
Temat: Wirtualne spacery po polskich muzeach cz. 2 

 

1. Muzeum Narodowe w Kielcach: 

• zbiory: https://mnki.pl/pl/o_muzeum/zbiory_online, 

• obiekt tygodnia: https://mnki.pl/pl/obiekt_tygodnia, 

• wirtualny spacer: https://mnki.pl/pl/o_muzeum/spacer, 

• oferta dla 

najmłodszych: https://mnki.pl/pl/o_muzeum/wydawnictwa, https://mnki.pl/pl/edukacja/gry, ht

tps://mnki.pl/pl/edukacja/filmy, 

• strona: www.mnki.pl, 

• Facebook: https://www.facebook.com/mnkipl/, 

• Instagram: https://www.instagram.com/muzeumnarodowewkielcach/?hl=pl. 

 

 

2. Muzeum Narodowe w Warszawie 

• zbiory: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion, https://artsandculture.google.com/partner/muzeu

m-narodowe-w-warszawie, 

• zbiory MNW dostępne są również w europejskim serwisie Europeana, największym 

repozytorium europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz w serwisie Wikimedia Commons, 

• strona: http://www.mnw.art.pl/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/, 

• Instagram: https://www.instagram.com/nationalmuseuminwarsaw/?hl=pl 

 

 

3. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

• wirtualne zwiedzanie: www.panorama.auschwitz.org, 

• strona: http://www.auschwitz.org/, 

• Twitter: @AuschwitzMuseum, 

• Facebook: https://www.facebook.com/auschwitzmemorial/, 

• Instagram: https://www.instagram.com/auschwitzmemorial/?hl=pl, 

• E-learning: 16 lekcji po polsku, wiele w innych językach: http://auschwitz.org/edukacja/e-

learning/, 

• księgarnia online: www.ksiegarnia.auschwitz.org i www.books.auschwitz.org. 

 

 

4. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

• zbiory: http://muzea.malopolska.pl/muzeum/muzeum-domrodzinny-ojcaswietego-janapawla-

ii 

• aplikacja VR „Śladami świętego. Wirutalne Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła 

II: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malansoft.JPII 

• opisy eksponatów: https://domjp2.pl/kulturawrazliwa/#wprowadzenie 

• strona: https://domjp2.pl/ 

 

 

5. Muzeum Historii Polski 

• strona: www.muzhp.pl 

• publikacje: https://ngoteka.pl/handle/item/176 

• filmy historyczne dla dorosłych i młodzieży – kanał Youtube: muzhp.tv 

• pakiety edukacyjne: www.karski.muzhp.pl, www.kosciuszko.muzhp.pl 
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• baza czasopism: www.bazhum.muzh.pl 

• zbiory: https://artsandculture.google.com/partner/polish-history-museum?hl=pl 

• codzienny serwis kulturalny i historyczny: www.dzieje.pl 

 

 

6. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

• wirtualny spacer: https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html 

• strona: https://www.muzeumpulaski.pl/ 

 

 

7. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

• strona: https://muzeumpilsudski.pl/ 

• filmy edukacyjne: 

„Mieszkańcy spod 11”: https://www.youtube.com/watch?v=HuNBG5jw9-

c, 

„Przepis na komiks”: https://www.youtube.com/watch?v=D-

O21w3CuLA&t=3s, „Przepis na 

Lapbook”: https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw&t=3s, 

„Z okazji imienin Józefa 

Piłsudskiego”: https://www.youtube.com/watch?v=fFdsdOYH9mM, 

„Mamy Niepodległą”: https://www.youtube.com/watch?v=QT5IXLZiC-I, 

„Każdy się 

liczy”: https://www.youtube.com/watch?v=EVN4KP3PSpE&t=1021s, 

Józef 

Piłsudski: https://www.youtube.com/watch?v=fTP9XmGEO0Y&list=PLU

6jvDrid3RqSc9ZY6IrGfaUJhxlKkN2U   

• gra: http://mieszkancyspod11.pl/, 

• materiały edukacyjne: Zeszyty do Debat Historycznych: https://muzeumpilsudski.pl/zeszyty-

do-debat/, „O debatatowaniu”: https://muzeumpilsudski.pl/o-debatowaniu/ 

• wystawy: „Józef Piłsudski. Mąż stanu Polski i Europy”: http://wystawajozefpilsudski.pl i 

„Pierwsze dni niepodległości”: https://muzeumpilsudski.pl/wystawa-pierwsze-dni-

niepodleglosci/ 

 

 

8. Muzeum Lubelskie w Lublinie 

• strona: https://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci-5-20-20-44-173.html 

• Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumLubelskie/ - w ramach projektu „zwiedzanie 

Kaplicy Trójcy Świętej” codziennie pojawiać się będzie jedna scena fresków z opisem. 

