
 WIRTUALNE WYCIECZKI I SPACERY 

MUZEA W POLSCE 

Czasem trafiają się nam dni, kiedy nie chce się nic, a zwłaszcza zupełnie nie 
chce się wychodzić z domu w poszukiwaniu atrakcji. Często nie mamy też 
okazji odwiedzenia ciekawych miejsc, bo po prostu są za daleko. Obecna 
sytuacja, uniemożliwia nam zobaczenie interesujących miejsc. W tej sytuacji 
warto pamiętać o cudownej sile Internetu! Świetnym rozwiązaniem mogą być 
wirtualne spacery po atrakcyjnych miejscach! Wystarczy usiąść wygodnie 
samemu lub zaprosić do zwiedzania całą rodzinę i w zaciszu domowym odbyć 
wirtualną przechadzkę. 

W pierwszej części naszego Mini Przewodnika Wirtualnych Atrakcji dla całej 
rodziny zapraszamy Was do ciekawych Muzeów w Polsce. 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

Z pewnością słyszeliście o tym Muzeum. Dzięki odwiedzeniu tego miejsca 
poznacie i lepiej zrozumiecie codzienność mieszkańców Warszawy w czasie 
Powstania warszawskiego, które było jednym z najbardziej bohaterskich czynów 
patriotycznych w historii naszego kraju. Teraz Muzeum Powstania Warszawskiego 
poprzez profil FB łączy się również on-line i codziennie są wejścia na żywo z 
ekspertami, dzielącymi się swoją wiedzą i pasją. W programie: wirtualne 
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, lekcje historii on-line na różnych 
poziomach edukacji i wykłady historyczne. Zapraszamy na spacer po Muzeum. 

 

 



Zamek Królewski w Warszawie 

Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I 
Rzeczypospolitej. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 wraz z historycznym 
zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem Królewskim został uznany 
za pomnik historii. Zapraszamy na spacer. 

 

 

Kopalnia Soli w Wieliczce 

Kopalnia Soli w Wieliczce to najstarsze na ziemiach polskich przedsiębiorstwo 
solne sięgające swoimi początkami już średniowiecza. Przez całe stulecia była 
źródłem bogactwa kraju i materialnym fundamentem kultury – dzisiaj jest 
najchętniej odwiedzanym polskim obiektem turystycznym. Kilkusetletnia 
eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny układ przestrzenny 
wyrobisk górniczych. Skryte pod miastem, usytuowane na dziewięciu poziomach, 
sięgają głębokości 327 m. Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok. 
3000 komór. Kopalnia Soli w Wieliczce udostępniła Trasę Muzealną Muzeum Żup 
Krakowskich z podziemnymi komorami, w których znajdują się obiekty muzealne, 
a to wszystko w niezwykłym otoczeniu solnych rzeźb. Zapraszamy na spacer. 



 

 

Muzeum Zamkowe w Pszczynie 

Poznaj wspaniałe wnętrza, meble i wystrój Zamku w Pszczynie. Zobacz wspaniały 
park i otoczenie zamkowe Muzeum mieści się w dawnej rezydencji magnackiej na 
Śląsku, w której zachowało się oryginalne wyposażenie i meble. Zamek jest 
obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w 
Polsce. Zapraszamy na spacer. 

 

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

Skorzystaj z okazji do zobaczenia ponad 200 eksponatów z historia lotnictwa! 
Modele eksponowane są w krajobrazie lotniska z początku minionego stulecia, we 
wnętrzach dawnych i stylizowanych przestrzeniach hangarowych. Zapraszamy na 
spacer. 

 



 

Zamek krzyżacki w Malborku 

Odkryj historię Krzyżackiego Zamku! Dowiedz się ciekawostek o losach tego 
największego zachowanego zamku średniowiecznego w Europie! Zamek w 
Malborku, niegdyś siedziba mistrzów wielkiego zakonu krzyżackiego, dziś jest 
jedną z najpopularniejszych atrakcji województwa pomorskiego. Jego historia jest 
naprawdę bogata i sięga aż XIII wieku! Zapraszamy na spacer. 

 

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 

We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX 
wieku w stylu Drugiego Cesarstwa. Panorama daje możliwość spaceru po 
dziedzińcu, kaplicy, oraz pałacu, gdzie w każdym pomieszczeniu możemy z bliska 
obejrzeć obiekty muzealne. Zapraszamy na spacer. 



 

 

                                                               Miłej zabawy! 

                                                          Zespół świetlicowy 


