową w zakresie edukacji przyrodniczej.

Entomologiczne ciekawostki 
ogrodów wilanowskich 10–12 lat
Z czego budują swoje siedziby osy, w jaki sposób pszczoły prze-
noszą pyłek do ula i czy chrząszcz brzmi w trzcinie w… Wilano-
wie? Na te i inne pytania poznamy odpowiedź na spotkaniach 
poświęconych wilanowskim bezkręgowcom. Wyposażeni 
w lupy i mikroskopy terenowe wybierzemy się na obserwację 
latających, pływających i  biegających mieszkańców królew-
skich parków i ogrodów. Poznamy ciekawostki z nimi związa-
ne i zajrzymy do ich małego świata. Na koniec zajęć wykona-
my niepowtarzalnego owada.
• Spotkania odbywają się sezonowo (15 kwietnia–15 października).

• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia prowadzone są w ogrodach, jeśli pogoda 

nie sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

Gimnazja

Wilanów perłą baroku 14–15 lat
Czy Wilanów słusznie zyskał miano perły polskiego baroku? 
Jakie cechy architektury rezydencjalnej XVii wieku możemy 
w  nim dostrzec? Jakimi trikami malarskimi posługiwali się 
artyści, by zmylić ludzkie oko? Czy sztuka barokowa miała po-
uczać, wzruszać, zachwycać, czy przekonywać widza? W  jaki 
sposób władcy okresu baroku wykorzystywali sztukę do  pro-
mowania i legitymacji swych rządów? Na te pytania młodzież 
znajdzie odpowiedź, spacerując po  apartamentach królew-
skich pałacu w Wilanowie i rozwiązując liczne zadania, które 
zachęcą do uważniejszego przyjrzenia się dekoracji pałacowej. 
Gdy już wspólnie uda się określić, jakie cechy posiada sztuka 
barokowa, inspirując się barokową dynamiką, uczniowie sa-
modzielnie stworzą neobarokowe formy przestrzenne.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.

Tajemnice konserwacji 14–15 lat
Konserwacja to fascynująca działalność przywracająca życie 
i blask dawnym dziełom sztuki. Wymaga olbrzymich umiejęt-
ności, a jej efekty często są wręcz niewiarygodne. Na zajęciach 
dowiemy się, w jaki sposób w dawnych wiekach malowano obrazy, 
rzeźbiono lub złocono. Zrozumiemy, dlaczego dzieła sztuki się 
niszczą. Wystarczy, że zaczniemy wnikliwiej przyglądać się obra-
zom, a odkryjemy ich tajemnice. Na najciekawszych przykładach 
dzieł sztuki prześledzimy historię konserwacji różnych obiektów, 
porównamy ich stan sprzed konserwacji z efektami po niej oraz 
zobaczymy na własne oczy, jakie cuda potrafią zdziałać wprawni 
wilanowscy konserwatorzy.

Kultura

Lekcje

Wnętrza pałacu i ich symbolika 13–15 lat
Wędrując po  apartamentach królewskich, poznamy historię 
pałacu w  Wilanowie: etapy budowy, architektów, malarzy, 
rzeźbiarzy oraz jego słynnego właściciela – króla Jana iii So-
bieskiego. Młodzież będzie uczyła się odczytywać znaczenia 
tkwiące w obrazach i rzeźbach. Pozna wizerunki króla Jana iii 
Sobieskiego i  królowej Marii Kazimiery oraz przedstawione 
na  malowidłach mity, które sławiły ich cnoty oraz czasy ich 
rządów. Uczniowie podejmą też próbę samodzielnej analizy 
malowideł zdobiących wilanowską rezydencję. Przygotowane 
łamigłówki pozwolą im w praktyce zaobserwować, jakim po-
tężnym narzędziem komunikacji wizualnej w czasach nowo-
żytnych były symbol i alegoria.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.

• Spotkanie dostępne także w języku angielskim.

Na sarmackim dworze 13–15 lat
Jan iii Sobieski wzniósł swą wilanowską rezydencję, by – jak 
na  prawdziwego Sarmatę przystało – cieszyć się urokami ży-
cia na  wsi, odpoczywać w  otoczeniu przyrody, doglądać prac 
związanych z  uprawą roli i  ogrodnictwem. Przyglądając się 
uważnie dekoracjom pałacu, znajdziemy w  nich odbicie zie-
miańskich upodobań króla. O sarmackich ucztach opowiedzą 
nam nie tylko barwne przepisy staropolskiej kuchni (łapy 
niedźwiedzia, gęś czarna, bobrowe ogony itp.), ale też utensy-
lia, które pozostawili po sobie włodarze Wilanowa. Uczniowie 
będą mieli okazję przymierzyć elementy staropolskiego stroju 
– żupan, pas, kołpak – a następnie zidentyfikować je na XVii-
-wiecznych portretach w wilanowskiej galerii.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.
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Natura

Lekcje

Wilanowskie obserwatorium przyrody 14–15 lat
Zapraszamy na spotkanie z przyrodą wilanowskich ogrodów. 
Podczas zajęć będziemy obserwować i rozpoznawać rośliny oraz 
zwierzęta występujące w królewskim parku. Prócz spostrzegaw-
czego oka pomoże nam w tym sprzęt optyczny – lupy i lornetki. 
Nauczymy się oznaczać rodzime i obce gatunki drzew. Będziemy 
poszukiwać tropów i śladów zwierząt, które być może wskażą nam 
drogę do swoich mieszkań – dziupli, nor czy gniazd. Spotkania 
kierujemy szczególnie do uczniów, którzy są w trakcie realizacji 
zagadnień związanych z królestwem roślin i zwierząt.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu biologia.

Wilanowskie laboratorium przyrody 14–15 lat

Wszystkich chętnych do  eksperymentowania i  poznawania 
tajników przyrody zapraszamy na spotkanie w wilanowskim 
laboratorium przyrody. Podczas wyprawy do parku – wyposa-
żeni w niezbędny sprzęt badacza przyrody – będziemy pozna-
wać mikroorganizmy wilanowskich ogrodów oraz zastanowi-
my się, jaką rolę pełnią w przyrodzie. Dowiemy się, co to jest 
profil glebowy, w  jaki sposób powstaje gleba, jak jest zbudo-
wana oraz jaką rolę pełni dla organizmów żywych. Zbadamy 
również wody jeziora, stawu i  potoku, samodzielnie spraw-
dzając ich pH. Przeanalizujemy czynniki, które mają wpływ 
na  czystość wód, a pośrednio na  kondycję ich mieszkańców. 
Zastanowimy się również nad rolą człowieka w kształtowaniu 
środowiska przyrodniczego.
• Zajęcia terenowo-stacjonarne; odbywają się 

sezonowo (15 kwietnia–15 października).

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu biologia.

Warsztaty

Opowiem o królu – warsztaty filmowe 14–15 lat
Ilu ludzi, tyle opowieści o Janie Sobieskim. Poznaj władcę 
wielowymiarowego, zbadaj, kim był Lew Lechistanu, i opo-
wiedz nam o nim na swój sposób! Warsztaty będą okazją 
do stworzenia relacji filmowej z pałacu w Wilanowie i wzbo-
gacenia barwnej legendy o  królu Janie iii o  własną opo-
wieść o tym wyjątkowym władcy. Warsztaty realizowane 
w historycznych wnętrzach pałacu i w plenerze (czerwiec 
i wrzesień).

Jak się pisze „tęsknienie”? 14–15 lat
Niedoścignionym wzorem wyrażania emocji w pięknych 
słowach są oczywiście listy króla do  królowej. Najwięcej 
miejsca zajmują w nich wyznania miłosne, ale również opisy 
sytuacji z pola bitwy, relacje z obozu zwycięzców i refleksje 
zwycięskiego wodza. Kunszt słowa idzie w parze z kunsztem 
zapisu. Pismo króla to majstersztyk sztuki kreślenia liter 
w charakterze pisma angielskiego, którego tajniki spróbuje-
my zgłębić w trakcie warsztatów. Zasiądziemy przy drewnia-
nych pulpitach, spróbujemy pisać zarówno gęsimi piórami, 
jak i stalówkami w obsadkach. Lektura królewskich listów 
z pewnością zainspiruje uczestników warsztatów do prze-
lania na kartę papieru swoich myśli i emocji w domowym 
zaciszu. List w kopercie z wykaligrafowanym na warszta-
tach imieniem i nazwiskiem adresata z pewnością zyska 
jego uznanie.

To moje! Historia ekslibrisu 14–15 lat
To spotkania o charakterze dyskusyjnym i warsztatowym. 
Zaprezentujemy jego uczestnikom historię i wartość eks-
librisu w kontekście uniwersalnego znaku, który pozwala 
wyrażać w sposób symboliczny własną tożsamość. Przeko-
namy się również, na ile tradycja królewskich egzemplifika-
cji ekslibrisu może zainspirować młode pokolenie Polaków 
w poszukiwaniach sposobów na wyrażenie swojej indywi-
dualności oraz wyznawanych wartości.

Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka 14–15 lat
Odkryjmy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma 
angielskiego! Wielką zaletą tego pisma, które nazywa się dziś 
kursywą współczesną, była i jest możliwość w miarę szybkiego 
pisania oraz łatwość odczytywania. Pismo angielskie stało się 
krojem pisma powszechnie obowiązującym w  czasach króla 
Jana iii Sobieskiego. Poszczególne litery są smukłe i czytelne, 
a zarazem o nieco fantazyjnych kształtach. Pisanki angielskiej 
w  uproszczonej wersji uczymy się w  szkole, jednak po  kilku 
latach nauki wyrabiamy swój własny charakter pisma, zapo-
minając o odpowiednim kącie nachylenia, owalności i ozdob-
ności liter itd. Warsztaty będą prowadzone w niepowtarzalnej 
scenerii pałacowych wnętrz. Zasiądziemy przy drewnianych 
pulpitach i  spróbujemy pisać zarówno gęsimi piórami, jak 
i stalówkami w obsadkach.
• W okresie od kwietnia do września warsztaty są prowadzone 

w namiocie historycznym zaaranżowanym na dawne scriptorium.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.
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Przyroda w miastach 14–15 lat
Co żyje na naszych osiedlach? Dlaczego parki i ogrody są waż-
ne dla roślin, zwierząt i ludzi? Jak dzika i naturalna może być 
przyroda w  miastach? Odpowiedzi na  te pytania poszukamy 
na wilanowskich osiedlach, w parku przypałacowym i rezer-
wacie Morysin. Zajęcia przeznaczone dla  młodzieży gimna-
zjalnej oraz licealnej jako świetne uzupełnienie zagadnień 
z ochrony przyrody i środowiska. Idealnie dopasowane do pro-
gramu nauczania klasy iii gimnazjum. Uczestnicy spotkania 
poznają różnorodność przyrody Warszawy w strefach podda-
nych różnej presji człowieka.
• Zajęcia odbywają się w terenie niezależnie od pogody.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu biologia.

Na łowy z rarogiem, arkebuzem i… lornetką 14–15 lat
Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z przyrodą, w czasie któ-
rego uczniowie poznają nie tylko myśliwskie pasje Jana iii So-
bieskiego, ale też współczesne formy obserwowania przyrody. 
Dlaczego birdwatching jest tak popularny w dzisiejszych cza-
sach? Jak podejść zwierzynę i  jej nie spłoszyć? Jak rozpoznać 
ślady bytowania zwierząt i nie pomylić tropów lisa i psa? Za-
praszamy na  bezkrwawe łowy z  lornetką do  ogrodów wila-
nowskich.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda 

nie sprzyja spacerowi – przenosimy się do sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu biologia.

Szkoły ponadgimnazjalne

oraz dynamikę barokowego obrazu. Sprawdzą, czy w  wila-
nowskim pałacu udało się malarzom i architektom wdrożyć 
naczelną zasadę sztuki barokowej: zachwycić, wzruszyć, po-
uczyć, a wreszcie przekonać widza. Uczestnicy zajęć odczytają 
też, w jaki sposób artyści przy pomocy języka mitologii tworzy-
li swoistą reklamę władcy epoki baroku Jana iii Sobieskiego.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.

Kultura sarmacka 16–18 lat
W  świat kultury sarmackiej, zwyczajów i  staropolskich uczt 
wprowadzą uczniów barwne teksty Jędrzeja Kitowicza z  Opi-
su obyczajów za  panowania Augusta II. Inny obraz Sarmaty 
wyłania się z dzieł literackich Adama Mickiewicza i Henryka 
Sienkiewicza. Wspólnie spróbujemy zweryfikować, które sta-
nowią pełną charakterystykę sarmackiego stylu życia. Portre-
ty w  galerii malarstwa XVii wieku pozwolą zrozumieć szcze-
gólny snobizm szlachty polskiej na  tle genealogicznym oraz 
stworzyć samodzielnie obraz Sarmaty. Wilanowskie zbiory 
portretów staropolskich stanowią skarbnicę wiedzy o  stro-
ju szlacheckim oraz staropolskich obyczajach pogrzebowych 
(portrety trumienne). Karty zadań pozwolą uczniom zapamię-
tać elementy stroju narodowego i  sarmackiej codzienności 
w rezydencji króla Sarmaty Jana iii.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.

Zakochany król i królowa 16–18 lat

Pałac w Wilanowie to rezydencja zakochanej pary królewskiej. 
Jaki był naprawdę związek przepięknej Francuzki i waleczne-
go króla? Odpowiedzi będziemy szukać nie tylko w listach mi-
łosnych, które zostawili potomnym Jan iii i Maria Kazimiera, 

Kultura

Lekcje

Wnętrza pałacu i ich symbolika 16–18 lat
Wędrując po  apartamentach królewskich, poznamy histo-
rię pałacu w  Wilanowie: etapy budowy, architektów, mala-
rzy, rzeźbiarzy oraz jego słynnego właściciela – króla Jana iii 
Sobieskiego. Młodzież będzie uczyła się odczytywać znaczenia 
tkwiące w obrazach i rzeźbach. Pozna wizerunki króla Jana iii 
Sobieskiego i  królowej Marii Kazimiery oraz przedstawione 
na  malowidłach mity, które sławiły ich cnoty oraz czasy ich 
rządów. Uczniowie podejmą też próbę samodzielnej analizy 
malowideł zdobiących wilanowską rezydencję. Przygotowane 
łamigłówki pozwolą im w praktyce zaobserwować, jakim po-
tężnym narzędziem komunikacji wizualnej w czasach nowo-
żytnych były symbol i alegoria.
• Spotkanie dostępne także w języku angielskim.

Barok – styl czy epoka? 16–18 lat
Na kształt kultury i sztuki barokowej silnie oddziaływały ru-
chy protestanckie i kontrofensywa Kościoła katolickiego oraz 
ścieranie się różnych modeli politycznych – absolutyzmu, re-
publiki, demokracji szlacheckiej. W  trakcie zajęć poznamy 
najważniejsze wydarzenia historyczne, zjawiska oraz ośrodki 
artystyczne, które miały wpływ na sztukę barokową. Na przy-
kładzie dzieł wybitnych twórców epoki młodzież zdefiniuje 
cechy stylistyczne baroku. Porównując pałac w  Wilanowie 
z  Wersalem, odkryje wspólne elementy architektury rezy-
dencjalnej XVii wieku. Malowidła wilanowskie dają szansę 
obserwowania wspaniałej barokowej iluzji i  trików, jakimi 
się posługiwała: panoramy i  quadratury. Analizując plafony 
w apartamentach królewskich, uczniowie będą mogli ustalić, 
jakie zabiegi kompozycyjne pomagały wzmocnić ekspresję 
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wacie Morysin. Zajęcia przeznaczone dla  młodzieży gimna-
zjalnej oraz licealnej jako świetne uzupełnienie zagadnień 
z ochrony przyrody i środowiska. Idealnie dopasowane do pro-
gramu nauczania klasy iii gimnazjum. Uczestnicy spotkania 
poznają różnorodność przyrody Warszawy w strefach podda-
nych różnej presji człowieka.
• Zajęcia odbywają się w terenie niezależnie od pogody.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotów biologia 

(zakres podstawowy) i chemia (zakres podstawowy).

Na łowy z rarogiem, arkebuzem i… lornetką 16–18 lat
Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z przyrodą, w czasie któ-
rego uczniowie poznają nie tylko myśliwskie pasje króla Jana 
iii, ale też współczesne formy obserwowania przyrody. Czym 
jest birdwatching? Jak podejść zwierzynę i jej nie spłoszyć? Jak 
rozpoznać ślady bytowania zwierząt i nie pomylić tropów lisa 
i psa? Zapraszamy na bezkrwawe łowy z lornetką do ogrodów 
wilanowskich.
• Gdy pogoda jest ładna, zajęcia odbywają się w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotów: 

język polski, wiedza o kulturze, historia i biologia.