 

 

9. Muzeum Łazienki Królewskie 

• strona: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl 

• zdigitalizowane zasoby online wraz z ich krótką historią: https://www.lazienki-

krolewskie.pl/pl/katalog/obiekty 

• biblioteka cyfrowa: https://bibliotekacyfrowa.lazienki-krolewskie.pl/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie/ 

 

 

10. Muzeum Narodowe w Krakowie 

• zbiory (ponad 130 tys. dzieł z kolekcji MNK): www.zbiory.mnk.pl 
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• cyfrowy zbiór z kolekcji Biblioteki MNK czy Biblioteki Książąt 

Czartoryskich: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra 

• wirtualny spacer możliwy jest po pięciu oddziałach Muzeum (Gmach Główny, Muzeum im. 

Emeryka Hutten-Czapskiego z Pawilonem Józefa Czapskiego, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 

Dom Jana Matejki oraz Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi 

„Atma”): https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow 

• strona: https://mnk.pl/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.narodowe.krakow/ 

• kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/2012M - zapowiedzi wystaw, zapisy rozmów i 

materiały archiwalne, 

• archiwum: http://mediatekamnk.pl/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/thenationalmuseuminkrakow/?hl=pl 

• Twitter: https://twitter.com/MNKrk 

 

 

11. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

• strona: www.mnzp.pl 

• Facebook: https://www.facebook.com/Muzeum-Narodowe-Ziemi-Przemyskiej-

447735885379050/ - codziennie prezentacja wybranego eksponatu z wystawy, opowieść o 

mniej znanych zabytkach, fotorelacja z pracy muzealników 

 

 

12. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

• strona: www.wilanow-palac.pl 

• oferta edukacyjna obejmująca multimedia, e-learningi, filmy i albumy 

zdjęć: https://www.wilanow-palac.pl/edukacja/e_edukacja 

• zbiory: http://cyfrowezbiory.muzeum-wilanow.pl/ 

• podróże palcem po niezwykłej mapie rezydencji wilanowskiej – interaktywnej, łączącej 

informacje z konkretnymi punktami w przestrzeni: http://gis.muzeum-wilanow.pl/gis/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/wilanow/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/wilanowpalac/?hl=pl 

 

 

13. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej 

• strona: https://www.muzeumpamieci.pl/, 

• oferta edukacyjna: https://www.muzeumpamieci.pl/edukacja/, 

• relacje z wydarzeń: https://www.youtube.com/channel/UC1SWObHZ1eWSxfYyyTgilbg, 

• Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.pamieci.oswiecim/. 

 

 

14. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

• strona: www.zamek.brzeg.pl 

• zbiory: https://maps.app.goo.gl/oQuRZWFeeEk9aMes6 

• Facebook: https://www.facebook.com/zamekBrzeg/ 

 

 

15. Muzeum Stutthof w Sztutowie 

• strona: http://stutthof.org/ 

• wirtualny spacer: http://stutthof.org/projekty/MuzeumStutthof.html 
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• wirtualny spacer po Muzeum Piaśnickim w Wejherowie (oddział Muzeum 

Stutthof): http://www.360studio.org/spacery/MuzeumPiasnickie.html 

• księgarnia internetowa: http://stutthof.org/publikacje/ 

• archiwum: informacje o więźniach KL Stutthof: http://stutthof.org/wyszukaj-bylych-

wiezniow/, zbiory ikonograficzne: http://stutthof.org/zbiory-ikonograficzne/, zbiór 

relacji: http://archives.stutthof.org/relacje/, 

• kalendarium historii KL Stutthof: http://stutthof.org/historia/ 

 

 

16. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w 

Markowej 

• Facebook: https://www.facebook.com/ulmamuseum/ 

• kampania upamiętniająca oraz popularyzująca ideę Narodowego Dnia Pamięci Polaków 

ratujących Żydów pod okupacją 

niemiecką: https://www.facebook.com/events/652597975500038/ 

• spot: https://www.youtube.com/watch?v=WDM2DZufT8A 

 

 

17.  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

• strona: https://artmuseum.pl/pl 

• zbiory: https://artmuseum.pl/pl/kolekcja, 

• archiwa: https://artmuseum.pl/pl/archiwum 

• zbiory filmoteki - https://artmuseum.pl/pl/filmoteka 

• wystawy: https://artmuseum.pl/pl/interaktywne-przewodniki 

• Park Rzeźby na Bródnie: https://park.artmuseum.pl/pl (komentarze dotyczące prac, teksty, 

katalogi) 

• Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumSztukiNowoczesnej/ 

 

 

18. Muzeum Sztuki w Łodzi 

• zdigitalizowane wizerunki dzieł z kolekcji wraz z opisami, jak i zapisy wykładów oraz 

fotorelacje z bogatej historii instytucji: https://zasoby.msl.org.pl/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/muzeumsztuki/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/muzeumsztuki/?hl=pl 

• Twitter: https://twitter.com/muzeumsztuki 

 

 

19. Muzeum Zamkowe w Malborku 

• strona: http://www.zamek.malbork.pl/ 

• Zamek w Kwidzynie: www.zamek.kwidzyn.pl 

• wirtualny spacer: https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/ 

• opisy i zdjęcia strat: http://straty.zamek.malbork.pl/straty/ 

 

