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Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Tytuł mapy (GIS)

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Tytuł kategorii 
kolekcji

Muzeum Zamek 
w Łańcucie
Łańcut, podkarpackie

Tytuł kategorii 
kolekcji

Muzeum Lubelskie 
w Lublinie
Lublin, lubelskie

Tytuł kategorii 
kolekcji

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie
Szczecin, zachodnio-pomorskie

Tytuł kategorii 
kolekcji

Kolekcje | 15 Pokaż wszystkie

Dzieciństwo kiedyśPowrót 
do przeszłości

Od XS do XXLZwierzaki, stwory 
i potwory

Przedmioty osobliwe

Ścieżki edukacyjne | 17 Pokaż wszystkie

Cache-pot w bukiety 
kwiatowe i drobne 
kwiatki
Nieznany twórca 

1745–1750

Wazon z pokrywą z 
chinoiserie w typie 
Hoeroldta i Loewen-
fincka
Johann Daniel Rehschuh 

Johann Christoph Pietzsch 

1730–1735

Półmisek z dekoracją 
w stylu Kakiemon
Nieznany twórca 

1728–1731

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Obiekty | 10 522 Pokaż wszystkie

Cyfrowe zbiory muzeów dostępne w jednym miejscu

Sprawdź co jest w muzeach!
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Pokaż więcej wyników

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Pobierz wynikiNajwiększa trafnośćSortowanie:Wyniki: 456

Kolekcja Materiał Technika Autor Miejsce powstania Typ pliku Licencja Pokaż więcej filtrów

Filtry

ENO PROJEKCIEŚCIEŻKI EDUKACYJNEKOLEKCJEw muzeach Kot



Pokaż więcej wyników

Komoda Charles André Boulle 1720–1740 Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Komoda Charles André Boulle 1720–1740 Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Komoda Charles André Boulle 1720–1740 Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Komoda Charles André Boulle 1720–1740 Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Komoda Charles André Boulle 1720–1740 Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Miniatura Nazwa/tytuł obiektu Autor/twórca Czas powstania Właściciel

Pobierz wynikiNajwiększa trafnośćSortowanie:Wyniki: 46

Kolekcja: Meble Technika: Inkrustacja Autor: Charles André Boulle

Twoje kryteria wyszukiwania:

Obserwuj kryteria wyszukiwania

Kolekcja Materiał Technika Autor Miejsce powstania Typ pliku Licencja

Filtry

Pokaż więcej filtrów
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dowiedz się więcej » 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisifwcing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore roipi 
magna aliqua. Ut enim ad minim veeniam, quis nostruklad 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in tufpoy 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. 
Excepteur sint. s unde omnis iste natus error sit 
voluptartem accusantium doloremque laudantium, Totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inve iquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur sint. s unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium 
doloremque laudantium, Totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor.

Jak dołączyć?
Informacje dla muzeów

Muzeum Zamek 
w Łańcucie
Łańcut, podkarpackie

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie

Muzeum Lubelskie 
w Lublinie
Lublin, lubelskie

Kolekcje
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ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

 

odwiedź stronę: www.wilanow-palac.pl

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Wnętrza pałacu
System Informacji Przestrzennej (GIS)

Elewacje Pałacu
System Informacji Przestrzennej (GIS)

Porcelana 
miśnieńska
114 obiektów

Zegary
41 obiektów

Varia
56 obiektów

Sztuka starożytka
43 obiekty

Portret polski
36 obiektów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 r. 
muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i 
kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za 
dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze.
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I wszystko jasne!
O różnych rodzajach oświetlenia i tym, jaki ma ono wpływ 

na nasze życie

Supermocne
Opowieść o niezwykłych kobietach – bohaterkach

Ścieżki edukacyjne | 2

Muzeum Zamek 
w Łańcucie
Łańcut, podkarpackie

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Porcelana 
miśnieńska
114 obiektów

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie
Szczecin, zachodnio-pomorskie