Style w ogrodach 16–18 lat
Oprawę pałacu w Wilanowie stanowią wspaniałe, królew-
skie ogrody. Od wschodu do pałacu przylega dwupoziomowy 
ogród barokowy. Na północ i południe rozciągają się ma-
lownicze parki krajobrazowe zwane angielskimi. W  jaki 
sposób uzyskujemy niezwykłe kształty roślin? Co sprawia, 
że układają się one w  barwny dywan? Dlaczego tajemni-
cze zakątki nie zarastają chwastami? Zajęcia są prezentacją 
różnych typów założeń ogrodowych na przykładzie parku 
wilanowskiego. W części praktycznej młodzież będzie odnaj-
dować elementy charakterystyczne dla ogrodu barokowego, 
parku w stylu angielskim i angielsko-chińskim. Wspólnie 

zastanowimy się też, jaką rolę odgrywały ustawione wśród 
zieleni posągi.
• Zajęcia odbywają się sezonowo (15 kwietnia–15 października). Gdy 

pogoda jest ładna, zajęcia prowadzimy w ogrodach, jeśli pogoda nie 

sprzyja spacerowi – przenosimy się do namiotu lub sali edukacyjnej.

ale także próbując odczytać miłosne treści ukryte w dekoracji 
pałacowej. Cykl fresków mitologicznych zdobiących galerie pa-
łacu prezentujący sceny ulubionej opowieści króla – o Amorze 
i Psyche – pozwoli nam zrekonstruować ten niezwykle barwny 
mit. Spotkanie jest okazją do rozmowy o zwyczajach ślubnych 
w dawnej Rzeczypospolitej, dawnych kanonach urody, afrody-
zjakach. W oparciu o wybrane przykłady staropolskiego słow-
nictwa miłosnego uczniowie będą mogli spróbować swych sił 
w trudnej sztuce epistolografii i stworzyć list miłosny.
• Zajęcia szczególnie polecane w ramach bloku 

historycznego: Kobieta, mężczyzna, rodzina.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

Warsztaty

Jak się pisze „tęsknienie”? 16–18 lat
Niedoścignionym wzorem do  wyrażania emocji w  pięknych 
słowach są oczywiście listy króla do królowej. Najwięcej miej-
sca zajmują w nich wyznania miłosne, ale również opisy sytu-
acji z pola bitwy, relacje z obozu zwycięzców i refleksje zwycię-
skiego wodza. Kunszt słowa idzie w parze z kunsztem zapisu. 
Pismo króla to majstersztyk sztuki kreślenia liter w  charak-
terze pisma angielskiego, którego tajniki spróbujemy zgłębić 
w  trakcie warsztatów. Zasiądziemy przy drewnianych pulpi-
tach, spróbujemy pisać zarówno gęsimi piórami, jak i stalów-
kami w  obsadkach. Lektura królewskich listów z  pewnością 
zainspiruje uczestników warsztatów do  przelania na  kartę 
papieru swoich myśli i emocji w domowym zaciszu. List w ko-
percie z  wykaligrafowanym na  warsztatach imieniem i  na-
zwiskiem adresata z pewnością zyska jego uznanie.
• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo.

To moje! Historia ekslibrisu 16–18 lat
To spotkania o charakterze dyskusyjnym i warsztatowym. 
Zaprezentujemy jego uczestnikom historię i wartość eks-

librisu w kontekście uniwersalnego znaku, który pozwala 
wyrażać w sposób symboliczny własną tożsamość. Przeko-
namy się również, na ile tradycja królewskich egzemplifika-
cji ekslibrisu może zainspirować młode pokolenie Polaków 
w poszukiwaniach sposobów na wyrażenie swojej indywi-
dualności oraz wyznawanych wartości.

Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka 16–18 lat
Odkryjmy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze pisma 
angielskiego! Wielką zaletą tego pisma, które nazywa się dziś 
kursywą współczesną, była i jest możliwość w miarę szybkiego 
pisania oraz łatwość odczytywania. Pismo angielskie stało się 
krojem pisma powszechnie obowiązującym w  czasach króla 
Jana iii Sobieskiego. Poszczególne litery są smukłe i czytelne, 
a zarazem o nieco fantazyjnych kształtach. Pisanki angielskiej 
w  uproszczonej wersji uczymy się w  szkole, jednak po  kilku 
latach nauki wyrabiamy swój własny charakter pisma, zapo-
minając o odpowiednim kącie nachylenia, owalności i ozdob-
ności liter itd. Warsztaty będą prowadzone w niepowtarzalnej 
scenerii pałacowych wnętrz. Zasiądziemy przy drewnianych 
pulpitach i  spróbujemy pisać zarówno gęsimi piórami, jak 
i stalówkami w obsadkach.
• W okresie od kwietnia do września warsztaty prowadzimy w namiocie 

historycznym zaaranżowanym na dawne scriptorium.

• Zajęcia zgodne z podstawą programową przedmiotu historia.

Natura

Lekcje

Przyroda w miastach 16–18 lat

Co żyje na naszych osiedlach? Dlaczego parki i ogrody są waż-
ne dla roślin, zwierząt i ludzi? Jak dzika i naturalna może być 
przyroda w  miastach? Odpowiedzi na  te pytania poszukamy 
na wilanowskich osiedlach, w parku przypałacowym i rezer-



Programy 
cykliczne

Sekrety Pałacowych Muz

Zabytki muzyki ludowej
Niezwykle wartka i pasjonująca opowieść o muzykowaniu lu-
dowym. Ten rodzaj muzyki bardzo często przenikał na dwory, 
szczególnie szlacheckie, ale też magnackie, a nawet królew-
skie. Jan iii Sobieski, który był człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym, wykazywał niezwykłe zamiłowanie właśnie 
do  tej muzyki. Wiemy, że kiedy Sobieski mieszkał w  pałacu 
wilanowskim, do  posiłków przygrywali mu muzykanci, że 
utrzymywał kapelę janczarską, że wystawił własnym kosztem 
dwie opery. Z  różnych źródeł możemy też dowiedzieć się, że 
król Jan umiał grać na  bandurze i  często słuchał ludowych 
pieśni, a domyślać się możemy, że znał też folklor muzyczny 
swoich poddanych – sąsiadów z okolic Wilanowa. Już wiele lat 
po śmierci Sobieskiego właśnie w Wilanowie rozpoczął swoją 
wielką pracę Oskar Kolberg. Warsztaty wyzwalają niezwykłą 
aktywność i  mają ogromny walor edukacyjny. Młodzież po-
znaje takie instrumenty, jak: basy, cymbały flety proste, lira 
korbowa – uczniowie mogą ich dotknąć i na nich zagrać.
• Zajęcia prowadzi Jerzy Burdzy.

Warsztaty tańca dawnego
Tancerka specjalizująca się w tańcach historycznych zaprasza 
na dwa spotkania, w czasie których przeniesiemy się w świat 
XVii – i XViii-wiecznych uczt i zabaw. Pałac w Wilanowie jest 
wprost wymarzonym miejscem do realizowania tego rodzaju 
zajęć. Nasi młodzi goście nauczą się kroków menueta, gawota 
czy kontredansa przy akompaniamencie muzyki, szczególnie że 
nie są to tańce trudne, a pozytywne efekty edukacyjne zauwa-
żalne są już po pierwszym spotkaniu. Spotkania przygotowano 
dla dwóch grup wiekowych: młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
• Zajęcia prowadzi Sylwia Majewska.

Celem programu jest zapoznanie młodzieży z życiem kultural-
nym na dworach monarchów europejskich i polskich, a także 
z przepychem i blaskiem balów, uczt, maskarad, których nie-
odzownym elementem były taniec, muzyka i teatr. Uczestnicy 
dowiedzą się, jak kształtowała i  zmieniała się moda w  dzie-
dzinie zabaw, rozrywek, stroju oraz obyczajów w okresie XVii–
XViii wieku. Na program składają się następujące tematy:

Wilanów – rezydencja królewska i magnacka
Zajęcia przeznaczone dla  uczestników, którzy po  raz pierw-
szy przybyli z wizytą do Wilanowa, nie znają historii i dotąd 
nie zwiedzali wnętrz pałacu. Podczas spotkania dowiedzą się 
o dziejach rezydencji wilanowskiej i  losach jej mieszkańców 
od czasów najdawniejszych aż po współczesność.
• Zajęcia prowadzi Joanna Kościelniak.

Domowe muzykowanie Marii Kazimiery
Podczas warsztatów muzycznych uczestnicy poznają najbar-
dziej zasłużonych dla sztuki muzycznej doby baroku i rokoka 
mecenasów, a także nazwiska i repertuar czołowych muzyków. 
Zaprezentowane zostanie instrumentarium wykorzystywane 
przez  ówczesnych artystów. Kontakt z  żywą muzyką z  epoki 
odtwarzaną przez prowadzących na dawnych instrumentach, 
możliwość bezpośredniego obejrzenia i  dotknięcia klawikor-
du (ukochanego instrumentu Marii Kazimiery, dziś już bar-
dzo rzadkiego, a tak popularnego w czasach baroku), wiolon-
czeli lub fletów, poznania ich budowy i  zasad wydobywania 
dźwięku – dla wielu osób to pierwsze tak bliskie spotkanie z tą 
dziedziną sztuki. Wnętrza pałacu wilanowskiego sprawiają, 
że muzyka brzmi tu wyjątkowo pięknie, a słuchacze odbierają 
ją w sposób wyjątkowy. 
• Zajęcia prowadzą muzycy: Maria Erdman – klawikord, 

Jakub Kościukiewicz – wiolonczela barokowa.
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Lalka przytulanka – jedna z najstarszych form zabawki
Zajęcia plastyczne przeznaczone dla  młodszych uczestników, 
odbywają się w  Sali Białej. Proponujemy ręczne wykonanie 
lalki nawiązującej w swym charakterze do elementów wystro-
ju wnętrz pałacowych i  dekoracji architektury zewnętrznej. 
Zajęcia manualne mają za  zadanie pobudzić rozwój emocjo-
nalny dziecka, a także wyzwolić jego potencjał twórczy. Uczest-
nicy wykonają lalki putta i lalki pierrot z materiału lub na szy-
dełku, ozdobią je koralikami. Rozpoczęcie pracy poprzedzimy 
prezentacją przykładów ilustrujących zagadnienie, a także 
rozmową pobudzającą ciekawość i  wyobraźnię oraz prowa-
dzącą do podjęcia własnych działań twórczych przez dzieci.
• Zajęcia prowadzi Magdalena Zielińska.

