
Darmowy listopad  online w  5 Rezydencjach Królewskich 

Od 6 listopada 2020 r. rusza projekt Darmowy listopad online w Rezydencjach Królewskich 

organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie 

uczestniczy 5 rezydencji królewskich: Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na 

Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowe w Malborku, 

Zamek Królewski w Sandomierzu.  

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: "Królewskie skarby znane i nieznane - odkryjmy 

razem". 

Celem projektu jest edukacja kulturalna i popularyzacja polskiej kultury.  

Od 6 do 30 listopada 2020, w każdym tygodniu, na stronach internetowych wymienionych 

rezydencji królewskich oraz w social media (hasztag #darmowy listopad)   będą realizowane 

3 wydarzenia online: wirtualne spacery po wnętrzach rezydencji królewskich z gościem 

specjalnym, aktorką Małgorzatą Kożuchowską, webinaria  i historyczna debata. 

Publikacja filmów pod hasłem "Królewskie skarby znane i nieznane - odkryjmy razem" (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. 

Publikacja Webinariów  pod hasłem "Tu dzieje się historia" (godz. 18.00 – strony 

internetowe muzeów i media społecznościowe) 

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. Ne'edár/ ר  ֶנְעדַּ

(Nieobecni - z dziejów społeczności żydowskiej)" 

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

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

Debata online pięciu muzeów  „Rezydencje królewskie. Oficjalne i letnie” - 20 listopada o godz. 

18.00  - strony internetowe muzeów i media społecznościowe. 

Ponad to od 9 listopada wybrane muzeum zamieszczać będzie na FB ciekawostki edukacyjne 

pod hasłem "Historia na wesoło", opatrzone hasztagiem #darmowylistopad. 
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