Kolekcje | 3

Cache-pot w bukiety 
kwiatowe i drobne 
kwiatki
Nieznany twórca 

1745–1750

Wazon z pokrywą z 
chinoiserie w typie 
Hoeroldta i Loewen-
fincka
Johann Daniel Rehschuh 

Johann Christoph Pietzsch 

1730–1735

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Lichtarz 
dwuświecowy
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750
Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Obiekty | 14 Pokaż wszystkie

POLUBIONE MOJE GALERIE MOJE NOTATKI KRYTERIA WYSZUKIWANIA USTAWIENIA KONTA

Nazwa lub adres email użytkownika

ENO PROJEKCIEŚCIEŻKI EDUKACYJNEKOLEKCJEw muzeach Wpisz czego szukasz...

MÓJ PROFIL

WYLOGUJ
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Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Tytuł 
mojej galerii
Liczba obiektów w galerii

Ładne meble
7 obiektów

Inspiracje 
na prezenty
56 obiektów

Kocia
23 obiekty

Ptasia
12 obiektów

Moje Galerie | 14 +

Nazwa lub adres email użytkownika
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Pokaż więcej wyników

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Pobierz wynikiNajwiększa trafnośćSortowanie:

Nazwa lub adres email użytkownika

Ptasia galeria zawiera wizerunki wszystkich gatunków ptaków, które udało mi się rozpoznać na dziełach sztuki. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel 
lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.

Ptasia
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Opracowanie: 
 

Imię Nazwisko 
Imię Nazwisko 
Imię Nazwisko 

przy współpracy z XYZ

Opowieść o niezwykłych kobietach – bohaterkach

Supermocne

ENO PROJEKCIEŚCIEŻKI EDUKACYJNEKOLEKCJEw muzeach Wpisz czego szukasz...



Nazwa pliku, fot. Imię Nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit 
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 
 
Consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent 
sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam 
viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Ścieżka edukacyjna: Supermocne
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Nazwa pliku, fot. Imię Nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit 
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 
 
Consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent 
sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam 
viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Ścieżka edukacyjna: Supermocne
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Nazwa pliku, fot. Imię Nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit 
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 
 
Consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent 
sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam 
viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Ścieżka edukacyjna: Supermocne
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Zaawansowane techniki digitalizacji
Opis

Pieniądze szczęścia nie dają
Opis

Magia
Opis

Powrót do przeszłości
Opis

Nie tylko obraz
Opis

I wszystko jasne!
Opis

Zwyczaje, obyczaje
Opis

Od XS do XXL
Opis

Wielokulturowo 
= kolorowo 
Opis

Modnym być!
Opis

Po co liczyć czas?
Opis

Podróże małe i duże
Opis

Dzieciństwo kiedyś
Opis

Ukryte znaczenia
Opis

Zwierzaki, stwory 
i potwory
Opis

Supermocne 
Opis

Przedmioty osobliwe,  
niecodzienne,  
ciekawe
Opis

Ścieżki edukacyjne to... Consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit 
quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.Consequat, 
purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at 
aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Ścieżki edukacyjne
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Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Tytuł mapy (GIS)
Podtytuł

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Może cię również zainteresować:

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Pokaż wszystkieObiekty wykorzystane w ścieżce edukacyjnej | 10

Nazwa pliku XYZ 
2.11 MB (.csv)

Instrukcja wypełniania pól 
0.97 MB (.pdf)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisifwcing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore roipi 
magna aliqua. Ut enim ad minim veeniam, quis nostruklad 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in tufpoy 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. 
Excepteur sint. s unde omnis iste natus error sit 
voluptartem accusantium doloremque laudantium, Totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inve iquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur sint unde 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in tufpoy voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur 
sint. s unde omnis iste natus error sit voluptartem 
accusantium doloremque laudantium, Totam rem 

Ćwiczenia edukacyjne do swobodnego wykorzystania

tag 1 tag 2 tag 3 tag 4 tag 5 tag 6

Supermocne
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Pokaż więcej wyników