Rokokowy galant
Warsztaty kostiumologiczne połączone z  pokazem makijażu 
historycznego zostały przygotowane z  niezwykłą pieczołowi-
tością i  wymagały dużej inwestycji, jaką był zakup specjal-
nie na  tę okoliczność szytych kopii oryginalnych kostiumów 
z epoki. Są to zarówno suknie damskie, jak i stroje męskie, pe-
ruki, pantofle i wszelkie niezbędne dodatki. Uczestnicy pozna-
ją podczas zajęć specyfikę stroju szlacheckiego i magnackiego 
– zarówno polskiego, jak i zachodniego, następnie w specjalnie 
ustawionej przygotowalni nauczą się wykonywania makijażu, 
który upodobni ich twarze do tych z portretów. Będą też mieli 
możliwość ubrania kostiumu, peruki i dodatków, a następnie 
sfotografowania się.
• Zajęcia prowadzą: Joanna Kościelniak, Dominika Ehrenfeucht oraz 

charakteryzatorki z Teatru Wielkiego – Joanna Żukowska i Marta Pyt.

Teatr – potęga wyobraźni
Znane są teatralne zamiłowania dawnych mieszkańców pała-
cu wilanowskiego, którzy byli nie tylko widzami, ale też – i to 
bardzo często – aktorami w  pisanych przez  siebie sztukach. 
Dlatego, nawiązując do bogatych tradycji życia artystycznego 
Wilanowa, chcielibyśmy zaprosić młodzież w  niezwykłą po-
dróż w  magiczny świat dawnego teatru dworskiego. Ucznio-
wie będą czynnie uczestniczyć w  warsztatach oraz uczyć się 
poprzez ciekawe, pełne inwencji twórczej działanie. Wszystko 
to odbędzie się pod czujnym okiem osoby prowadzącej, która 
przeprowadzi uczestników przez  świat teatru i  pokaże, jaką 
drogę przebywa tekst literacki od pomysłu, poprzez scena-
riusz, projekty scenografii, kostiumy, pomysł kompozytora, 
do gotowego spektaklu.
• Zajęcia prowadzą: Alina Więckiewicz – aktorka (lalka, maska, teatr w walizce), 

Bartłomiej Ostapczuk – aktor (pantomima).

W czerwcu zapraszamy wszystkich uczestników programu 
na uroczyste zakończenie roku edukacyjnego do Sali Uczt, 
gdzie nastąpi wręczenie dyplomów i nagród dla nauczycieli 
oraz ich podopiecznych.



Kaligrafia — (nie)zapomniana sztuka

W program Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka wpisuje się sie-
dem około dwugodzinnych spotkań o charakterze warsztato-
wym, w czasie których można odkryć kunszt sztuki kreślenia 
liter w charakterze pisma angielskiego. Wielką zaletą pisma 
angielskiego, które nazywa się dziś kursywą współczesną, była 
i jest możliwość w miarę szybkiego pisania i łatwość odczyty-
wania. Zaczęto się nim posługiwać najpierw przy transakcjach 
handlowych. Pismo angielskie stało się krojem powszechnie 
obowiązującym w  czasach króla Jana iii Sobieskiego, który 
przez  ponad 20 lat rezydował w  pałacu w  Wilanowie. W  pi-
śmie angielskim poszczególne litery są smukłe i czytelne, a za-
razem mają nieco fantazyjne kształty.
 W czasie proponowanych przez nas warsztatów uczniowie 
nie tylko nauczą się staranniej pisać, ale również rozwiną swoją 
wyobraźnię, zaczną lepiej wyrażać siebie, swoje myśli. Ponad-
to przekonają się, że systematyczne ćwiczenie nowej umiejęt-
ności zawsze przynosi rezultaty. To także świetny sprawdzian 
z cierpliwości! Warsztaty będą prowadzone w niepowtarzalnej 
scenerii pałacowych wnętrz oraz królewskich ogrodów.

Terminy kolejnych spotkań w ramach cyklu 
Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka są ustalane indywidulanie.

Możliwość realizacji wybranych warsztatów w szkole.

Tematy poszczególnych warsztatów 
w ramach kursu dla uczniów w wieku 7–9 lat:
• Niesamowite historie o białych krukach 

według nadwornego mola książkowego
• W Scriptorium Villa Nova
• Niewiarygodne opowieści o szeleszczących kartkach 

z drukarni króla Jana iii
• Na usługach Jego Królewskiej Mości w roli skryby – cz. I
• Na usługach Jego Królewskiej Mości w roli skryby – cz. ii
• Na usługach Jego Królewskiej Mości w roli skryby i… 

czas na majstersztyk!
• Ornamentowy zawrót głowy w pracowni iluminatora

Tematy poszczególnych warsztatów 
w ramach kursu dla uczniów w wieku 10–12 lat:
• Niesamowite dzieje wynalazku, 

który utrwalił ludzkie myśli i słowa
• W Scriptorium Villa Nova
• Zakochani król i królowa
• Na usługach Jego Królewskiej Mości w roli skryby – cz. I
• Na usługach Jego Królewskiej Mości w roli skryby – cz. ii
• Na usługach Jego Królewskiej Mości w roli skryby i… 

czas na majstersztyk!
• Obrazowy zawrót głowy

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają:
• teczki z kartami zadań i ćwiczeniówkami 

Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka;
• przyborniki z logo Scriptorium Villa Nova 

(w zestawie: obsadka, stalówka, tusz).



Królewski Teatr w Pałacu w Wilanowie

Królewski Teatr w Pałacu w Wilanowie istnieje już 10 lat. Jest 
przykładem teatru dworskiego – takiego, jakich wiele istniało 
w dawniejszych czasach w pałacach oraz zamkach królów i bo-
gatej arystokracji europejskiej. Historyczne przekazy niezbicie 
świadczą o istnieniu takiego teatru w Wilanowie i wszystkich 
siedzibach króla Jana iii, a także kolejnych właścicieli pałacu: 
króla Augusta ii, rodów Czartoryskich, Lubomirskich i Potockich. 
Pragniemy być kontynuatorami tych wielkich mecenasów sztuki.
 Repertuarem również nawiązujemy do czasów historycznych 
– naszym celem stało się kształtowanie go w taki sposób, aby 
spektakle zawierały duży walor edukacyjny i ukazywały różno-
rodność gatunków oraz form teatralnych. Można więc zobaczyć 
przedstawienie, w którym aktor posługuje się językiem staro-
polskim, zaczerpniętym z oryginalnych XVii-wiecznych pamięt-
ników, można obejrzeć sztukę w stylu komedii dell’arte, można 
też podziwiać na scenie pokaz fechtunku czy tańca dworskiego. 
Regularnie wystawiamy również – jako jedyni poza teatrem 
Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu – czystą pantomimę, 
sztukę tak bardzo popularną w XVii i XViii wieku w całej Euro-
pie. Często i chętnie wykorzystujemy w naszych sztukach scenki 
marionetkowe popularne w środowiskach dworskich, ale także 
wśród ludu, gdzie trupy włoskich czy francuskich komediantów 
zabawiały zebranych widzów swoimi przedstawieniami.
 Serdecznie zapraszamy do pięknej Sali Uczt pałacu w Wila-
nowie, gdzie będą mogli przenieść się Państwo w inny czas i za-
nurzyć w wyjątkowej teatralnej atmosferze. Chętnie przyjmiemy 
też zaproszenie do pokazania swoich sztuk na Państwa scenie.

Obecnie w naszym repertuarze znajdują się 
następujące przedstawienia:

Pan Pasek i wydra od 12 lat
Monodram oparty na Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska – 
niezwykła opowieść z czasów króla Sobieskiego opowiedziana 
barwnym staropolskim językiem.
• Występuje Grzegorz Gierak.

W świecie bajki od 12 lat
Piękny, bardzo pouczający spektakl dla młodzieży i starszych 
dzieci o  lekkim zabarwieniu filozoficznym i  moralizator-
skim w wykonaniu aktora i mima. Przedstawienie oparte jest 
na utworach La Fontaine’a, Krasickiego, Mickiewicza i Fredry. 
• Występują Grzegorz Gierak i Grzegorz Grzywacz.

