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Sztuka w wirtualnej przestrzeni polskich muzeów 

Do wykorzystywania nowych technologii zmobilizował nas czas przymusowej izolacji i miejmy nadzieję, 

że pożytecznym efektem tego stanu będzie utrwalone wśród użytkowników przekonanie o obecności 

wartościowych zasobów w wirtualnej przestrzeni, a z drugiej strony odpowiadać będą temu 

entuzjazmowi działania twórców kultury świadomych oddziaływania internetowego kanału informacji. 

Chciałabym zachęcić do zapoznania się z wybranymi witrynami muzeów oferującymi ciekawe zasoby 

i zbiory. Na pewno ułatwią one przygotowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów.  

https://u-jazdowski.pl/wydarzenia/u-jazdowski-online 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oferuje oglądanie filmów i performansów online, 

lekturę internetowych magazynów. Na kanale YouTube dostępne są dokumentacje wystaw, rejestracje 

spotkań, filmowe wizytówki artystów. 

 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion  

Muzeum Narodowe w Warszawie - strona umożliwia przeglądanie i oglądanie online dzieł z kolekcji 

setki muzeum, np. „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki) i dziesiątki innych eksponatów – poczynając 

od sztuki średniowiecznej po nowoczesną. Możemy je przeglądać według kategorii artystów i pokazów 

tematycznych. Muzeum można obejrzeć także dzięki innym usługom: 

- Google Street View (możliwość przejścia przez wiele muzealnych sal) - 

https://www.streetview.pl/item/162  

- Google Arts&Culture - https://artsandculture.google.com/partner/muzeum-narodowe-w-warszawie 

 

https://mnk.pl/aktualnosci/mnk-online 

Muzeum Narodowe w Krakowie online oferuje zbiory, kolekcje, cykle edukacyjne i materiały do pracy 

z dziećmi. W zbiorach Muzeum znajdują się dzieła, m.in. Maurycego Gottlieba, Leona 

Wyczółkowskiego, Zofii Stryjeńskiej, Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Wyspiańskiego.  

Muzeum Narodowe w Krakowie też można zwiedzać dzięki usłudze Google Arts&Culture - link.  

 

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy 

Zamek Królewski w Warszawie proponuje wycieczki online po wnętrzach Zamku, na stronie są także 

filmiki pokazujące historię tego miejsca oraz ciekawostki. 

 

https://wawel.krakow.pl/zostanwdomu 

Zamek Królewski na Wawelu  umożliwia wirtualnie zwiedzanie sal Zamku, m.in. kolekcję 

Lanckorońskich. Można także obejrzeć słynne wawelskie arrasy i cykl opowieści #przezdziurkęodklucza 

W krótkich filmikach kustosze Zamku pokazują, co dzieje się w muzeum i jakie prace trwają 

w wawelskich ogrodach. 
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https://zasoby.msl.org.pl/ 

Muzeum Sztuki w Łodzi oferuje online swoje nowe dzieła, a o niektórych z nich opowiadają sami 

artyści. Wartościowy jest też Przewodnik po sztuce, czyli seria krótkich filmów powstałych we 

współpracy z TVP Kultura, w których Zbigniew Libera opowiada o twórczości i życiu artystów 

kluczowych dla Muzeum Sztuki w Łodzi, m.in. Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim. 

 

https://muzeumslaskie.pl/pl/sightseeing_path/wirtualny-spacer-po-perspektywie/ 

Muzeum Śląskie w Katowicach jest muzeum regionalnym, od 2015 r. mieści się w nowoczesnej 

siedzibie na terenie dawnej kopalni węgla. Online można zobaczyć wirtualne wystawy lub przejrzeć 

zbory Muzeum https://muzeumslaskie.pl/pl/zbiory/. 

 

https://muzeum1939.pl/zapoznaj-sie-z-eksponatami-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku-w-

ramach-akcji-m2wswirtulanie/aktualnosci/3250.html 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku także ma w swej ofercie wirtualnie zwiedzanie. Na stronie 

umieszczane są eksponaty, materiały i ciekawostki. Można też przeżyć wirtualny spacer po terenie 

historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte poświęcony historii obrony półwyspu 

- https://spacer.muzeum1939.pl/pl/. Całość przygotowana w konwencji interaktywnej nawet 

z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.  

 

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html 

Muzeum Powstania Warszawskiego proponuje wirtualną przechadzkę na swojej stronie, 

a uzupełnieniem tej oferty są propozycje na facebookowym profilu Muzeum - 

https://www.facebook.com/1944pl/, na którym znajdziemy lekcje historii i wykłady online 

adresowane do różnych odbiorców.  

 

https://wirtualnyspacer.polin.pl/ 

Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” 

Muzeum Żydów Polskich „Polin” proponuje wirtualną wycieczkę po galerii stałej - 

https://wirtualnyspacer.polin.pl/. Bardzo różnorodne tematycznie materiały można znaleźć na stronie 

https://www.polin.pl/pl/muzeum-polin-w-twoim-domu  - umieszczono tam wywiady, relacje, 

rozmowy. 

https://zasoby.msl.org.pl/
https://muzeumslaskie.pl/pl/sightseeing_path/wirtualny-spacer-po-perspektywie/
https://muzeumslaskie.pl/pl/zbiory/
https://muzeum1939.pl/zapoznaj-sie-z-eksponatami-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku-w-ramach-akcji-m2wswirtulanie/aktualnosci/3250.html
https://muzeum1939.pl/zapoznaj-sie-z-eksponatami-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku-w-ramach-akcji-m2wswirtulanie/aktualnosci/3250.html
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
https://www.facebook.com/1944pl/
https://wirtualnyspacer.polin.pl/
https://wirtualnyspacer.polin.pl/
https://www.polin.pl/pl/muzeum-polin-w-twoim-domu

