
 

 

 

BIBLIOTEKA POLECA 

#protestzwykrzyknikiem #support #zdalninauczyciele #zostanwdomu 

https://www.vogue.pl/a/odwiedz-wersal-bez-wychodzenia-z-domu 

 

 

Legimi 

Aby sięgnąć po wybraną pozycję wystarczy wpisać na stronie www.legimi.pl/czas-na-czytanie/ kod 

czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej 

lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, 

 natomiast książka przyznana będzie bez ograniczeń czasowych. 

 

Cyfrowa platforma multimedialna 

Transmisje będą prowadzone na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl i edupolis.pl. 

 

Teatr bez wychodzenia z domu: 

https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/koronawirus-w-polsce-najlepsze-spektakle-online-teatr-w-

internecie/1v5nzfd,681c1dfa?fbclid=IwAR1Lof-

anyYh40QxilbIACFlB5GlHHOdIhRunKcbjX__htf3G8l7aSk2jDU 

 

Kujawsko-Pomorska   E-SZKOŁA 

https://edupolis.pl/e-learnig/?fbclid=IwAR0znoePYcKR1EoLG4ouzolp7gV1kifz9gOFaob0j-

Lpt6GEc99FgSyCHzo 

 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35522-epidemia-covid-19-otwieramy-

wirtualna-

szkole?fbclid=IwAR17_QzzezIjSBRywAcWgZSf3CG_maYXIHa62N3T5ucYAWJ2pPwgLAoRw4M 
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MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

https://www.facebook.com/search/top/?q=muzeum%20powstania%20warszawskiego 

 

Wirtualne muzea 

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-

spacery/?fbclid=IwAR0Sf1nbMczeRrlDQ5-zqodv61jLiT4TV2_F6VoKmx8rQwLW4DHmANPFbe8 

 

Dolnośląskie atrakcje 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/94569/Zwiedzaj-nie-wychodzac-z-domu-10-atrakcji-z-

Dolnego-Slaska-

FILMY?fbclid=IwAR1D8jtDcHrJgTcjY7DIOYYBL7LWehuHzNtQc20yQ9KgQiIMvo6tO7xfPMA 

 

Teatr Wielki  

https://teatrwielki.pl/?fbclid=IwAR2fPyYnCHS0q9KmRBAiIVo5qL6i-

2WyjicJhU1Mkj8ibRRvqgsLmsRWXGM 

 

 

Legalna Kultura 

https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-

zrodla?fbclid=IwAR2lrXiVeY0X5rh3rwq2jmeF5v4nm7A0NAIh-Opky8-pSIIUIS0l2tuQlws 

 

Empik Premium przez 60 dni za darmo. Do wyboru 11 tysięcy audiobooków i ebooków oraz bezpłatna 

wysyłka 

 

MUZEA NA ŚWIECIE 

Muzeum Brytyjskie, Londyn 

To kultowe muzeum zlokalizowane w centrum Londynu pozwala wirtualnym odwiedzającym zwiedzić 

Great Court oraz odkryć starożytny Kamień z Rosetty i egipskie mumie. W wirtualnej wycieczce 

znajdziesz także setki innych eksponatów. 
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Muzeum Guggenheima, Nowy Jork 

Funkcja street view w Google pozwala odwiedzającym zobaczyć słynną spiralną klatkę schodową  

Guggenheima bez wychodzenia z domu.  Możesz tam również odkryć niesamowite dzieła sztuki ery 

impresjonistycznej, post-impresjonistycznej oraz współczesnej. 

Narodowa Galeria Sztuki, Waszyngton 

To słynne amerykańskie muzeum sztuki udostępnia dwie wystawy online  za pośrednictwem Google. 

Pierwsza z nich dotyczy amerykańskiej mody w latach 1740-1895 i zawiera wiele sztuk odzieży z ery 

kolonialnej i czasów rewolucji.  Druga wystawa to zbiór prac holenderskiego malarza barokowego  

Johannesa Vermeera. 

Muzeum Orsay, Paryż 

Możesz wybrać się na wirtualny spacer po tej popularnej galerii sztuki, w której znajdują się dziesiątki 

prac słynnych artystów tworzących i żyjących w latach 1848-1914. Rzuć okiem na dzieła Moneta, 

Cézanna, Gauguina i innych. 

Narodowe Muzeum  Sztuki Współczesnej, Seul 

Jedno z popularnych koreańskich muzeów jest teraz dostępne z dowolnego miejsca na ziemi. 