Tuwim dla dzieci od 4 lat
Przedstawienie dla  najmłodszych, w  którym wiersze są nie 
tylko opowiadane przez aktora, ale również wyczarowywane 
bez słów przez mima.
• Występują Grzegorz Gierak i Grzegorz Grzywacz.

Szata z żurawich piór od 4 lat
Spektakl oparty na tradycyjnych ludowych baśniach japoń-
skich według Kazuko Adachi, z wykorzystaniem japońskiej 
techniki teatru cieni. Podczas spektaklu pojawia się oryginalna 
japońska muzyka oraz stylizowane porcelanowe lalki w trady-
cyjnych kimonach. Spektakl jest realizowany w typowej dla te-
atru japońskiego konstrukcji narracji i dialogu połączonego 
z bezpośrednią akcją sceniczną. Za pomocą rekwizytów i lalek 
cieni oraz nastrojowej autentycznej muzyki japońskiej two-
rzony jest wyjątkowy klimat Kraju Wschodzącego Słońca. 
• Występują: Alina Więckiewicz, Ani Polarusz (ani-rusz). 
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Pierrotów dwóch od 4 lat
Spektakl opowiada o przygodach jednej z najbardziej znanych 
postaci w  dziejach teatru – Pierrota. Wywodzi się on z  wło-
skiej komedii dell’arte, pojawia się we francuskim teatrze jar-
marcznym, jest bohaterem niezliczonej ilości dzieł poetyckich 
i muzycznych. Spektakl nawiązuje do tradycji sztuki pantomi-
my XiX wieku. Opowiedziany za pomocą mowy ciała, gestów 
i mimiki. Zrozumiały dla wszystkich. Jest jak powrót do daw-
nych czasów, gdy dorośli widzowie pragnęli znaleźć chwilę 
wytchnienia, a dzieci – zobaczyć coś absolutnie nowego.
• Występują Bartłomiej Ostapczuk i Paweł Kulesza.

Etiudy dworskie od 4 lat
Składający się z szeregu etiud spektakl opowiedziany językiem 
pantomimy. W zabawny i przewrotny sposób ukazuje losy bo-
haterów stawiających czoła dworskiej codzienności i etykiecie. 
Aktorzy prezentują barwną galerię postaci, które przeżywają 
wzloty i upadki, udowadniają, że relacje międzyludzkie nie są 
proste, a emocje im towarzyszące – ponadczasowe. Spektakl 
niezwykle dynamiczny i zabawny.
• Występują: Olga Domańska, Maja Pieczerak, Karina Saczuk, Konrad Sikorski.

Wielka podróż Lulie od 4 lat
Przedstawienie stworzone z myślą o dzieciach i dla dzieci oraz 
dla  ich rodziców. Oparte na utworze Jej Książęcej Wysokości 
Księżny Hisako Takamado. Z piękną, bardzo kolorową sceno-
grafią, rekwizytami i muzyką inspirowaną kompozycjami ja-
pońskimi, napisaną specjalnie na tę okazję.
• Występują Grzegorz Grzywacz i Marcin Masztalerz.

Kot w butach od 4 lat
Ta piękna europejska baśń ludowa – zapisana i wydana w XVi 
wieku przez  Giovanniego Francesca Straparolę, adaptowana, 
a następnie napisana wierszem przez Jana Brzechwę – do dziś 
zachwyca swym urokiem i mądrością. Spektakl w wykonaniu 
aktorów pantomimy i teatru słowa, osadzony w XVii-wiecznej 
Polsce oczarowuje najmłodszych widzów niekonwencjonalną 
grą, przepiękną muzyką i baśniową scenografią.
• Występują Grzegorz Grzywacz i Marcin Masztalerz.

Opowieść wigilijna od 12 lat

Spektakl na  podstawie Opowieści wigilijnej Charlesa Dicken-
sa. Znana niemal wszystkim historia ukazana w  niecodzien-
ny sposób. Przedstawienie pantomimy wykorzystujące różne 
techniki teatru wizualnego połączone w  jedną, magiczną ca-
łość. Odrobina czasu i  ulotnej przestrzeni schwytana dźwię-
kiem, ruchem i obrazem.
• Scenariusz, reżyseria i choreografia: Bartłomiej Ostapczuk.

• Występują: Agata Brzozowska, Katarzyna Śliwińska, 

Rafał Miecznikowski, Bartłomiej Ostapczuk.

Dziadek do orzechów od 3 lat
Przedstawienie według E.T.A Hoffmana z muzyką Piotra Czaj-
kowskiego, zrealizowane z  użyciem scenki marionetkowej 
według wzorów XViii-wiecznych (lalki płaskie, animowane 
od góry).
• Występują Alina Więckiewicz i Magdalena Waligórska.

Parady Jana Potockiego od 12 lat
Premiera tej znanej sztuki dworskiej, napisanej specjalnie 
dla  łańcuckiego teatru marszałkowej Izabeli Lubomirskiej, 
odbyła się 26 kwietnia 2008 roku, tydzień po wernisażu wysta-
wy Arlekin na świat urażony.
• Występują: Justyna Jary, Paweł Ptaszkiewicz, 

Rafał Miecznikowski, Bartłomiej Ostapczuk.

Przygody Alicji w krainie czarów od 4 lat
Przedstawienie stworzone na podstawie utworu Lewisa Carol-
la. Dlaczego właśnie tę pozycję wybraliśmy spośród bogatego 
repertuaru literatury światowej? Utwór ten był i jest natchnie-
niem dla wielu twórców sztuk teatralnych, oper, baletów, fil-
mu, a nawet pantomimy. Większość z nas zna z dzieciństwa 
opowieść o fantastycznej podróży do magicznego świata bajko-
wych stworów, śpiewających kwiatów i nieprawdopodobnych 
zdarzeń, a historia ta porywa także dziś zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych.
• Występują: Alina Więckiewicz, Grzegorz Grzywacz, Marcin Masztalerz.

Dziwowisko sarmackie od 12 lat
Spektakl, który przeniesie widza w świat i kulturę dawnej szla-
checkiej Polski. Ukaże obraz pozytywnych, mało popularnych 
założeń kultury sarmackiej, które opierają się na  zasadach 
praworządności i  honoru. Wartości te stanowią dziedzictwo 
kulturowe Polski i łamią stereotypowe postrzeganie tej epoki, 
która zazwyczaj kojarzona jest z  biesiadą, prywatą i  politycz-
nym buntem. Sztuka zawiera pełne dowcipu dialogi, wesołe 
intrygi miłosne, ale też sceny skłaniające do refleksji. Całość 
ubarwiają pokazy fechtunku i tańca z epoki.
• Występują: Sylwia Najah, Grzegorz Grzywacz, Marcin Masztalerz.



Rekonstrukcja historyczna

Gry wojenne 16–18 lat
Spotkanie dotyczy nauki taktyki i  strategii, a przede wszyst-
kim aspektów militarnych największego konfliktu zbrojnego 
drugiej połowy XVii wieku, czyli wojen tureckich. Na  zaję-
ciach uczniowie wcielają się w  postaci głównych dowódców 
wojskowych i rozgrywają bitwy na realistycznych makietach 
pól walki przy pomocy 15-milimetrowych figurek żołnierzy 
z  epoki. Zajęcia te prócz nauki strategicznego myślenia oraz 
historii propagują pozytywne wzorce spędzania wolnego cza-
su (modelarstwo i kolekcjonerstwo).
• Zajęcia odbywają się w grupach 12-osobowych.

rekonstrukcja W szkoLe

Zaproś rekonstruktora do szkoły! Zajęcia odbywają się w Pań-
stwa szkole po uprzednim dokonaniu rezerwacji. W ramach 
spotkań z  wilanowskimi rekonstruktorami proponujemy za-
jęcia, których tematem są: życie codzienne szlachty polskiej 
w majątkach, dworach, na sejmach i sejmikach. Profil spotka-
nia dopasowany jest indywidualnie do  programu szkoły lub 
klasy zgodnie z  postawą programową Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Zajęcia wzbogacone są o  rekwizyty z  epoki oraz 
muzealne rekonstrukcje.

 
Kontakt w sprawie zamawiania lekcji wyjazdowych:
Tomasz Szajewski
Kurator Działu Rekonstrukcji i Sprzedaży
tel: 605 643 499 lub 509 300 237
e-mail: tszajewski@muzeum-wilanow.pl

Król wydaje gazetę! 14–18 lat
W  królewskiej drukarni powstaje zbiór reprintów unikato-
wych pism ulotnych z  zasobów Biblioteki Narodowej. Są to 
m.in.: Pogrom Tatarski 1624, Relacyja Bitwy Wiedeńskiej i Nowi-
ny z  Wiednia – teksty głoszące wielkie zwycięstwa militarne 
Rzeczypospolitej. Na  podstawie tych wczesnych form gazet 
uczniowie poznają historię piśmiennictwa, kaligrafii, dru-
karstwa, krój czcionek oraz język XVii-wiecznej Polski. Oprócz 
historiografii drukarstwa mogą poznać meandry polityki 
i  kultury tego okresu. Wynalazek Gutenberga był świetnym 
narzędziem propagandy politycznej króla Jana iii. Dzięki nie-
mu też przetrwały do  naszych czasów tajemnice elekcji kró-
lewskiej, a także inne sekrety tamtej epoki.