Nazwa obiektu 
prostego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
prostego XYZ
Twórca 

Datowanie
Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Wazka z pokrywą z 
motywami muszli, 
fioletowej siatki i 
kwiatów
Nieznany twórca 

1763–1774

Wazon w wiązanki 
kwiatów
Nieznany twórca 

1745–1750Lichtarz z figurką 
ogrodniczki
Nieznany twórca 

ok. 1775

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Maselniczka z 
pokrywką w formie 
owocu na liściu
Nieznany twórca 

ok. 1750

Wazka z pokrywką z 
uchwytem w formie 
truskawki
Nieznany twórca 

1750–1760

Wazon w wiązanki 
kwiatów
Nieznany twórca 

1745–1750

Lichtarz z figurką 
ogrodniczki
Nieznany twórca 

ok. 1775

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Lichtarz z figurką 
ogrodnika
Nieznany twórca 

ok. 1775

Cache-pot w bukiety 
kwiatowe i drobne 
kwiatki
Nieznany twórca 

1745–1750

Wazon z pokrywą z 
chinoiserie w typie 
Hoeroldta i Loewen-
fincka
Johann Daniel Rehschuh 

Johann Christoph Pietzsch 

1730–1735

Półmisek z dekoracją 
w stylu Kakiemon
Nieznany twórca 

1728–1731

Zestaw do herbaty 
dla dwóch osób
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie znajdują się znakomite przykłady czerwonej kamionki, 
porcelany i biskwitów z pierwszej europejskiej manufaktury porcelany w Miśni. Szczególną uwagę warto zwrócić na 
unikatowe przedmioty, takie jak czerwone kamionki Johanna Friedricha Bӧttgera - alchemika uznawanego za twórcę 
europejskiej porcelany twardej.

Porcelana miśnieńska
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Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Tytuł mapy (GIS)
Podtytuł

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Może cię również zainteresować:

Miśnia porcelana rzemiosło artystyczne August II tag 1 tag 2

tag 3 tag 4 tag 5 tag 6

Tagi:

Lokalizacja Na ekspozycji

Nr inwentarza Wil.776

Właściciel Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pochodzenie / sposób pozyskania Prywatna kolekcja króla Augusta II Mocnego

Sygnatury / Napisy Sygnatura Manufaktury Porcelany w Miśni

Miejsce powstania / znalezienia Miśnia, Saksonia, Niemcy

Czas powstania / Datowanie ok. 1750

Wymiary 8,5 x 19,6 x 17,2 cm

Tworzywo / Materiał porcelana

zdobienie farbami naszkliwnymiTechnika

Rodzaj obiektu Rzemiosło artystyczne

Autor / Twórca Nienzany

Inne nazwy Maselniczka Marszałkowej

Informacje o obiekcie:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisifwcing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore roipi magna aliqua. Ut enim ad minim veeniam, quis nostruklad exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur sint. s unde omnis 

iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 

ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo 

consequat. Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis 

iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque 

laudantiumritatis et quasi ropeior architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

 

Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 

error sit voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior architecto 

beatae vitae dicta sunt explicabo. Si ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur 

sint. s unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantium, totam 

rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea 

commodo conseq. dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo consequat. Culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior architecto beatae vitae 

dicta sunt explicabo.Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis 

unde omnis iste natus error. fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo consequat. Culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum. fugiat nulla parieratur.

Maselniczka z pokrywką w formie owocu na liściu

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Fot Fot Gpx RTI 3D 3D

Nazwa pliku, fot. Imię Nazwisko
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Informacje o licencji
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Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Tytuł mapy (GIS)
Podtytuł

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Może cię również zainteresować:

Krok 5 – Publikacja danych

Krok 4 – Licencje

Krok 3 – Kryteria techniczne

Krok 2 – Wymagania

Krok 1 – Korzyści

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisifwcing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore roipi 
magna aliqua. Ut enim ad minim veeniam, quis nostruklad exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. 
Excepteur sint. s unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in tufpoy voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo consequat.

reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo consequat. 
Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptartem 
accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Proces

Jak dołączyć?

