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Oddajemy w Wasze ręce przewodnik przygotowujący do 
wizyty w pałacu w Wilanowie. Dzięki niemu będziecie mogli 
pokazać dziecku trasę zwiedzania krok po kroku, uprzedzić 
je o ewentualnych trudnościach oraz zapoznać z zasadami 
zwiedzania. Z myślą o łatwiejszym komunikowaniu przez 
dzieci swoich potrzeb przygotowaliśmy także zbiór zwrotów 
w postaci piktogramów, który umieściliśmy na końcu 
przewodnika. 

Oprócz informacji praktycznych w przewodniku znajdziecie 
również bardzo podstawowe informacje merytoryczne 
o pałacu. Ponieważ publikacja została przygotowana z myślą 
o najmłodszych zwiedzających, jej język jest uproszczony.

Drodzy Rodzice, 
Drodzy Opiekunowie!

Zachęcamy do wydrukowania przewodnika 
i zabrania go ze sobą do pałacu.

Mamy nadzieję, że przewodnik ułatwi 
zwiedzanie pałacu i spędzicie miłe chwile 
w naszym muzeum.
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Krótka historia muzeum
Król Jan iii bardzo lubił przyrodę 
i spokój. 

Pewnego dnia postanowił, że kupi 
ziemię z dala od zgiełku miasta 
i wybuduje tam dom. 

Tak zaczęła się historia rezydencji 
w Wilanowie.

Król zakupił ziemię w 1677 roku 
i wtedy na jego polecenie zaczęto 
budowę dworu szlacheckiego.

Dwór okazał się jednak za mały i zbyt 
skromny dla królewskiej rodziny. 

Król postanowił go rozbudować.

Król Jan III

Dwór szlachecki

Królowa Maria Kazimiera
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Prace nad rozbudową trwały wiele, 
wiele lat. 

Królowi zależało na tym, aby pałac 
wyglądał wyjątkowo pięknie i bogato.

Dobudowano więc nowe komnaty, 
dwie wieże, pierwsze piętro, a nawet 
jedną salę na drugim piętrze. I tak 
dwór przemienił się w pałac.

Ponad 300 lat temu mieszkała w nim 
cała rodzina królewska – Jan Sobieski 
wraz z żoną Marią Kazimierą oraz 
dziećmi.

Król był pierwszym właścicielem 
rezydencji w Wilanowie, ale nie 
jedynym.

Po królu rezydencja miała jeszcze 
wielu właścicieli. 

Dlatego teraz w pałacu znajdują 
się pamiątki zarówno po rodzinie 
królewskiej, jak i po późniejszych 
mieszkańcach. 

Niektórzy właściciele rozbudowywali 
pałac. Dlatego teraz jest on dużo 
większy niż w czasach króla Jana III 
i wygląda tak jak na rysunku obok.
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ciekawostka

Muzeum w Wilanowie to 
najstarsze polskie muzeum sztuki.

Założył je Stanisław Kostka 
Potocki w 1805 roku.

Stanisław Kostka Potocki był 
kolekcjonerem – zbierał cenne 
obrazy, wazy, rzeźby i inne dzieła 
sztuki.  Zgromadził  bardzo 
dużą kolekcję. Przechowywał ją 
w wilanowskim pałacu. 

Był ze swojego zbioru bardzo 
dumny i postanowił pokazać 
go innym – otworzył muzeum, 
do którego mógł przyjść każdy, 
kto interesował się sztuką. 

I tak pozostało do dziś – podczas 
wizyty w naszym muzeum 
zarówno dzieci, jak i dorośli 
mogą obejrzeć wiele ciekawych 
eksponatów oraz poznać 
interesujące historie.

Pałac z trzech stron otoczony jest 
ogrodami.

Gdy będziesz w pałacu, z okien 
zobaczysz fragmenty ogrodów. 

