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Wirtualna wycieczka z Muzeum Powstania Warszawskiego 
 
Wirtualne Muzeum to wyjątkowy projekt Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundacji Orange 
zrealizowany, aby każdy internauta mógł poznać historię Powstania Warszawskiego. 
Uruchomione właśnie francuska i angielska wersje językowe serwisu www.1944.wp.pl 
umożliwiają interaktywne zwiedzanie zainteresowanym z całego świata. Wirtualne Muzeum to 
także wyjątkowe narzędzie edukacyjne, dzięki któremu uczniowie mogą poznawać historię w 
angażujący i multimedialny sposób. 
 
Wirtualna wycieczka po Muzeum Postania Warszawskiego idealnie oddaje nowoczesny charakter 
ekspozycji. Zwiedzający mogą obejrzeć eksponaty 3D, scenki rekonstrukcyjne, Wirtualny Mur 
Pamięci, archiwalne zdjęcia, filmy i wywiady z powstańcami, egzemplarze prasy powstańczej czy 
mapy. Dzięki zastosowaniu trójwymiarowej technologii można z bliska przyjrzeć się eksponatom, 
obrócić je i powiększyć. 
 
Wirtualne Muzeum to także cenne narzędzie edukacyjne. Młodzi ludzie lubią się uczyć przez 
doświadczanie, w trakcie pozwalających na samodzielne odkrywanie świata zajęć. Z myślą o nich, 
Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało specjalne scenariusze zajęć z wykorzystaniem 
zasobów Wirtualnego Muzeum. Pozwalają one w łatwy sposób zorganizować niezapomnianą lekcję 
historii. 
 
„Bardzo się cieszymy, że dzięki projektom takim jak Wirtualne Muzeum możemy przekazywać wiedzę 
w atrakcyjnej, interaktywnej i angażującej formie. Wierzę, że dzięki stworzeniu francuskiej i angielskiej 
wersji, internauci ze wszystkich zakątków świata poznają cenne zasoby Muzeum Powstania 
Warszawskiego − o współpracy przy tworzeniu wirtualnej wystawy Muzeum Powstania 
Warszawskiego mówi Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange. 
 
 
Uruchomione właśnie francuska oraz angielska wersje Wirtualnego Muzeum mogą być również 
pomocą dydaktyczną na zajęciach z języków obcych. Dlatego też powstały specjalne scenariusze 
interaktywnych lekcji dla nauczycieli języków w szkołach ponadpodstawowych. Dzięki tym materiałom 
w każdym zakątku świata podłączonym do internetu nauczyciel może zorganizować uczniom 
fascynujące zajęcia. 
 
Scenariusze wszystkich zajęć zostały przygotowane w łatwych do pobrania i użytkowania 
elektronicznych plikach tekstowych. Są zróżnicowane pod względem tematyki i formy realizacji. W 
lekcjach wykorzystano różnorodne metody dydaktyczne – pogadanki, wykłady, pracę w grupach, 
kwizy, krzyżówki, analizę źródeł pisanych i ikonograficznych, a także wykonanie prac plastycznych.  
 
„Liczymy, że naszymi projektami lekcji zainteresują się nauczyciele i zechcą skorzystać z nich przy 
realizacji programu szkolnego lub podczas zajęć fakultatywnych. Ofertę tę kierujemy także do 
animatorów zajęć edukacyjnych w instytucjach kultury” – o scenariuszach wirtualnych lekcji mówi Jan 
Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
Wirtualne Muzeum powstało we współpracy Muzeum Powstania Warszawskiego z Fundacją Orange. 
Scenariusze lekcji o Powstaniu Warszawskim (również w wersji angielskiej i francuskiej) są dostępne 
na stronie www.1944.pl/edukacja_i_kultura/scenariusze_lekcji_muzealnych.  
 
 
 
 

http://www.1944.wp.pl/
http://www.1944.pl/edukacja_i_kultura/scenariusze_lekcji_muzealnych


Fundacja Orange: 
Fundacja Orange prowadzi działania społeczne mające na celu wspieranie rozwoju kompetencji 
cyfrowych dzieci i młodzieży. Swoje cele statutowe Fundacja realizuje poprzez autorskie programy 
takie jak Akademia Orange, Pracownie Orange, Edukacja z Interentem, Orange dla Bibliotek, Dźwięki 
Marzeń. We wszystkie działania angażują się wolontariusze - pracownicy Orange. Fundacja wspiera 
także inicjatywy prowadzone przez organizacje i instytucje działające w zakresie rozwoju cyfrowych 
kompetencji, wykorzystujące zdobycze cyfrowej rewolucji do realizacji innowacyjnych projektów 
edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Fundacja Orange powstała w 2005 roku z inicjatywy 
Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel – obecnie Orange, który jest głównym fundatorem 
prowadzonych przez Fundację Orange działań społecznych.  
 
Muzeum Powstania Warszawskiego: 
Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania, jest 
wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Mieści 
się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu 
ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli. Przez ponad osiem lat działalności Muzeum odwiedziło 
ponad 3 500 000 gości. 
 
 
Więcej informacji udzielają: 
 
Daria Drabik 
Koordynator komunikacji i wydarzeń specjalnych 
Fundacja Orange 
Email: daria.drabik@orange.com 
Tel.: (22) 844 60 65 
 
 
Anna Kotonowicz 
Rzecznik Prasowy  
Muzeum Powstania Warszawskiego 
Email: akotonowicz@1944.pl 
Tel.: (22) 539 79 74 
Mob.: 510 290 057 
 
 
Joanna Oleniak 
Havas PR Warsaw 
Email: joanna.oleniak@havasww.com 
Tel.: (22) 444 0 663  
 
 

 

mailto:joanna.oleniak@havasww.com

