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Na początku XIV wieku na terenie, na którym stoi dziś 
w Warszawie Zamek Królewski, książęta mazowieccy 
z dynastii Piastów zbudowali gród. Niebawem, jeszcze 
w pierwszej połowie XIV wieku w jego obrębie wzniesio-
no pierwszą budowlę kamienno-ceglaną – Wieżę Wielką, 
której dolne partie przetrwały do dziś. Na przełomie XIV 
i XV wieku z polecenia księcia Janusza I Starszego po-
wstała kolejna budowla ceglana w stylu gotyckim – Dwór 
Wielki. Jego elewacja zachodnia z charakterystycznymi 
ostrołukowymi wnękami została odtworzona po odbu-
dowie Zamku w drugiej połowie XX wieku i jest widoczna 
od strony Dziedzińca Wielkiego.

Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich w 1526 roku 
Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego, 
a warszawski Zamek stał się jedną z królewskich rezyden-
cji. Był również miejscem obrad sejmu. Król Zygmunt Au-
gust zlecił dobudowanie do Zamku tzw. Nowego Domu 
Królewskiego (późniejsze skrzydło północno-wschodnie) 
w stylu renesansowym.

W XVII wieku, po decyzji Zygmunta III Wazy o przenie-
sieniu na stałe rezydencji królewskiej z Krakowa do War-
szawy, Zamek zyskał kształt zbliżony do dzisiejszego. 
Wzniesiono bowiem kolejne skrzydła, które utworzyły 
pięcioboczną budowlę w stylu wczesnego baroku. Pro-
jektantami rozbudowy siedziby monarszej byli włoscy 
architekci Giovanni Trevano, Giacomo Rotondo, Matteo 
Castello i Paolo del Corte. Za panowania królów z dynastii 
Wazów sale Zamku zyskały bogate barokowe wyposaże-
nie, w tym marmurowe posadzki i dekorowane kamienne 
kominki. W okresie najazdu szwedzkiego (1655–1656)  
wnętrza zamkowe zostały ograbione.

Zamek Królewski 
w Warszawie

Zamek od strony Wisły w 1641 - Wilhelm 
Hondius 

Zamek Królewski - fasada saska 1740-1747
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Kolejne lata to starania władców (Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski) o od-
budowę zniszczonych pomieszczeń. Większe przebudowy podjęli królowie z dynastii 
Wettinów (August II, August III). 

Decyzją Augusta III Zamek zyskał dekoracyjną późnobarokową elewację od strony Wisły.

W drugiej połowie XVIII wieku z inicjatywy ostatniego 
polskiego monarchy Stanisława Augusta apartamenty 
królewskie zostały przebudowane w stylu klasycystycz-
nym. Głównymi architektami sal zamkowych byli Jakub 
Fontana, a po jego śmierci Dominik Merlini. Nadwornym 
malarzem Stanisława Augusta i jego najbliższym doradcą 
w dziedzinie sztuki stał się Marcello Bacciarelli. Pracowali 
dla króla także między innymi malarze Bernardo Bellotto 
zw. Canaletto i Jan Bogumił Plersch, architekt Jan Chry-
stian Kamsetzer i rzeźbiarz Andre Le Brun.

W Zamku odbywały się słynne obiady czwartkowe, czyli 
spotkania króla Stanisława Augusta z uczonymi i pisarza-
mi. W Sali Senatorskiej miało miejsce wydarzenie politycz-
ne wielkiej wagi  – uchwalenie Konstytucji 3 maja.

Po utracie przez Polskę niepodległości w 1795 roku zaborcy umieścili w Zamku swoje 
urzędy. Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku Zamek pełnił funkcję rezy-
dencji namiestników carskich. W odrodzonym państwie polskim od 1926 roku stał się 
siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej i miejscem ważnych uroczystości państwowych. 

Druga wojna światowa przyniosła unicestwienie budowli 
będącej symbolem polskiej państwowości. Już 17 wrze-
śnia 1939 roku Niemcy zorganizowali zmasowany nalot 
na Warszawę. Bomby, które spadły na Zamek, zniszczyły 
między innymi dach, a wraz z nim plafon Bacciarellego 
w Sali Balowej. Od tego czasu przez trzy tygodnie history-
cy sztuki, architekci z Zamku i pracownicy Muzeum Naro-
dowego w Warszawie z narażeniem życia przewozili naj-
ważniejsze dzieła sztuki z wnętrz zamkowych do piwnic 
Muzeum Narodowego. Udało się uratować blisko 80% 
dzieł sztuki, które doczekawszy powojennej odbudowy 
Zamku, powróciły na swoje miejsce i stanowią podstawę 
dzisiejszej ekspozycji. W czasie powstania warszawskiego 
między 10 a 13 września 1944 roku hitlerowcy wysadzili 
Zamek w powietrze.

Po wojnie władze komunistyczne były niechętne odbudo-
wie Zamku Królewskiego. Dopiero w 1971 roku, wykorzystując dogodną sytuację poli-
tyczną (zmiana władz PZPR), uzyskano odpowiednią zgodę. Prace sfinansowano ze skła-
dek społecznych, darów od Polaków z kraju i zagranicy. W 1984 roku otwarto Zamek 
dla publiczności. Od tego czasu pełni on funkcje muzealne oraz reprezentacyjne.

Zamek Królewski, Pokój Sypialny - Tomasz 
Szymanski / Shutterstock.com

Zamek Królewski płonący po niemieckim 
ataku 17 IX 1939
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