Krótka historia muzeum
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Przyjazd do muzeum
W tym budynku jest kasa. Tutaj 
kupisz bilet wstępu do muzeum, 
bilet do ogrodów oraz bilety 
na różne warsztaty i wydarzenia.

W oddali widać już pałac. 

Przy drodze do pałacu umieszczona 
jest duża mapa. Na mapie zaznaczone 
są pałac oraz ogrody. 
Obok mapy umieszczona jest tablica 
z informacjami o wydarzeniach, 
które niebawem odbędą się 
w muzeum.

Jesteś na miejscu!

Tak wygląda bilet wstępu. 
Zachowaj go do kontroli!
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Idziemy do pałacu
Aby dojść do pałacu, musisz iść główną 
aleją. Wzdłuż alei rosną piękne drzewa, 
m.in. lipy. Gdy je miniesz, idź dalej do 
kamiennej bramy – głównego wejścia 
na dziedziniec. Brama jest bardzo 
ozdobna. Jedną z ozdób są kamienne 
zwierzęta: niedźwiedź oraz pies.

Po przejściu przez bramę wejdziesz 
na dziedziniec główny. 

Wejście do pałacu jest tuż za tym 
dużym krzewem.
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Wejście
Wejście do pałacu

Gdy wejdziesz do pałacu, w małym 
przedsionku zobaczysz tablicę. 
Informuje ona wszystkich gości, że jeśli 
chcą zwiedzić pałac, muszą kupić bilet.  

Jeśli masz już kupiony bilet, śmiało 
możesz iść dalej! Schodami zejdziesz 
do szatni.

Jeśli jeszcze nie masz biletu, możesz go 
kupić w księgarni, która znajduje się 
tuż za szatnią. 
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Szatnia
W szatni zostawiamy: kurtki, plecaki, 
walizki, parasole, duże torby. 
 
Jeżeli nie wiesz, co trzeba zostawić, 
zapytaj osoby, które tutaj pracują. 
Na pewno Ci powiedzą, 
czego nie można wnieść do pałacu.

Jeśli zostawisz w szatni swoje 
rzeczy, dostaniesz taki numerek. 
Schowaj go w bezpieczne miejsce, 
żeby nie zgubić.
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Swoje rzeczy możesz zostawić 
też w szafce. Najpierw wybierz 
szafkę, w której jest kluczyk. Zwróć 
uwagę na numer szafki oraz numer 
przyczepiony do kluczyka – muszą 
być takie same. 

Potem włóż rzeczy do szafki, wrzuć 
2 zł i zamknij szafkę na klucz. Klucz 
zabierz ze sobą i schowaj, żeby go nie 
zgubić.
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Przechowalnia bagażu

Przechowalnia bagażu

Toaleta  
dla panów

Toaleta  
dla pań

Pokój wyciszenia i pokój 
matki z dzieckiem

Pokój wyciszenia i pokój 
matki z dzieckiem

Wyjście

W pomieszczeniu, w którym są szafki 
do przechowywania rzeczy, są również 
toalety i pokój wyciszenia. Tutaj 
znajduje się też wyjście z pałacu. 
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Po zostawieniu rzeczy w szatni skieruj 
się do bramek biletowych.

Na bramkach są specjalne czytniki 
do sprawdzania biletów. Przy każdej 
bramce jest też poprzeczka. Najczęściej 
poprzeczki są zablokowane. 

Bramki biletowe

Aby odblokować poprzeczkę i przejść 
przez bramkę, przytrzymaj bilet pod 
czytnikiem. Jeśli bilet będzie ważny, na 
wyświetlaczu pojawi się napis:  
PROSZĘ PRZEJŚĆ.   
Wówczas wystarczy popchnąć 
poprzeczkę i można przejść przez 
bramkę.
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Zasady zwiedzania
Z szatni schodami wejdziesz do Zielonej Sieni.

W pałacu trzeba poruszać się 
zgodnie z kierunkiem zwiedzania. 
Na trasie zwiedzania znajdują się 
tabliczki, które wskazują, w którym 
kierunku iść.

