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Przestrzeń dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową
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Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Wstęp wolny

Partnerzy:

WYSTAWY | ANIMACJE | KONCERTY | SPOTKANIA | WYKŁADY  
AKTYWNOŚCI DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH | SZTUKA | HISTORIA 
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Więcej niż pałac, więcej niż muzeum...



Noc Muzeów w Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie

W tym roku zapraszamy m.in. do Apartamentów 
Królewskich, Gabinetów Starożytności oraz na 
wystawę czasową, poświęcaną kapie liturgicznej 
z Kęt, wykonanej z tkaniny zdobytej przez króla 
Jana III po bitwie pod Wiedniem. Program obejmuje: 
zwiedzanie Muzeum, inspirujące warsztaty, pokaz 
mody i wiele innych atrakcji. 

Pałac

Zwiedzanie pałacu
godz. 19:00-24:00
ostatnie wejście o godz. 23:30
Opowieści o obiektach
prezentacje, godz. 19:00-23:30 (dorośli i młodzież)

Podczas Nocy Muzeów będzie można się 
dowiedzieć jak wygląda codzienna troska 
pracowników o zachowanie tradycji dla przyszłych 
pokoleń. Zapraszamy do rozmów z kuratorkami 
i konserwatorami, na temat tego, w jaki sposób 
dbają o cenne zabytki, aby przyszłe pokolenia mogły 
podziwiać kunszt dawnych artystów.

Od podszewki, pokaz rekonstrukcyjny, 
godz. 19:00-22:00 (dorośli i młodzież)

Damy w strojach z epoki Jana III zwrócą uwagę na 
szerokie stosowanie tkanin nie tylko w ubiorze 
dworskim czy szatach liturgicznych, lecz także 
wystroju wnętrz. 

Dziedziniec główny

Kiermasz książek wydanych przez 
Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie
godz. 19:00-23:30 

Jak co roku, będzie można znaleźć wiele 
interesujących tytułów w atrakcyjnych cenach.

Belle Epoque i talia osy, pokaz mody
godz. 21:00 

Widowisko modowe przygotowane przez twórców 
i uczestniczki programu „Debiutantki” oraz Wyższą 
Szkołę Artystyczną w Warszawie przeniesie  widzów 
do Belle Epoque, w czasy rozkwitu kabaretu, sztuki 
filmowej i oryginalnego stylu secesji.  

Folwark wilanowski
19;00-23;00, warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat

Najmłodszych uczestników Nocy Muzeów 
zapraszamy na warsztaty, podczas których 
dowiedzą się więcej o mieszkańcach królewskiego 
gospodarstwa oraz roślinach, które z dekoracyjnych 
grządek trafiały na pałacowe stoły..

Namiot Scriptorium Villa Nova 
(pergola)

W królewskiej pracowni zabawek
godz. 19:00-23:00 
warsztaty dla dzieci powyżej.6 roku życia

Dzieci uwielbiają się bawić, a zabawki od wieków 

wpisują się w ich dzieciństwo. Uczestnicy warsztatów 

będą mogli się przekonać, w jaki sposób tradycyjne 

drewniane zabawki mogą pobudzić do twórczego 

działania oraz wspólnej zabawy. 

Villa Intrata

Kulinarna alchemia, warsztaty 
kulinarne
godz. 19:00 (dorośli, wymagane zapisy) 

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, podczas 
których będziemy gotować dania inspirowane 
przepisami z najstarszych polskich książek 
kucharskich. Będą kuchenne reakcje chemiczne 
i eksperymenty z kolorami. Będzie odrobinę iluzji 
oraz mnóstwo zabawy. Będzie pysznie!

Punkt INFO 

Parafianie z pałacu, spacer tematyczny
godz. 19:00 (dorośli)

W trakcie zwiedzania kościoła św. Anny poznamy 
powiązania dawnych właścicieli pałacu z wilanowską 
parafią. Spotykamy się przy punkcie info.

Od Jana III do Jana Pawła II, spacer
godz. 19:00 (dorośli)

Spacer z Muzeum Pałacu Króla Jana III do Muzeum 

Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, w trakcie 

którego przybliżymy historię krajobrazu, łączącego 

te dwa miejsca. O godz. 20.30 odbędzie się spacer 

w przeciwnym kierunku. 




