
                      
Jak feniks 

z popiołów… 
 

 

 

Dzie  atrakcji na wystawie  
Zniszczenie i odbudowa  

Zamku Królewskiego w Warszawie 

 

17 września 2016 r. (sobota)   

godz. 10
00

 – 18
00 



Program 
Uroczystości 

 godz. 11.15 Złożenie kwiatów przed symbolicznym grobem kustosza 

Kazimierza Brokla 
 

Wykłady*: 

 godz. 10.00 Uderzyć w serce Polski. Zniszczenie Zamku Królewskiego              

w latach 1939-1944 – Sławomir Kosim 

 godz. 12.30 Wędrówka ladami odbudowy – inżynier Irena Oborska, 

główny projektant odbudowy Zamku Królewskiego 
 

Warsztaty dla dzieci*: 

 godz. 10.00 i 12.00 Jak Feniks z popiołów… – Tomasz Szumański  
 

Spotkania na ekspozycji z uczestnikami odbudowy Zamku Królewskiego*: 

 godz. 12.00 i 13.00 

 Orły, girlandy, panoplia – snycerka i złocenia w salach zamkowych – 

konserwatorzy: Hanna Żywek, Wiesław Mydłowiecki 
 11.15… Kiedy ruszyły wskazówki zegara – konstruktorzy: prof. Zdzisław 

Mrugalski, Marek Górski 

Uwaga, propozycja dla osób dorosłych, sprawnych fizycznie 

 Wystrój hafciarski w Sali Tronowej – konserwator Joanna Nowak, 

prelekcja połączona z prezentacją zachowanego orła z zaplecka tronu 

królewskiego 

 

Oprowadzanie po Zamku*: 

 godz. 14.30 i 16.00 

 Co zostało. Śladami oryginalnych fragmentów Zamku – Tomasz Drapała 
 Uwaga, propozycja dla osób dorosłych, sprawnych fizycznie 

 

Ponadto: 

 Gra detektywistyczna „Skarby ocalałe z popiołów” (do pobrania              

w Punkcie Informacji). Osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania 
wezmą udział w losowaniu nagród.  

 Wystawa zdjęć ukazujących zniszczenie i prace nad odbudową Zamku 

Królewskiego 

 
 

 UDZIAŁ TYLKO NA PODSTAWIE ZAPROSZE . ZAPROSZENIA DO 
ODBIORU W PUNKCIE INFORMACJI (SIE  GŁÓWNA) OD 7 WRZE NIA. 
 

Szczegółowe informacje – tel. 22 35 55 170   
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