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to to widział?” to niezwykły przewodnik po Łazienkach Królewskich
w Warszawie stworzony specjalnie dla dzieci. Znajdziesz w nim mnó-

stwo informacji o Ogrodzie Łazienkowskim i najważniejszych budowlach, które możesz tam zobaczyć. Poznasz ich historię i przeczytasz wiele ciekawostek
o królu Stanisławie Auguście (to najsłynniejszy mieszkaniec Łazienek!) oraz jego
czasach. Jeśli po lekturze przyjdą Ci do głowy dodatkowe pytania, odpowiedzi
szukaj w ostatniej części książki.
A dlaczego ten przewodnik jest tak niezwykły? Bo to, jak będzie wyglądał, zależy także od Ciebie! Możesz nie tylko oglądać go i czytać, ale też pisać w nim
i rysować! Na wielu stronach znajdziesz najróżniejsze zadania i puste miejsca
do uzupełnienia. Zapełnij je i stań się współtwórcą tej książki! Zadania możesz
rozwiązywać samodzielnie albo z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem czy znajomymi. Pamiętaj, że nie musisz robić ich po kolei ani wszystkich od razu.
Możesz wędrować z tym przewodnikiem po Łazienkach – z pomocą mapki ze
strony 2 łatwo odnajdziesz opisane w nim miejsca. W każdym z nich możesz
wykonać polecenia, które znajdziesz na poświęconych mu stronach. Ołówek,
kredki i inne materiały plastyczne wypożyczysz na miejscu – wystarczy zapytać
w jednej z kas o specjalny koszyczek. Jest w nim wszystko, co może się przydać
przy rozwiązywaniu zadań.
Możesz też czytać i uzupełniać przewodnik w domu – w ten sposób przeniesiesz
się do Łazienek i w czasy króla Stanisława, nie ruszając się z własnego fotela!
Miłej zabawy!
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azienki Królewskie to rozległy warszawski park, w którym znajduje się
wiele pięknych, zabytkowych budowli. Łazienki znane są przede wszyst-

kim jako letnie mieszkanie ostatniego polskiego króla, Stanisława Augusta.
Okolica, w której są położone – Ujazdów – dziś jest częścią Warszawy, ale jesz-

cze 250 lat temu była to osobna miejscowość. Na miejscu dzisiejszego Pałacu
na Wyspie stała wtedy Łazienka, na którą mówiono „Łaźnia” – mały pawilon
ukryty w gąszczu lasu zwanego Zwierzyńcem Ujazdowskim. Wybudowano
ją już w pierwszej połowie XVII wieku*, a jej pierwszym właścicielem był
Stanisław Herakliusz Lubomirski, potężny polityk i pisarz. To od niej pochodzi
nazwa „Łazienki".
W 1764 roku dobra ujazdowskie wykupił Stanisław August Poniatowski,
który niewiele później został królem Polski. To właśnie on zdecydował
o stworzeniu w Łazienkach letniej rezydencji królewskiej. Postanowił, że
powstaną tu nowe budynki, a te dotychczas istniejące zostaną przebudowane.
I tak w latach 70. XVIII wieku w Łazienkach stanęły Biały Domek i Pałac
Myślewicki, a niewiele później rozpoczęła się przebudowa dawnej Łaźni oraz
dzisiejszej Podchorążówki. Po kilku kolejnych latach wzniesiona została Stara
Pomarańczarnia. Zmiany w Łazienkach trwały przez cały okres panowania
Stanisława Augusta, który osobiście nad nimi czuwał.
* XVII wiek to lata 1601–1700, a wiek XVIII – 1701–1800.
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awne łaźnie nie przypominały łazienek, które mamy w domach. Były to
oddzielne, duże i bardzo ładne budynki. Nie tylko się w nich kąpano, ale

też spotykano, by porozmawiać i spędzić razem czas. Łaźnia Lubomirskiego,
z której król Stanisław August prawie 250 lat temu kazał zrobić Pałac na Wyspie, również tak wyglądała.
Dzisiejszy przedsionek pałacu zachował wystrój dawnej łazienki. Wszystkie
pokoje, które mają kamienną posadzkę, należały właśnie do Łaźni Lubomirskiego. To dlatego jest tu tyle rzeźb i obrazów związanych z wodą. Kafelki na
ścianach w Pokoju Bachusa przy wejściu do pałacu także przypominają nam,
że na samym początku się tu myto.
Król przebywał w Pałacu na Wyspie latem, inne pory roku spędzał na Zamku
Królewskim. Ponieważ pałac był przede wszystkim mieszkaniem, znajduje się
tu wszystko, co potrzebne w domu: sypialnia, gabinet z biurkiem do pracy,
jadalnia, a także toaleta, którą nazywano wtedy „ciemnym miejscem”.
Król musiał po królewsku przyjmować gości – dlatego też zbudowano tutaj
przepiękną Salę Balową i Salę Salomona*, w której odbywały się audiencje
(czyli spotkania króla z poddanymi), Jadalnię oraz wiele innych ciekawych
pomieszczeń.

* W Biblii Salomon był bardzo mądrym królem. Nazwa sali ma nam przypominać także o mądrości króla Stanisława Augusta.
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