W wielu pomieszczeniach ustawione 
są tabliczki informacyjne z mapą 
pałacu oraz nazwą i opisem danej 
sali. Wystarczy, że spojrzysz na mapę 
i już będziesz wiedzieć, w której 
części pałacu jesteś.
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Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić 
o pomoc osoby pracujące w pałacu. 
Na pewno chętnie Ci pomogą.

Zasady zwiedzania
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Co możesz zwiedzić 
w pałacu?

W pałacu możesz przejść przez dwie trasy.

trasa główna

Parter + I piętro 
(bez Pokoi Chińskich i Myśliwskich)

Trasa główna – po wejściu 
do Zielonej Sieni najpierw 
zwiedzasz parter.

Trasa dodatkowa – po wejściu 
do Zielonej Sieni kieruj się 
schodami na I piętro.

trasa dodatkowa

Pokoje Chińskie i Myśliwskie 
na I piętrze
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Trasa główna
Na parterze, w najstarszej części 
pałacu, są m.in. komnaty królewskie. 
W tych komnatach mieszkał 
Jan Sobieski z żoną Marią Kazimierą. 

Komnaty królewskie są bogato 
dekorowane. Sufity ozdobione są 
dużymi malowidłami. Wystarczy 
lekko podnieść głowę i od razu je 
widać. Takie malowidło na suficie to 
plafon. 

Tematem plafonów w komnatach 
królewskich są cztery pory 
roku: wiosna, lato, jesień i zima. 
Na przykład w Sypialni Króla 
na suficie jest plafon pt. „Lato”.

Sypialnia Króla
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Na I piętrze również jest wiele 
interesujących komnat. 
Każda z nich ma swoją historię.

Oto Pokój Średni. To pomieszczenie 
jest wyjątkowe, ponieważ dawniej 
był to pokój dzieci królewskich.

ciekawostka

Jedną z ozdób wilanowskich wnętrz jest 
putto – pulchny chłopiec ze skrzydłami 
aniołka. Czasami jest namalowany, 
czasami wyrzeźbiony, może też być 
wykonany z porcelany. Putta zobaczysz na 
parterze oraz na I piętrze.

Trasa główna
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Trasa dodatkowa

Pokoje Chińskie i Myśliwskie znajdują 
się na I piętrze. Nie zawsze można 
je zwiedzać. Jeśli schody będą 
zagrodzone sznurkiem, to znaczy, że 
w danym dniu nie można tam wejść.

ciekawostka

W czasach Jana Sobieskiego 
bardzo interesowano się kulturą 
Chin i Japonii. Król również 
interesował się tymi krajami. 
Zbierał przedmioty pochodzące 
z tych państw. 
Jednak tych przedmiotów nie 
przechowywał w Pokojach 
Chińskich, ponieważ wtedy 
jeszcze ich nie było. Pokoje 
Chińskie, które można zwiedzać 
dziś, powstały dużo później.

Trasa dodatkowa
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okna

Pomieszczenia na parterze i piętrze 
różnią się od siebie wieloma 
elementami. Na przykład w jednych 
są duże okna i dzięki temu jest tam 
dużo światła dziennego, a w innych  
okna muszą być zasłonięte albo 
w ogóle ich nie ma. W ciemnych 
pomieszczeniach włączone jest 
sztuczne oświetlenie.

W pałacu jest wiele miejsc, do których 
prowadzą schody. Jedne są krótkie, 
inne – dłuższe. Chcemy zwrócić 
uwagę szczególnie na te, które 
prowadzą z parteru na I piętro.  
Są wąskie i strome. Znajdują się 
w tzw. klatce żeliwnej. Nazwa ta 
pochodzi od materiału, z którego 
wykonano schody. W tym miejscu 
jest mało światła dziennego i często 
jest dość ciemno. Dlatego wchodząc 
po schodach, zachowaj szczególną 
ostrożność!

schody

Zwracamy uwagę na…

Trasa główna
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podłogi

Podłogi w różnych pomieszczeniach różnią się od siebie. 