Wirtualna wycieczka z Google zabierze Cię na sześć pięter sztuki współczesnej z Korei i całej kuli 

ziemskiej. 

Muzeum Pergamońskie, Berlin 

Jako jedno z największych muzeów w Niemczech, Pergamon ma wiele do zaoferowania – nawet jeśli 

nie jesteś tam fizycznie. To historyczne muzeum posiada w swoich zbiorach mnóstwo starożytnych 

eksponatów, łącznie z Bramą Isztar z Babilonu i, oczywiście Wielkim Ołtarzem Zeusa. 

Rijksmuseum, Amsterdam 

Odkryj osiągnięcia sztuki Złotego Wieku Holandii, włączając w to dzieła Vermeera i Rembrandta. 

Google umożliwia wycieczkę w tym kultowym muzeum za pomocą funkcji Street View, więc możesz 

poczuć się, jakbyś faktycznie wędrował po jego salach. 

Muzeum Van Gogha, Amsterdam 

Każdy fan tego genialnego artysty o tragicznym życiorysie może zobaczyć jego dzieła z bliska (lub 

prawie bliska) odwiedzając to muzeum wirtualnie – znajduje się tu największa kolekcja dzieł Vincenta 

van Gogha, obejmująca ponad 200 obrazów, 500 rysunków i ponad 750 prywatnych listów. 

Muzeum J. Paula Getty’ego, Los Angeles 

Europejskie dzieła sztuki z czasów tak odległych, jak  8 wiek można zobaczyć w tym kalifornijskim 

muzeum sztuki. Wybierz się na wycieczkę Street View i odkryj ogromną kolekcję obrazów, rysunków, 

rzeźb,  manuskryptów i fotografii. 

 



  

 

Galeria Uffizi, Florencja 

W tej mniej znanej galerii znajduje się kolekcja jednej z najsłynniejszych włoskich rodzin –  

Medyceuszy. Budynek został zaprojektowany przez Giorgio Vasariego w 1590 roku, specjalnie dla 

Kosmy I Medyceusza, lecz każdy może przespacerować się po jego pokojach z każdego miejsca na 

świecie. 

MASP, São Paulo 

The Museu de Arte de São Paulo to nie tylko pierwsze współczesne muzeum Brazylii, ale także 

organizacja non-profit. Dzieła sztuki umieszczone są na przezroczystych ściankach z pleksiglasu, co 

sprawia, że wydaje się, iż unoszą się w powietrzu. Wybierz się na wirtualną wycieczkę i doświadcz tej 

niezwykłej wystawy sam. 

Narodowe Muzeum Antropologiczne w Meksyku 

Zbudowane w 1964 roku, muzeum to jest poświęcone archeologii i historii meksykańskiego 

dziedzictwa z czasów przed pojawieniem się Hiszpanów. Są tam 23 sale wystawowe wypełnione 

starożytnymi eksponatami, obejmującymi także te związane z cywilizacją Majów. 

 

Niestety, nie wszystkie popularne muzea i galerie sztuki mogły zostać włączone do kolekcji Google 

Arts & Culture , lecz niektóre proponują opcję wirtualnego zwiedzanie niezależnie. Według Fast 

Company Luwr także udostępnia wirtualne wycieczki na swojej stronie internetowej. 

 

Aby zobaczyć więcej muzeów z kolekcji Google Arts & Culture , zajrzyj na ich stronę internetową. W 

wyszukiwarce Google znajdziesz także tysiące Street View z różnych muzeów. Google Arts & Culture 

oferuje też możliwość odwiedzenia słynnych miejsc o znaczeniu historycznym. 

WERSAL  

https://www.vogue.pl/a/odwiedz-wersal-bez-wychodzenia-z-domu 

Metropolitan Opera  

https://www.metopera.org/ 

 

WOLNE LEKTURY 

wolnelektury.pl 

Pi-stacja matematyka 

https://www.vogue.pl/a/odwiedz-wersal-bez-wychodzenia-z-domu
https://www.metopera.org/


TEATR  

 https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/koronawirus-w-polsce-najlepsze-spektakle-online-teatr-w-

internecie/1v5nzfd,681c1dfa?fbclid=IwAR1Lof-

anyYh40QxilbIACFlB5GlHHOdIhRunKcbjX__htf3G8l7aSk2jDU 
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