
Dzień Muzeów 
 

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju 
wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami. Dzień Muzeów dotychczas 
szerzej był znany jako Noc Muzeów. W Polsce akcja ta polegała na tym, że muzea otwierały 
swe drzwi dla zwiedzających na całą noc, za darmo. Wiązało się to z bardzo długimi kolejkami, 
a tego w czasach pandemii, oczywiście unikamy. Co powiecie na wirtualne spacery po 
najciekawszych muzeach? Za daleko do Paryża, nie ma czym jechać jechać do Warszawy? 

Dziś wszystko jest możliwe- zabieram Was w podróż gdzie będziecie mogli bez problemu 
spacerować nawet po zagranicznych muzeach ;-) Wyjątkowo możecie usiąść dziś wygodnie z 
kubkiem herbaty i ulubionymi ciastkami (czego w muzeach nie wolno robić) . 

To zaczynamy zwiedzanie. Życzę Wam wielu wrażeń podczas zwiedzania.   

Naszą wycieczkę zaczniemy od LUWRU, który znajduje się w Paryżu. 

 LUWR 

Dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. Jedno z największych 
muzeów na świecie, najczęściej odwiedzana placówka tego typu na świecie. Cały kompleks 
ma powierzchnię ponad 60 tys. m2 i obejmuje zbiory liczące około 300 000 dzieł sztuki - od czasów 
najdawniejszych po połowę wieku XIX. Wśród najwybitniejszych dzieł znajdziemy m.in. Nike 
z Samotraki, Wenus z Milo czy Mona Lis Leonarda da Vinci.  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne&prev=search 

 



BRITISH MUSEUM 

To jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej położone w centrum 
Londynu. Szczyci się ogromną kolekcją muzealną liczącą aż...8 milionów eksponatów! Ten 
niezwykły obiekt prezentuje dzieje ludzkości od jej początków aż do współczesności. Do 
najważniejszych eksponatów Brytyjskiego Muzeum należą m.in. mumie egipskie, statuy 
faraona Sesotrisa III, marmury z ateńskiego Partenonu, reliefy z Niniwy oraz szkice Michała 
Anioła, Rafaela i Leonarda da Vinci.  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.britishmuseum.org/&prev=search 

 

 

UFFIZI GALLERY 

To słynna galeria sztuki we Florencji i jedno z najstarszych muzeów w Europie. Galeria 
jest podzielona na kilka pomieszczeń utworzonych dla dzieł z różnych szkół i stylów. Wśród 
zbiorów Galerii Uffizi przeważają obrazy szkół włoskich i flamandzkich.   

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions&prev=search 



MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSK

To jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji i instytucji kulturalnych w 
stolicy. Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarte w 2004 roku, dokumentuje bardzo 
ważną część historii przy wykorzystaniu ponad 1 tys. eksponatów i 1,5 tys. archiwalnych 
fotografii i filmów. Za pomocą zdj
powstańczej stolicy.  

Zachęcam Was także do 
Codziennie wejścia na żywo z  ekspertami, kt

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-

 

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE

Królewska Kopalnia Soli w Wieliczc
kamiennej na świecie i najdłużej czynny zak
Wieliczce została wpisana na list
na świecie.  

https://www.ai360.pl/panoramy/279 
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KOPALNIA SOLI W WIELICZCE 

Soli w Wieliczce stanowi jedną z najstarszych kopalni soli 
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FILHARMONIA NARODOWA W WARSZAWIE 

Polska instytucja kultury, funkcjonująca w gmachu znajdującym się przy ulicy 
Jasnej 5 w Warszawie, który został wzniesiony w latach 1900–1901 pod kierunkiem Karola 
Kozłowskiego, a następnie przebudowany w 1955 przez Eugeniusza Szparkowskiego. 

Od 1955 w instytucji organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina. 

 

 

 

http://filharmonia.pl/o-nas/budynek/wirtualny-spacer/ 

 

 

MUZEUM DOBRANOCEK W RZESZOWIE 

 
 

http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/ 



To tylko kilka propozycji miejsc- muzeów, które możecie zwiedzić wirtualnie. Jeśli 
czujecie niedosyt, to podsyłam Wam jeszcze link, gdzie znajdziecie wiele ciekawych miejsc. 
Mam nadzieję, że coś Was zainteresuje.  

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 

 

Narysujcie proszę miejsce, eksponat, które wywarły na Was największe wrażenie. 
Zdjęcia prześlijcie na adres jankowskaswietlica@gmail.com. 

 

   Pozdrawiam 
Anna Jankowska  

 

 