Większość podłóg jest z drewna.  
Gdy się po nich idzie, mogą skrzypieć. 

Niektóre są z kamienia i mogą mieć 
wzory, jak podłoga w Bibliotece Króla.

A w Gabinecie Etruskim podłoga 
jest ze szkła, w którym wszystko się 
odbija.

W niektórych salach na podłodze 
leży dywan, jak w Galerii Obrazów 
Zwanej Muzeum.

Trasa główna



przewodnik po pałacu dla dzieci ze spektrum autyzmu – przygotowanie do wizyty indywidualnej

Koniec zwiedzania

Po zakończeniu zwiedzania zejdź 
do szatni. Po drodze znów miniesz 
bramki. Aby wyjść, nie musisz 
skanować biletu. 

Zielona strzałka wskazuje przejście, 
które nie jest zablokowane. Aby 
przejść, wystarczy popchnąć 
poprzeczkę. 

Koniec zwiedzania
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W jednej części jest księgarnia 
muzealna. Można tu kupić książki 
i pamiątki z muzeum. 

Drugą część zajmuje drukarnia 
królewska – w wybrane dni można 
w niej zobaczyć pokaz drukowania 
na prasie drukarskiej. 

W pierwszym stoją drewniane meble: 
szafy, regały, stoły. To pomieszczenie 
pełni dwie funkcje.

Do księgarni oraz poczekalni możesz 
przyjść też przed rozpoczęciem 
zwiedzania.

W drugim pomieszczeniu jest 
poczekalnia. Jeśli zwiedzanie Cię 
zmęczyło, możesz odpocząć na 
pufach ustawionych w tej sali.

Zanim dojdziesz do szatni, miniesz jeszcze dwa 
pomieszczenia. 

Koniec zwiedzania
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Dziękujemy za wizytę i ponownie zapraszamy 
w królewskie progi!

Jeśli zostawiłeś rzeczy w szafce, 
otwórz ją, wyjmij rzeczy, weź 2 zł, 
a kluczyk zostaw w zamku.

Jeśli zostawiłeś swoje rzeczy w szatni, 
oddaj numerek i je odbierz.

Koniec zwiedzania
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Ważne informacje
 • Jeśli przyjechałeś na rowerze, 

zostaw go w stojaku. Stojaki 
znajdują się za budynkiem kasy.

 • Zwiedzanie parteru najczęściej 
trwa około godziny, ale to 
od Ciebie zależy, jak długo tutaj 
zostaniesz.

 • Zwiedzanie I piętra zazwyczaj trwa 
około 45 minut, ale to od Ciebie 
zależy, jak długo tutaj zostaniesz.

 • Zwiedzanie Pokoi Chińskich 
i Myśliwskich zazwyczaj trwa 
około 30 minut, ale to od Ciebie 
zależy, jak długo tutaj zostaniesz.

 • W pałacu może być dużo osób, 
a w niektórych pomieszczeniach 
może być ciasno i będzie trudno 
wyminąć innych gości. 

 • W pałacu może być głośno. 
Możesz wtedy zakryć uszy rękami. 
Pamiętaj, że możesz zabrać ze 
sobą słuchawki wyciszające.

 • W pałacu jest kilka miejsc, 
w których można usiąść: 
na parterze w Galerii Północnej 
i Galerii Południowej oraz 
w Galerii Obrazów Zwanej 
Muzeum; na I piętrze w Galerii 
Portretu Polskiego xix wieku.

 • Nie dotykaj eksponatów, ponieważ 
gdy ktoś dotyka przedmiotów 
zabytkowych, wtedy one szybciej 
się niszczą. Tylko wybrani 
pracownicy mogą ich dotykać 
lub je naprawiać. Oni wiedzą, jak 
robić to bezpiecznie (na przykład 
zakładają specjalne rękawiczki).

