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Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - 
- o potencjale natury w instytucji kultury 

„Środowisko informacji” 
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Rezydencja wilanowska jako rezydencja króla - miłośnika natury 



Król Jan III w otoczeniu rodziny (Wil. 1123) – fot. z archiwum Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 





Fot. http://www.garnek.pl/zosiab/16139549/dzika-rzeka-wisla 

 
„…król (…) kazał wznieść [pałac] w odległości pół mili od Warszawy  
nad brzegiem Wisły, w jednym z najpiękniejszych zakątków skąd 
rozciągał się zachwycający widok (…) można podziwiać wspaniały 
efekt, jaki dają rozliczne odnogi rzeki (...) jej wody obmywają łąki, 
które rozciągają się aż po horyzont… .”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Philippe Dupont  - „Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego”, 1725.  
Opracował D. Milewski, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2011 

fot. http://www.garnek.pl/zosiab/16139549/dzika-rzeka-wisla 





  

 

   

                                             



Fot. z arch. Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie 



Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - realizacja strategii genius loci  
w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze 

Cz. I - zasoby 



(….) 

(….) 



 
w granicach  
Muzeum Pałacu Króla Jana III  
w Wilanowie - 88 ha 7498 m2 
 

Fot. MGGP Aero Sp. z o.o., Tarnów (wł. Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie). Granice muzeum naniósł P. Szpanowski 



fot. z archiwum Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  



Fot. Z. Myczkowski 



 

Oprac. Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie 









Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 
1997 r. 



 
Muzealne zasoby przyrodnicze: 
 
- park wilanowski (ok. 30 ha) 
- park Morysin  
    (rezerwat przyrody – ok. 45 ha)  

 
- Jezioro Wilanowskie z Kanałem 

Sobieskiego (ok. 13 ha), 
 

- 13 tysięcy drzew, 
- ponad 40 pomników przyrody:  
 29 w parku wilanowskim,  
 14 w parku Morysin  
(w tym:  lipy, dęby, wiązy, topole, 
 jesiony, graby). 

 

 

 

 







Kręgowce na terenie muzeum:  
- 5 gatunków płazów i gadów,  
- 92 gatunki ptaków, 
- 18 gatunków ssaków w tym       

7 gatunków nietoperzy (które 
obok wydry można uznać za 
najcenniejszy gatunek), 

(na podst. badań w latach 2006-2007 
zespołu: T. Gortat, M. Brzeziński, G. 
Górecki, A. Zaborska, M. Kozakiewicz). 
 

Dr Julia Dobrzańska (pracownik 
muzeum) w swoich badaniach 
stwierdziła 26 gatunków ważek. 

Fot. J. Dobrzańska Fot. A. Uszkiewicz 

Fot. J. Dobrzańska 



fot. M. Wojtczuk, w: http://warszawa.gazeta.pl 

14 czerwca 1996 r. - Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
wydał zarządzenie o utworzeniu rezerwatu przyrody „Morysin” 



17 czerwca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zarządzenie nr 
14 z r. w sprawie rezerwatu przyrody Morysin, w którym m.in. precyzyjnie określił granice 
rezerwatu - oprócz parku Morysin w granicach rezerwatu znajdują się: Kanał Sobieskiego i płn. 
zatoka Jeziora Wilanowskiego wraz z wyspą z Pomnikiem Bitwy Raszyńskiej 



W początku drugiego 
dziesięciolecia XIX wieku 
królewski „Lasek na Kępie” 
zostaje przekształcony przez 
Potockich w park 
romantyczny… 

…po narodzinach w 1812 r. Maurycego 
Potockiego (zwanego „Morysiem), park 
otrzymał swoją obecną nazwę – „Morysin” 

Fot. http://www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai 
_cyfrowe_mnw_art_pl_4702.html 

https://archive.today/20130504041335/www.pinakoteka.
zascianek.pl/Kossak_Jul/Images/Maurycy_Potocki.jpg 



Morysin: 
 
Flora: 
- ponad 200 gatunków drzew, 
krzewów oraz roślin 
jednorocznych i wieloletnich, 
w tym cztery gatunki 
chronione.  
 
Fauna: 
- 29 gatunków ssaków, w 

tym 13 gatunków objętych 
ochroną gatunkową oraz 3 
objęte ochroną częściową,  

- 79 gatunków chronionych 
ptaków (w tym około 60 
lęgowych), 

- 4 gatunki płazów i 2 
gadów – wszystkie 6 
prawnie chronionych. 

fot. P. Szpanowski 



 

zabytkowa Gajówka 
w rezerwacie -   
- muzeum 
sporządziło projekt 
jej remontu i 
adaptacji – z myślą 
przede wszystkim o 
jej użytkowaniu w 
celu edukacji 
ekologicznej - 
przyszła funkcja jest 
zgodna z projektem 
planu ochrony 
rezerwatu. 

fot. P. Szpanowski 



2012 r. – Wilanowski Park Kulturowy 

fot. http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/Granice%20WPK.pdf. 



fot. L. Wdowiński, AirPhotoFactory s.c. (wł. Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie) 



fot. M. Wojtczuk, w: http://warszawa.gazeta.pl 



fot. L. Wdowiński, AirPhotoFactory s.c. (wł. Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie) 



Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - realizacja strategii genius loci  
w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze 

Cz. II – edukacja przyrodnicza 



Edukacja w Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie jest realizowana 
przez uwrażliwianie jej 
adresatów na wartości 
zabytków i przyrody, 
zgodnie z wilanowskim 
genius loci i zaszczepioną w 
Wilanowie przez króla Jana 
III ideą harmonii kultury i 
natury. 

Fot. z arch. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 



Edukacja przyrodnicza w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w liczbach: 
 
- 10 linii tematycznych lekcji/zajęć przyrodniczych, 
- 9 cykli warsztatów dla rodzin, 

 
- w 2013 r -  214 lekcji  i 97 spotkań z udziałem 8 299 osób, 
- w I poł. 2014 r. – 187 lekcji i 54 spotkania z udziałem 5 912 osób. 

Fot. J. Dobrzańska 



Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 

Fot. M. Walewska 



Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 



Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 



Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 



fot. J. Dobrzańska  

Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 



„Celem projektu jest 
przekazanie 
społeczeństwu wiedzy 
na temat 
różnorodności 
biologicznej 
ekosystemu w 
granicach historycznej 
rezydencji 
wilanowskiej i 
budowanie poczucia 
wspólnej 
odpowiedzialności 
społecznej za 
zachowanie 
biologicznej, 
ekologicznej i 
ekonomicznej 
wartości tego 
unikalnego obszaru…”  
 

 

 

Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” MF EOG 2009-2014 
Kierownik projektu – dr Agnieszka Laudy 



Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 
Fragment tekstu broszury dot. projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” 



źródło: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=1890 



Strona internetowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – www.wilanow-palac.pl 





Dziękuję za uwagę! 

www.wilanow-palac.pl 

 
 

 