 

20. Zamek Królewski na Wawelu 

• strona: https://wawel.krakow.pl/ 

• opisy kolekcji: https://wawel.krakow.pl/zbiory 

• wirtualne zwiedzanie Kolekcji Lanckorońskich: http://3d.wawel.krakow.pl/ 
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• darmowa aplikacja mobilna „Wawel”: https://wawel.krakow.pl/aplikacja-mobilna-Wawel - 

ułatwia dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. obiektów historycznych, wystaw, 

imprez oraz tras sezonowych, 

• gra edukacyjna: https://wawel.krakow.pl/gra 

• słuchowisko dla dzieci „Krótkie spięcie”: https://wawel.krakow.pl/sluchowisko 

• Facebook: https://www.facebook.com/Zamek-Kr%C3%B3lewski-na-Wawelu-

165198703495546/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/zamek_krolewski_na_wawelu/?hl=pl 

 

 

21. Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu 

• strona: https://www.zajezdnia.org 

• wirtualne zwiedzanie wystawy głównej: https://www.zajezdnia.org/virtual-tour/index.html 

• zwiedzanie online wystawy „Raj doczesny komunistów” 3D: 

https://www.youtube.com/watch?v=4mKxmirEBM0, 

2D: https://www.youtube.com/watch?v=IJkLb6PFQZU 

• wystawa o demonstracji w 2. rocznicę porozumień sierpniowych, która odbyła się 31 sierpnia 

1982 we Wrocławiu i Lubinie: http://31sierpnia1982.pl/ 

• wystawa „(Nie)zapomniany bohater Wrocławia trener Władysław Żmuda 

http://trenerzmuda.pl/mobile/ 

• wystawa „Z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska”: http://www.mloda-lekarka.pl/ 

• zbiory: https://www.zajezdnia.org/katalogi-zbiorow 

• Wrocławski Rocznik Historii Mówionej: https://www.wrhm.pl/ 

• zasoby Sieci Ziem Zachodnich i Północnych: http://szzip.pl/pl/ 

 

 

22. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 

• strona: https://mck.krakow.pl/ 

• księgarnia internetowa: https://mck.krakow.pl/ksiegarnia 

• publikacje online: https://mck.krakow.pl/publikacje-online 

• wybrane elektroniczne źródła informacji (katalogi, bazy danych, wyszukiwarki czasopism) 

przydatne w pracy naukowej: https://mck.krakow.pl/zrodla-el 

• YouTube: https://www.youtube.com/user/MCKkrk/playlists?view_as=subscriber 

 

 

23. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 

• Strona: https://csw.torun.pl/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/csw.torun/?ref=br_rs 

• Karty edukacyjne dla najmłodszych: https://csw.torun.pl/edukacja/zadania-do-dzialania-

karty-edukacyjne-31559/ 

 

 

24. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 

• strona: https://zacheta.art.pl/pl 

• oferta edukacyjna – warsztaty dla dzieci: https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/warsztaty-on-line 

• oprowadzania online: https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/oprowadzania-online-3 

• Facebook: https://www.facebook.com/zacheta/ 

Wirtualne koncerty – propozycje filharmonii i oper 

https://wawel.krakow.pl/aplikacja-mobilna-Wawel
https://wawel.krakow.pl/gra
https://wawel.krakow.pl/sluchowisko
https://www.facebook.com/Zamek-Kr%C3%B3lewski-na-Wawelu-165198703495546/
https://www.facebook.com/Zamek-Kr%C3%B3lewski-na-Wawelu-165198703495546/
https://www.instagram.com/zamek_krolewski_na_wawelu/?hl=pl
https://www.zajezdnia.org/wystawy
https://www.zajezdnia.org/virtual-tour/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=4mKxmirEBM0
https://www.youtube.com/watch?v=IJkLb6PFQZU
http://31sierpnia1982.pl/
http://www.mloda-lekarka.pl/
https://www.zajezdnia.org/katalogi-zbiorow
https://www.wrhm.pl/
http://szzip.pl/pl/
https://mck.krakow.pl/
https://mck.krakow.pl/ksiegarnia
https://mck.krakow.pl/publikacje-online
https://mck.krakow.pl/zrodla-el
https://www.youtube.com/user/MCKkrk/playlists?view_as=subscriber
https://csw.torun.pl/
https://www.facebook.com/csw.torun/?ref=br_rs
https://csw.torun.pl/edukacja/zadania-do-dzialania-karty-edukacyjne-31559/
https://csw.torun.pl/edukacja/zadania-do-dzialania-karty-edukacyjne-31559/
https://zacheta.art.pl/pl
https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/warsztaty-on-line
https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/oprowadzania-online-3
https://www.facebook.com/zacheta/


Ofertę skierowaną do melomanów przygotowały filharmonie i opery. Wśród propozycji są 

m.in. rejestracje transmisji internetowych koncertów, nagrania audio obejmujące 

wydawnictwa płytowe, ale także wideo wywiady z artystami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