 • Nie biegaj w pałacu, 
ponieważ możesz się poślizgnąć, 
upaść i zrobić sobie krzywdę 
albo zniszczyć eksponat.

 • Nie rozmawiaj głośno, 
ponieważ to przeszkadza innym.

 • Jeśli osoba z obsługi powie, 
że czegoś nie wolno robić, 
prosimy – nie rób tego.

 • W pałacu wolno robić zdjęcia, jeśli 
w aparacie wyłączona jest lampa 
błyskowa. 

 • W pałacu nie można jeść ani pić.

 • Toalety znajdują się na dole przy 
szatni.
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Informacje dodatkowe 
— piktogramy

Toalety Szatnia

Kierunek zwiedzania Uwaga
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Dodatkowa pomoc 
w komunikowaniu się 
podczas zwiedzania
Oto rysunkowa pomoc w komunikacji. Jeśli chcesz o czymś 
poinformować, wystarczy, że wskażesz odpowiedni rysunek.

Chcę wyjść Chcę usiąść Chcę jeść Potrzebuję 
pomocy

Cicho

Chcę pić

Podoba  
mi się

Nie 
rozumiem

Za szybko

Dziękuję

Za wolno

Nudne

?

Cicho

Potrzebuję 
przerwy

Sala 
wyciszenia



przewodnik po pałacu dla dzieci ze spektrum autyzmu – przygotowanie do wizyty indywidualnej

Plan parteru

1. Gabinet Marszałkowej Lubomirskiej
2. Sala Biała
3. Galeria Południowa
4. Lapidarium
5. Biblioteka
6. Antykamera Króla
7. Sypialnia Króla
8. Gabinet Chiński Króla (nie wchodzimy)
9. Garderoba Króla 

(nie wchodzimy)
10. Gabinet Holenderski 

(można wejść tylko w przypadku 
zwiedzania z pracownikiem muzeum)

11. Wielka Sień
12. Antykamera Królowej

13. Sypialnia Królowej
14. Antygabinet Królowej (nie wchodzimy)
15. Gabinet Zwierciadlany (nie wchodzimy)
16. Gabinet al Fresco (nie wchodzimy)
17. Gabinet przed Galerią
18. Galeria Północna
19. Gabinet Etruski
20. Galeria Obrazów Zwana Muzeum
21. Galeria Krajobrazów (nie wchodzimy)
22. Sień Dolna
23. Salon Malinowy
24. Gabinet Pana (nie wchodzimy)
25. Klatka żeliwna, którą wchodzimy na  

I piętro (uwaga: schody są wąskie i dość 
strome)
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przewodnik po pałacu dla dzieci ze spektrum autyzmu – przygotowanie do wizyty indywidualnej

Plan i piętra

1. Galeria Portretu Polskiego xix wieku
2. Gabinet Kolekcjonera
3. Galeria portretu Polskiego xviii wieku
4. Pokój z portretami Poniatowskich
5. Gabinet z Papugą
6. Gabinet Pastelowy
7. Pokój Locciego (1) (nie wchodzimy)
8. Pokój Locciego (2) (nie wchodzimy)
9. Przedpokój
10. Pokój Średni
11. Gabinet o Trzech Oknach
12. Gabinet Farfurowy
13. Pokój Cichy
14. Pokój z portretami Sobieskich
15. Galeria Portretu Polskiego xvi–xvii wieku
16. Pokoje Chińskie
17. Pokoje Myśliwskie
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przewodnik po pałacu dla dzieci ze spektrum autyzmu – przygotowanie do wizyty indywidualnej

Plan piwnicy

1. Drukarnia królewska
2. Księgarnia
3. Poczekalnia
4. Szatnia
5. Toalety
6. Szafki na rzeczy
7. Pokój wyciszenia
8. Wyjście z pałacu
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