
KULTURALNE WYZWANIE 3 

Dzisiaj przed Wami kolejne wyzwanie, które pozwoli zwiedzić niedostępne obecnie miejsca. Gotowi?  

Misję czas zacząć.  

Cel trzeci: Muzea Watykańskie 

Dzisiaj zapraszam Was do wirtualnego 

zwiedzania Muzeów Watykańskich, które powstały ze 

zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez 

poszczególnych papieży. Początki kolekcji związane są  

z kolekcją dzieł zgromadzonych przez Sykstusa IV  

i Juliusza II. Powiększane były wielokrotnie podczas 

pontyfikatów kolejnych papieży. Zostały udostępnione 

publiczności w 1787 w celu pogłębienia znajomości 

kultury i sztuki. 

W Muzeach Watykańskich można także 

odnaleźć polski akcent. Znajduje się tu bowiem obraz 

JaNa Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”. Jest on 

eksponowany w Sali Sobieskiego. Na obrazie król 

podaje list z wiadomością o pokonaniu Turków księdzu, 

który przekazuje go wraz ze zdobytym sztandarem 

papieżowi. Obraz został podarowany przez Jana 

Matejkę papieżowi Leonowi XIII z okazji obchodów  

200. rocznicy stoczenia zwycięskiej bitwy. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_Watyka%C5%84skie 

POLECENIA: 

1. Wejdź na stronę 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-

elenco.html  

2. Pierwszy wirtualny spacer odbędziemy po pokojach malowanych przez Rafaela Santi 

( Raphael's Rooms), którego w 1508 roku wezwał do Rzymu papież Juliusz II.  

Wówczas 25 letnim artysta już cieszył się wielką sławą malarza pięknych madonn  

i doskonałych portretów, właśnie dlatego  Juliusz II do dekoracji swych nowych komnat 

wybrał Rafaela. Te apartamenty to tzw. Stanze (pokoje). Mieszczą się na II piętrze Watykanu. 

Rafael malował je począwszy od 1508 roku. Niestety, śmierć malarza w 1520 roku 

spowodowała, że prace ukończyli już tylko jego uczniowie i pomocnicy. Podczas pobytu  

w Rzymie Rafael namalował jeszcze mnóstwo innych obrazów, był architektem Bazyliki 

Piotrowej i także Naczelnym Konserwatorem miasta do spraw antycznych zabytków. 

Prowadził też bardzo intensywne życie towarzyskie, co pośrednio przyczyniło się do jego 

przedwczesnej śmierci w wieku 37 lat. 

3. W jednym z pokojów odnajdź fresk Rafaela zatytułowany „Szkoła Ateńska”. Wykonaj jego 

zdjęcie/zrzut ekranu. Odpowiedz na pytanie: Jakich dwóch filozofów przedstawił Rafael w 

centralnej części obrazu i jakie relacje ich łączyły?   

4. Zdjęcie/zrzut ekranu w tym miejscu dodaj jako załącznik do informacji zwrotnej. To dowód, 

że rzeczywiście tu byłeś. 
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5. Kolejnym miejscem naszego wirtualnego spaceru będzie Kaplica Sykstyńska (Sistine Chapel). 

To miejsce od początku było przeznaczone na ważniejsze uroczystości kościelne. Dawniej 

często odprawiano w niej msze św. Odbywa się tutaj także konklawe, czyli wybór nowego 

papieża. Specjalny piec wstawiany na czas wyborów ma wyprowadzony ponad dach komin. 

Kolor wydobywającego dymu informuje zgromadzonych na Placu Świętego Piotra o wynikach 

głosowania: czarny – nie udało się jeszcze wybrać nowego papieża, biały – decyzja o wyborze 

została podjęta. Warto zaznaczyć, że Kaplicę zwiedza się w całkowitym milczeniu, a wszelkie 

informacje przewodnik przekazuje przed wejściem. Nie wolno tu także bezwzględnie robić 

zdjęć, ani nagrywać filmów. 

6. Przyjrzyj się uważnie freskom zamieszczonym na ścianach oraz na sklepieniu kaplicy. 

Przedstawiają one sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Jednym z najbardziej znanych 

fresków Kaplicy Sykstyńskiej jest „Stworzenie Adama”, namalowane przez Michała Anioła. 

Znajdziesz go pośrodku sklepienia. Twoim zadaniem jest jednak uważnie obejrzeć freski i 

znaleźć ten, który przedstawia biblijną scenę potopu.  

7. Wykonaj zdjęcie/zrzut ekranu Potopu jako dowód, że byłeś w tym miejscu. 

8. Teraz poszukaj w dostępnych Ci źródłach, ile czasu trwał potop i ile osób zostało z niego 

ocalonych.  

To już wszystko w trzecim  wyzwaniu. Dalej możesz zwiedzać już samodzielnie. Koniecznie udaj 

się w dalszą drogę.  

Odpowiedzi i zdjęcia wyślij na adres: amkrasucka@wp.pl , w tytule maila wpisz swoje imię i 

nazwisko oraz klasę i tekst „wyzwanie nr…” 

Pamiętaj, liczy się nie tylko szybkość, ale także dokładność i poprawność wykonanych zadań !!! 

Czekam na Wasze zadania z misji:  Anna Maria Krasucka 
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