KONTAKT DLA MEDIÓW DLA MUZEÓW FAQ

Cyfrowe zbiory muzeów dostępne w jednym miejscu

Sprawdź co jest w muzeach!
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Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Pokaż mniejObiekty w zespole | 15

Miśnia porcelana rzemiosło artystyczne August II tag 1 tag 2

tag 3 tag 4 tag 5 tag 6

Tagi:

Lokalizacja W magazynie

Nr inwentarza Wil.777/1–15

Właściciel Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pochodzenie / sposób pozyskania Prywatna kolekcja Branickich

Miejsce powstania / znalezienia Miśnia, Saksonia, Niemcy

Czas powstania / Datowanie 1920–1935

Autor / Twórca Christiaan "Chris" Johannes van der Hoef

Inne nazwy Serwis w geometryczne wzory

Informacje o zespole obiektów:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisifwcing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore roipi magna aliqua. Ut enim ad minim veeniam, quis nostruklad exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur sint. s unde omnis 

iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 

ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo 

consequat. Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis 

iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque 

laudantiumritatis et quasi ropeior architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Serwis śniadaniowy dla ośmiu osób

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
Warszawa, mazowieckie

Fot Fot

Nazwa pliku, fot. Imię Nazwisko

Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Tytuł mapy (GIS)
Podtytuł

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Może cię również zainteresować:
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Solniczka w kształcie 
muszelki na trzech 
nóżkach
Johann Joachim Kaendler 

1735–1740

Tytuł kategorii
Liczba obiektów w kategorii

POLIN Muzeum Historii 
Żydów Polskich
Warszawa, mazowieckie

Pot-pourri z figurką 
kadzielniczka z 
dwóch czarek z laki
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Tytuł mapy (GIS)
Podtytuł

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie
Warszawa, mazowieckie

Może cię również zainteresować:

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa obiektu 
XYZ
Johann Joachim Kaendler 

ok. 1750
Nazwa obiektu 
XYZ
Twórca 

Datowanie

Nazwa zasobu 
złożonego XYZ
Twórca 

Datowanie

Pokaż wszystkiePozostałe obiekty w zespole | 14

Miśnia porcelana rzemiosło artystyczne August II tag 1 tag 2

tag 3 tag 4 tag 5 tag 6

Tagi:

Lokalizacja W magazynie

Nr inwentarza Wil.777/8

Właściciel Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pochodzenie / sposób pozyskania Prywatna kolekcja Branickich

Sygnatury / Napisy Sygnatura Manufaktury Porcelany w Miśni

Miejsce powstania / znalezienia Miśnia, Saksonia, Niemcy

Czas powstania / Datowanie 1920–1935

Wymiary 8,5 x 19,6 x 17,2 cm

Tworzywo / Materiał porcelana

zdobienie farbami naszkliwnymiTechnika

Rodzaj obiektu Rzemiosło artystyczne

Autor / Twórca Christiaan "Chris" Johannes van der Hoef

Informacje o obiekcie:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisifwcing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore roipi magna aliqua. Ut enim ad minim veeniam, quis nostruklad exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur sint. s unde omnis 

iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 

ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo 

consequat. Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis 

iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque 

laudantiumritatis et quasi ropeior architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

 

Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 

error sit voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior architecto 

beatae vitae dicta sunt explicabo. Si ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. Excepteur 

sint. s unde omnis iste natus error sit voluptartem accusantium doloremque laudantium, totam 

rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inve iquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in tufpoy voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea 

commodo conseq. dolore eu fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo consequat. Culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptartem accusantium doloremque laudantiumritatis et quasi ropeior architecto beatae vitae 

dicta sunt explicabo.Culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis 

unde omnis iste natus error. fugiat nulla parieratur. iquip ex ea commodo consequat. Culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum. fugiat nulla parieratur.
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