
 

DARMOWY  LISTOPAD  ONLINE                                                                             

W REZYDENCJACH  KRÓLEWSKICH 
 

Dlaczego nie! 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w akcji                          

"Darmowy listopad", podczas której wirtualnie zwiedzać można siedziby polskich 

monarchów. Wśród atrakcji są również m.in. webinaria poświęcone dziejom rezydencji, 

muzealna debata i historyczne ciekawostki.  Celem akcji jest edukacja poprzez sztukę.  

Od 6 do 30 listopada 2020 r. na stronach internetowych Rezydencji Królewskich                                

oraz w mediach społecznościowych (hasztag #darmowy listopad) publikowane będą filmy 

z wirtualnego zwiedzania, webinaria, historyczna debata pięciu muzeów oraz ciekawostki 

edukacyjne. Dodatkowo każda rezydencja zaoferuje własne programy związane                                 

ze specyfiką danej instytucji kultury oraz posiadanymi zbiorami. 

Wirtualny spacer 
 

Zwiedzenie online siedzib polskich monarchów odbywać się będzie pod hasłem 

 "Królewskie skarby znane i nieznane - odkryjmy razem". Weźmie w nim udział gość 

specjalny - aktorka Małgorzata Kożuchowska. Zaprezentowane zostaną zabytkowe wnętrza 

i muzealne kolekcje. Nie zabraknie przy tym ciekawostek z dziejów poszczególnych 

rezydencji. Filmy opublikowane zostaną w następujących terminach (godz. 14.00 - strony 

internetowe muzeów, godz. 18.00 - media społecznościowe): 

 

6 listopada - Zamek Królewski w Warszawie 

9 listopada - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 

13 listopada - Muzeum Zamkowe w Malborku 

16 listopada - Zamek Królewski na Wawelu 

23 listopada - Zamek Królewski w Sandomierzu 

 
 



 
 
Webinaria 
 

Pod hasłem "Tu dzieje się historia" każde z pięciu muzeów przeprowadzi webinarium                      

na wybrany przez siebie temat. Transmisja spotkań z historią i zabytkami odbędzie się                      

na stronach internetowych rezydencji i w mediach społecznościowych (godz. 18.00) 

w następujących  terminach: 

 

12 listopada - webinarium "Wizyty królewskie na Zamku w Malborku" 

19 listopada - webinarium "Klejnoty i koronki. Dwa najpiękniejsze portrety w kolekcji 

Łazienek Królewskich" 

26 listopada - webinarium "Flamandzkie i holenderskie malarstwo w zbiorach Zamku 

Królewskiego na Wawelu" 

27 listopada - webinarium "Aktualnie w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.                                

 e ed r          (Nieobecni - z dziejów społeczności żydowskiej)" 

30 listopada - webinarium "Niepewne czasy, trudne wyzwania - Rzeczpospolita na zakręcie 

dziejowym (XVII w.)" z Zamku Królewskiego w Warszawie 

 
Debata muzeów  
 

20 listopada o godz. 18.00 odbędzie się debata online Zamku Królewskiego w Warszawie, 

Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,                                       

Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Zamku Królewskiego w Sandomierzu                                    

pt. "Rezydencje królewskie. Oficjalne i  letnie", dostępna na stronach internetowych                          

i w mediach społecznościowych uczestników spotkania. 

 
Historia na wesoło  
 

Dodatkowo codziennie, począwszy od 9 listopada, od poniedziałku do piątku, wybrana 

rezydencja publikować będzie na Facebooku ciekawostki edukacyjne pod hasłem 

"Historia na wesoło", opatrzone hasztagiem #darmowylistopad, które w mniej oficjalny 

sposób przybliżać będą muzealne zbiory. 

 
Spotkania edukacyjne 
 

W listopadzie w Łazienkach Królewskich odbędą się także bezpłatne zajęcia edukacyjne 

online umożliwiające obcowanie z historią i sztuką oraz poznawanie łazienkowskiej 

przyrody i sposobów  na ekologiczny styl życia.  

Więcej informacji o akcji "Darmowy listopad online" oraz dodatkowych atrakcjach online 

poszczególnych rezydencji jest dostępnych na stronach:                                                                                                                                  



 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;                                                  

Zamku Królewskiego w Warszawie: www.zamek-krolewski.pl;                                                                                         

Zamku Królewskiego na Wawelu: www.wawel.krakow.pl;                                                                      

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: www.lazienki-krolewskie.pl;                                                                               

Muzeum Zamkowego w Malborku: www.zamek.malbork.pl;                                                                                                                  

Zamku Królewskiego w Sandomierzu: www.zamek-sandomierz.pl. 

Zajrzyjcie bo warto! 

 

 

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.lazienki-krolewskie.pl/
http://www.zamek-sandomierz.pl/