Demokracja wczoraj i dziś 14–18 lat
Zajęcia dotyczą parlamentaryzmu polskiego – od unii lubel-
skiej do Konstytucji 3 maja. Uczniowie poznają zasady pracy 
Sejmu w XVii w., jego kompetencje i obowiązki. Dowiadują się, 
kim był poseł, jakie warunki musiał spełniać. Podczas spotka-
nia omawiane są najważniejsze dawne konstytucje: artykuły 
henrykowskie, konstytucje sejmowe oraz jeden z najważniej-
szych dokumentów w polskiej historii: Konstytucja 3 maja. 
• Lekcja połączona z zajęciami manualnymi (druk wezwania na Sejm).



Koła zainteresowań

Zimowe Spotkania Ornitologiczne
Zimową porą zapraszamy do wspólnego obserwowania skrzy-
dlatych mieszkańców ogrodów wilanowskich. Jakie ptaki można 
spotkać zimą w parkach i ogrodach? Jak dokarmiać ptaki, by im 
pomagać, a nie szkodzić? Czym żywi się puszczyk, czym sikora, 
a czym dzięcioł? Które spośród naszych rodzimych ptaków odla-
tują do ciepłych krajów, a jakie ptaki przylatują do Polski na zimę? 
Tego i wielu innych ciekawostek będzie można dowiedzieć się 
w czasie Zimowych Spotkań Ornitologicznych.
• Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie 

Muzeum Pałacu Króla Jana iii w Wilanowie w grudniu 2014 roku.

Wilanowski Klub Przyrodniczy
Aby zostać badaczem przyrody, nie trzeba jeździć na  koniec 
świata! W  ogrodach wilanowskich spotkać można bajecznie 
kolorowe ważki, posłuchać wiosennych ptasich śpiewów, po-
znać drzewa z  różnych stron świata. W  czasie spotkań Wi-
lanowskiego Klubu Przyrodniczego wspólnie odkrywamy 
bogactwo natury przypałacowych ogrodów. Serdecznie zapra-
szamy przyrodnicze koła zainteresowań do udziału w spotka-
niach Klubu, odbywających się w wiosenne i letnie weekendy. 
• Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na początku 

kwietnia 2015 roku na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana iii w Wilanowie.



Smaki baroku – konkurs 13–16 lat
Ogrody Wilanowa pełne były roślin, które królowały na  sto-
łach właścicieli pałacu wilanowskiego począwszy od rodu So-
bieskich. Do  dziś ich nazwy możemy znaleźć w  królewskich 
inwentarzach, dykcjonarzach czy opisach uczt.
 Odkryj w  sobie talenty nadwornego kucharza i  podejmij 
poszukiwania ciekawych roślin, z których można wyczarować 
pyszne dania. Stwórz własną niepowtarzalną książkę kucharską 
bazującą na odnalezionych prze Ciebie roślinach. Przedstaw ją 
w postaci bloga, fotobloga lub wideobloga. W poszukiwaniach 
ciekawych roślin pomoże Ci wilanowska strona internetowa.
 Prace konkursowe należy nadsyłać do  30 listopada 2014 
roku. Wyłonione na drodze konkursu drużyny otrzymają spe-
cjalne zaproszenie do letniej rezydencji króla Jana iii. Więcej 
informacji o konkursie na stronie internetowej muzeum.

Konkursy

xxxix Olimpiada Artystyczna
Olimpiada Artystyczna to konkurs z wiedzy o sztuce i muzy-
ce przeznaczony dla młodzieży szkół średnich. Udział w nim 
mogą brać zarówno uczniowie liceów ogólnokształcących, jak 
i  średnich szkół artystycznych: muzycznych i  plastycznych 
(kończących się egzaminem maturalnym). Olimpiada łączy 
wiedzę z takich dziedzin, jak: historia i teoria sztuki, historia 
i teoria muzyki, historia powszechna i polska, ogólna historia 
kultury, historia literatury i  obyczaju, które wspólnie są czę-
ścią tzw. kultury wysokiej. Głównym celem jest wspieranie 
uczniów zdolnych, utalentowanych i  wiążących swoją przy-
szłość ze sztuką.
 Konkurs odbywa się w  dwóch sekcjach: historii muzyki 
oraz historii sztuki, i jest trójstopniowy. Tematy i zadania w po-
szczególnych etapach eliminacji różnią się poziomem trudno-
ści: w eliminacjach szkolnych (i stopnia) odpowiadają podsta-
wie programowej na poziomie podstawowym, w eliminacjach 
okręgowych (ii stopnia) wykraczają poza podstawę progra-
mową w zakresie rozszerzonym, a w centralnych (iii stopnia) 
– znacznie wykraczają poza standardowy zakres egzaminu 
maturalnego z przedmiotów historia sztuki i historia muzyki. 
W tematach przygotowywanych do i i ii etapu eliminacji znaj-
dują się często pytania odnoszące się do zabytków i do bieżące-
go życia kulturalnego regionu, z którego pochodzą uczniowie.
• Organizatorzy konkursu kładą szczególny nacisk na wyrównywanie szans 

dostępu do udziału w konkursie, pokrywając wszelkie koszty udziału w nim 

ze środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

• Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 8 października 2014 roku.

• Szczegółowy terminarz na stronie muzeum 

(zakładka Przestrzeń edukacyjna → Konkursy).



Muzeum dostępne –  
oferta dla osób z niepełnosprawnościami

W  stałej ofercie edukacyjnej Muzeum Pałacu w  Wilanowie 
z  roku na  rok zwiększamy liczbę spotkań dostosowanych 
do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Bar-
dzo zależy nam na  tym, aby coraz więcej osób mogło w  spo-
sób ciekawy i jak najlepiej odpowiadający ich możliwościom 
zdobywać wiedzę o historii oraz zasobach przyrodniczych Mu-
zeum Pałacu w Wilanowie.
 Dzięki coraz szerszemu wyborowi narzędzi dotykowych, 
różnorodnym aktywnościom oraz metodom prowadzenia za-
jęć dostosowanym do możliwości uczestników jesteśmy coraz 
lepiej przygotowani do przyjmowania grup z różnymi niepeł-
nosprawnościami.

oferta dLa osób słabosłyszących i niesłyszących

Dla osób słabosłyszących i niesłyszących prowadzimy zajęcia 
w języku migowym (prowadzone zarówno w Polskim Języku 
Migowym, jak i  systemie językowo-migowym oraz systemie 
łączącym Polski Język Migowy z  polskim językiem mówio-
nym). W  czasie tych zajęć wykorzystywane są karty pracy 
uwzględniające specyfikę językową uczestników oraz pomoce 
dydaktyczne w postaci etykiet z trudniejszymi pojęciami.
 Niżej opisane zajęcia Wizyta u króla oraz Epoka króla 
Jana  III prowadzone są przez  osoby mające doświadczenie 
w  edukacji surdopedagogicznej. W  czasie zajęć wykorzystu-
je się różne materiały edukacyjne, które urozmaicają lek-
cję, a także ułatwiają przyswojenie materiału przez uczniów. 
Wszystkie lekcje konsultowane były z metodykiem nauczania 
specjalnego oraz są zgodne z  programem nauczania przewi-
dzianym dla  poszczególnych szkół. Pozostałe zajęcia znajdu-
jące się w ofercie edukacyjnej Muzeum Pałacu w Wilanowie 
tłumaczymy na język migowy na zamówienie.

Wizyta u króla 7–12 lat
W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą mogli zapoznać się z histo-
rią pałacu w Wilanowie, zobaczyć jego piękne wnętrza, podziwiać 
bogate dekoracje. Przez ponad godzinę będą gośćmi króla Jana 
i jego rodziny, którą w całości poznają. Dowiedzą się także o tym, 
jak wyglądało życie na XVii-wiecznym dworze szlacheckim, czym 
tamta codzienność różniła się od dzisiejszej. Będą mieli też szansę 
poznać niektóre z obyczajów staropolskich.

Epoka króla Jana iii 13–18 lat
W czasie lekcji uczniowie dowiedzą się sporo o historii Wilanowa 
i osobie króla Sobieskiego. Oprócz tego poruszone będą kwestie 
XVii-wiecznej kultury i sztuki. Uczniowie poznają najbardziej 
charakterystyczne typy malarstwa i architektury, dowiedzą się 
o najciekawszych obiektach barokowych zarówno z Polski, jak 
i Europy. Poznają także specyficzne cechy kultury sarmackiej, 
z tak typowymi elementami jak strój, dworek, obyczaje.

oferta dLa osób słaboWidzących i nieWidomych

W  trakcie zajęć dostosowanych do  potrzeb osób słabowidzą-
cych i  niewidomych wykorzystujemy liczne rekwizyty prze-
znaczone do oglądania dotykowego, pomoce dźwiękowe oraz 
zapachowe. Edukatorzy przeszkoleni do  oprowadzania osób 
z  niepełnosprawnością wzroku prowadzą zajęcia, wykorzy-
stując metodę żywej audiodeskrypcji. W dokładnym poznaniu 
topografii muzeum pomaga dotykowa makieta bryły pałacu.
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Osoby słabowidzące i niewidome 
zapraszamy na następujące zajęcia:

Wizyta u króla 7–15 lat
W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą mogli zapoznać się z hi-
storią pałacu w Wilanowie, zobaczyć jego piękne wnętrza i za-
poznać się z ich kolorystyką. Przez ponad godzinę będą gośćmi 
króla Jana i jego rodziny, którą w całości poznają. Dowiedzą się 
także, jak wyglądało życie na XVii-wiecznym dworze szlachec-
kim, czym tamta codzienność różniła się od dzisiejszej. Zajęcia 
uatrakcyjnia oprawa dźwiękowa.

Wnętrza pałacu i ich symbolika 13–18 lat
Wędrując po apartamentach królewskich poznamy historię pała-
cu w Wilanowie: etapy budowy, architektów, malarzy, rzeźbiarzy 
oraz jego słynnego właściciela – króla Jana iii. Młodzież będzie 
uczyła się odczytywać znaczenia tkwiące w obrazach i rzeźbach. 
Pozna wizerunki króla Jana iii Sobieskiego i królowej Marii Ka-
zimiery oraz przedstawione na malowidłach mity, które sławiły 
ich cnoty oraz czasy rządów. Uczniowie podejmą też próbę samo-
dzielnej analizy malowideł zdobiących wilanowską rezydencję. 
Przygotowane łamigłówki pozwolą im przekonać się w praktyce, 
jak potężnym narzędziem komunikacji wizualnej w czasach no-
wożytnych były symbol i alegoria.

Zielona wyprawa 7–9 lat 
/ Wilanowskie obserwatorium przyrody 10–18 lat
Zapraszamy na spotkanie z przyrodą wilanowskich ogrodów, 
w trakcie którego uczestnicy będą poznawać rośliny oraz zwie-
rzęta występujące na  terenie królewskiego parku. W  trakcie 
zajęć dowiemy się, jakie typy ogrodów występują w  Wilano-
wie, będziemy szukać tropów i śladów zwierząt, przyjrzymy się 
rodzimym i obcym gatunkom drzew w ogrodach, dowiemy się 
również, co to są drzewa pomnikowe.

Imaginarium wilanowskie – spotkanie dźwiękowe 7–18 lat
Za pomocą dźwięków zapisanych na płycie przeniesiemy się 
w  czasy króla Jana iii oraz królowej Marii Kazimiery, posłu-
chamy dźwiękowych opowieści o codziennych zajęciach króla, 
jego zainteresowaniach i  pasji ogrodniczej. Na  dwór Jana iii 
Sobieskiego przeniesiemy się również dzięki licznym pomo-
com dotykowym.

oferta dLa osób z niepełnopraWnością ruchoWą

Dla osób z niepełnoprawnością ruchową dostępny jest parter 
pałacu oraz ogrody wilanowskie. Muzeum Pałac w Wilanowie 
dysponuje rampami ruchomymi ułatwiającymi wjazd do pa-
łacu i poruszanie się po parterze budynku. Wszystkie zajęcia, 
które odbywają się na parterze pałacu oraz w ogrodach, są do-
stosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

oferta dLa osób 
z niepełnopraWnością inteLektuaLną

Zajęcia, które znajdują się w  ofercie edukacyjnej Muzeum 
Pałacu w Wilanowie, są dostosowane do odbioru przez osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. Serdecznie zapraszamy 
na spotkania historyczne oraz przyrodnicze.

spektakLe teatraLne

W ofercie edukacyjnej znajdują się również spektakle teatral-
ne, spośród których dla osób niesłyszących i słabosłyszących 
polecamy pantomimę, a dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych spektakle wykorzystujące barwny język staropolski oraz 
rekwizyty przeznaczone do  oglądania dotykowego. Znaczna 
część spektakli jest dostępna dla odbiorców z niepełnospraw-
nością intelektualną.



Jak się przygotować do wizyty?

Gorąco zachęcamy, by przed  przyjściem do  Muzeum Pałacu 
w  Wilanowie przygotować uczniów do  planowanego spotka-
nia (poinformować o temacie i przewidywanym przebiegu za-
jęć, powiedzieć kilka słów wprowadzających). Dzięki wprowa-
dzeniu w temat i przekazaniu podstawowej, choćby hasłowej 
wiedzy uczniowie czują się pewniej i  swobodniej, a miejsce 
przestaje być im obce. To z kolei sprawia, że mogą brać bardziej 
aktywny udział w zajęciach, dzięki czemu wizyta w muzeum 
przynosi więcej korzyści na każdym polu.
 Zachęcamy również do dostosowywania tematów zajęć do pro-
filu klasy oraz aktualnie realizowanej części programu szkol-
nego. Wówczas spotkanie w muzeum może być rozwinięciem 
i uzupełnieniem materiału omawianego podczas lekcji w szkole, 
a uczniowie mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce.
 Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące: wyboru tema-
tu spotkania muzealnego lub przyrodniczego, łączenia spotkań 
z warsztatami czy dostosowania tematu do potrzeb danej gru-
py, chętnie odpowiedzą pracownicy Działu Edukacji Muzealnej, 
tel. 22 54 42 758, e-mail: edukacja@muzeum-wilanow.pl. Warto 
z nami rozmawiać również o potrzebach danej grupy – poin-
formowani zawczasu możemy przygotować się znacznie sku-
teczniej, a tym samym lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Przed wizytą w muzeum pomocne może być skorzystanie z róż-
norodnych materiałów zamieszczonych na naszym wortalu: 
www.wilanow-palac.pl. Znajdą tam Państwo: 

• scenariusze lekcji dla  nauczycieli dotyczące postaci i  za-
gadnień związanych z Wilanowem,
• pliki prezentujące teczki do  zajęć wykorzystywane pod-
czas spotkań muzealnych – zachęcamy do korzystania z nich 
w domu i szkole, przed wizytą w muzeum i po niej; zawierają 
sporo przydatnych informacji; liczymy na to, że staną się one 
zachętą do uczestnictwa w naszych zajęciach i będą wykorzy-
stane w najlepszym z możliwych do tego miejsc – wnętrzach 
i ogrodach Muzeum Pałacu w Wilanowie,
• e-learningi, multimedia – multimedialne moduły pomoc-
ne w  zdobywaniu wiedzy o  historii i  kulturze staropolskiej 
w dowolnym miejscu i czasie; opowieści ilustrowane są przy-
kładami najcenniejszych dzieł sztuki z kolekcji wilanowskiej; 
wyjaśniamy wszystkie trudniejsze słowa i  pojęcia oraz udo-
stępniamy narzędzia sprawdzania wiedzy (pytania testowe 
z  odpowiedziami, zadania do  samodzielnego opracowania, 
tematy do dyskusji); przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
jednego z  dostępnych modułów multimedialnych zajmuje 
30–40 minut; zobacz: www.wilanow-palac.pl/elearning,
• filmy – trwające około 10 minut opowieści o postaciach hi-
storycznych, mieszkankach i  mieszkańcach pałacu wilanow-
skiego, ich losach, pasjach i  śladach ich działalności, które 
możemy oglądać dziś w  historycznej rezydencji królewskiej; 
filmy przybliżają niezwykłe osoby i pozwalają lepiej rozumieć 
to, co udostępnia muzeum; opowiadamy o  królu Janie i  jego 
życiu rodzinnym, jego zainteresowaniach ogrodniczych i  za-
miłowaniu do sztuki, o Elżbiecie Sieniawskiej i  Izabeli Lubo-
mirskiej, a także o Stanisławie Kostce Potockim, który darował 
nam pierwsze polskie muzeum sztuki i był wielkim reforma-
torem systemu edukacji; zobacz: www.wilanow-palac.pl/filmy;
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szKoły podstawowe
Klasy 0 – III

Lekcja w pałacu + warsztat
• Wizyta u króla + Papier papierowi nierówny, czyli historia 

szeleszczących kartek z drukarni króla Jana iii Sobieskiego
• Codzienne niecodzienne stroje Jana iii Sobieskiego 

+ Guzikozwierzaki

Kultura + natura
• Wizyta u króla + Tajemniczy ogród
• Wizyta u króla + Zielona wyprawa

Lekcja w pałacu + teatr
• Wizyta u króla + Kot w butach

Lekcja przyrodnicza + teatr
• Spotkanie z wydrą Robakiem + Pan Pasek i wydra

Klasy IV – VI

Lekcja w pałacu + warsztat
• Wizyta u króla + Historia szkiełka i oka
• Wizyta u króla + Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka

Kultura + natura
• Wizyta u króla + Wilanowskie obserwatorium przyrody
• Wizyta u króla + Wilanowskie laboratorium przyrody

Lekcja w pałacu + teatr
• Wizyta u króla + W świecie bajki

Lekcja przyrodnicza + teatr
• Wilanowskie obserwatorium przyrody + Wielka podróż Lulie

gImNazja
Lekcja w pałacu + warsztat
• Na sarmackim dworze + Król wydaje gazetę!
• Wnętrza pałacu i ich symbolika + Tajemnice konserwacji

Kultura + natura
• Na sarmackim dworze + Na łowy z rarogiem, 

arkebuzem i… lornetką
• Wnętrza pałacu i ich symbolika + Style w ogrodach

Lekcja w pałacu + teatr
• Na sarmackim dworze + Pan Pasek i wydra

Lekcja przyrodnicza + teatr
• Style w ogrodach + Dziwowisko sarmackie 

szKoły poNadgImNazjalNe
Lekcja w pałacu + warsztat
• Kultura sarmacka + Król wydaje gazetę!
• Wnętrza pałacu i ich symbolika 

+ Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka

Kultura + natura
• Kultura sarmacka + Na łowy z rarogiem, 

arkebuzem i… lornetką
• Wnętrza pałacu i ich symbolika + Style w ogrodach

Lekcja w pałacu + teatr
• Kultura sarmacka + Dziwowisko sarmackie

Lekcja przyrodnicza + teatr
• Style w ogrodach + Parady Jana Potockiego

• dział Silva Rerum – wykorzystując popularny w  kulturze 
staropolskiej wzorzec gatunkowy, prezentujemy zbiór przy-
stępnie napisanych tekstów popularyzujących wyniki badań 
naukowych z  wielu dziedzin, które mogą stanowić pomoc 
podczas lekcji szkolnych, a także przygotowywać do  wizyty 
w Muzeum Pałacu w Wilanowie; stale powiększający się zbiór 
liczy dotychczas ponad dwa tysiące tekstów przygotowanych 
we współpracy z ośrodkami naukowymi (Instytutem Historii 
Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Historycz-
nym, Ośrodkiem Badania nad  Tradycją Antyczną Uniwersy-
tetu Warszawskiego) oraz magazynem historycznym „Mówią 
Wieki”; zobacz: www.wilanow-palac.pl/silvarerum,
• Glossarium – słowniczek pojęć kultury staropolskiej po-
mocny przy korzystaniu ze źródeł historycznych,
• Portal Edukacji Muzealnej – na  stronie www.edukacjamu-
zealna.pl znaleźć można informacje o  ofercie zarówno Mu-
zeum Pałacu w Wilanowie, jak i wielu innych polskich muze-
ów, znajdują się tam wiadomości o programach edukacyjnych, 
wydarzeniach muzealnych, ciekawych wystawach i wykładach 
oraz wielu innych sposobach i pomysłach na spędzenie czasu 
w  muzeum. Zachęcamy również do  korzystania ze znajdują-
cego się na tej stronie Forum Miłośników Muzeów, na którym 
na bieżąco można komentować i oceniać naszą pracę.

jaK połączyć zajęcIa?
Jeżeli chcieliby Państwo spędzić u nas więcej czasu, zachęcamy 
do  skorzystania z  propozycji dłuższych wizyt w  naszej rezydencji. 
Informujemy, że istnieje również możliwość łączenia wszystkich te-
matów z sezonową ofertą lekcji okazjonalnych, np. majowymi lek-
cjami o Konstytucji 3 maja lub wrześniowymi o bitwie wiedeńskiej. 

przedszKola
Lekcja w pałacu + warsztat
• Królewska rodzina + Bursztynowa korona
• Królewska rodzina + Podróże w karecie Jana iii Sobieskiego

Lekcja w pałacu + teatr
• Królewska rodzina + Pierrotów dwóch

Lekcja przyrodnicza + teatr
• Spotkanie z wydrą Robakiem + Tuwim dla dzieci

Kultura + natura
• Królewska rodzina + Zielona wyprawa
• Królewska rodzina + Król ogrodnik



serdeczNIe zapraszamy!

46 jak się PrzyGotować do wizyty

Lekcje muzealne
Spotkania muzealne to idealna alternatywa tradycyjnego 
zwiedzania, przeznaczona dla grup szkolnych w każdym wie-
ku. Tematyka zajęć pozwala na pogłębienie wiedzy w zakresie 
wybranego tematu. Zajęcia prowadzimy na wybranych, zależ-
nie od obranego tematu, częściach ekspozycji stałej oraz na te-
renie parku. Warsztaty prowadzone są także na  wybranych 
wystawach czasowych.

Lekcje przyrodnicze
W ramach spotkań przyrodniczych uczestnicy poznają tajemnice 
zwierząt i roślin ogrodów wilanowskich. W zależności od obrane-
go tematu dzieci wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne 
i mają okazję wykonywać proste eksperymenty. Zajęcia odbywają 
się zarówno w plenerze, jak i w sali edukacyjnej.
•  Tematy i opisy prowadzonych zajęć można znaleźć 

na stronie muzeum: www.wilanow-palac.pl w Przestrzeni 
edukacyjnej, wybierając zakładkę Program dla szkół, 
a następnie odpowiedni typ szkoły.

•  Spotkania muzealne i przyrodnicze odbywają się 
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
(w sezonie turystycznym również we wtorki).

•  Od sierpnia przyjmujemy zapisy na lekcje do końca roku 
kalendarzowego, od stycznia – do końca roku szkolnego.

 

paKIety wIlaNów – ImaX
Zapraszamy także do skorzystania ze wspólnej oferty promo-
cyjnej Muzeum Pałacu w Wilanowie i kina iMAX w Warszawie.

Pakiet I - seans w kinie + lekcja muzealna w pałacu
Pakiet II - seans w kinie + lekcja przyrodnicza
Pakiet III - seans w kinie + lekcja muzealna w pałacu 
+ spotkanie przyrodnicze

Uwagi:
Oferta przeznaczona jest dla zorganizowanych grup szkolnych. 
Wymagana jest oddzielna rezerwacja spotkań muzealnych i se-
ansów. Bilety na spotkania muzealne i parkowe sprzedaje kasa 
muzeum. Bilety na seanse sprzedaje kasa kina iMAX. Aktualne 
ceny biletów muzealnych znajdują się na stronie internetowej 
muzeum www.wilanow-palac.pl w zakładce: Twoja wizyta → In-
formacje dla odwiedzających → Edukacja - rezerwacja i informacje.

Informacje o repertuarze kina i zamówienia seansów:
tel. 22 550 33 22
tel./faks 22 550 33 25
rezerwacje@cinema-city.pl
info@kinoimax.pl
www.kinoimax.pl

INformacje praKtyczNe
Rezerwacja lekcji muzealnych i przyrodniczych:
• tel. 22 842 08 50
• e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl
• Rezerwacji zajęć prosimy dokonywać z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem.
• Grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób. 

W przypadku większych grup konieczne jest ich 
podzielenie i organizacja zwiedzania z zachowaniem 
odstępu czasowego (10 lub 15 minut).

Dział Edukacji Muzealnej
tel. 22 544 27 58; 22 544 28 38

Królewski Teatr w Pałacu w Wilanowie
tel./faks 22 544 28 37
e-mail: edukacja@muzeum-wilanow.pl

Cena zajęć
• Informacje o  aktualnych cenach biletów można znaleźć 

na  stronie internetowej muzeum www.wilanow-palac.pl 
w  zakładce: Twoja wizyta → Informacje dla  odwiedzających 

→ Edukacja - rezerwacja i informacje lub: Przestrzeń edukacyjna 
→ Program dla szkół → Rezerwacja i informacje.

• Zakup biletów w kasie pałacowej, na przedpolu pałacu.

Dojazd:
• Do Wilanowa można dojechać miejskimi liniami autobuso-

wymi nr: E-2, 116, 139,163, 164,180, 317, 519, 700, 710, 724, 725, 742.
• Szczegółowe informacje na temat połączeń: www.ztm.waw.pl
• Na  terenie Wilanowa znajduje się ogólnodostępny, nieod-

płatny parking miejski na  ok. 80 miejsc, w  tym dla  kilku-
nastu autokarów, w odległości około 300 metrów od pałacu.



Opracowanie:
Dział Edukacji Muzealnej 

Opracowanie językowe:
Monika Buraczyńska / Kropki Kreski 

Opracowanie graficzne:
Maciej Bączkowski, Wojciech Staniewski / studio 2x2 

Zdjęcia:
Monika Klimowicz, Michał Kawka, Wojciech Holnicki,
Julia Dobrzańska, Nela Kokoszka 



Muzeum Pałacu Króla Jana iii w Wilanowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Więcej na www.wilanow-palac.pl
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