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CZASOPISMA 

 

„Głos Nauczycielski” http://www.glos.pl/ 

„Konspekt” – pismo Akademii Pedagogicznej w 

Krakowie adresowane do środowisk akademickich i 

oświatowych. 

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/ 

W Witrynie Czasopism przeglądać można między 

innymi: „Teksty Drugie”, „Dialog”, „Tygodnik 

Powszechny”, „Zeszyty Literackie”, „Twórczość” 

http://witryna.czasopism.pl 

„Zeszyty literackie” -recenzje książek, informacje o 

zawartości czasopisma, krótkie streszczenia 
http://www.zeszytyliterackie.pl/ 

„Dialog”  http://katalog.czasopism.pl/index.php/Dialog 

„Dakada Literacka” min. najnowsze numery  http://www.dekadaliteracka.pl/ 

„Forum Humanistów”  http://www.nowaera.pl/6.html 

„Ruch Literacki”  http://www.pan-krakow.pl/?s=karta&id=25 

„Literatura na Świecie”  http://www.literaturanaswiecie.art.pl/ 

„Kultura Popularna” http://www.swps.edu.pl/new_www/kulturapopularna/ 

„Topos” 
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Topos_6_%28103

%29_2008 

„Nowa Polszczyzna”  http://www.we.pl/index.php?s=polszczyzna 

„Pamiętnik Literacki”  

kwartalnik naukowy, poświęcony historii literatury 

polskiej oraz zagadnieniom z zakresu krytyki 

literackiej i teorii literatury - jest najwyżej 

cenionym i najstarszym czasopismem 

polonistycznym. Powstał w r. 1902 jako 

kontynuacja "Pamiętnika Towarzystwa Literackiego 

im. Adama Mickiewicza" (wychodzącego we Lwowie 

w latach 1887-1898). Publikowany przez 

Wydawnictwo Ossolineum, do r. 1939 ukazywał się 

we Lwowie, następnie, w latach 1946-1950, w 

Warszawie, a od 1950 - we Wrocławiu. Do 1950 był 

organem Towarzystwa Literackiego im. Adama 

http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211 

http://www.glos.pl/
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/
http://witryna.czasopism.pl/
http://www.zeszytyliterackie.pl/
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http://www.nowaera.pl/6.html
http://www.pan-krakow.pl/?s=karta&id=25
http://www.literaturanaswiecie.art.pl/
http://www.swps.edu.pl/new_www/kulturapopularna/
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Topos_6_(103)_2008
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Topos_6_(103)_2008
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Mickiewicza, w 1952 stał się organem Instytutu 

Badań Literackich PAN (w latach 1950-1951 

wspólnie wydano 2 roczniki: XLI i XLII). Od 

początku r. 2003 wydawany jest przez 

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. 

„Magazyn Literacki” - miesięcznik poświęcony 

literaturze i rynkowi księgarskiemu. 
http://katalog.czasopism.pl/pismo.php?id_pisma=282 

„Kultura” http://kultura.onet.pl/ 

„Młoda Polonistyka” http://www2.polon.uw.edu.pl/wyd/czasopisma.php 

„Zeszyty Szkolne” http://www.stentor.com.pl/kwartalnik.php 

„Polonistyka” – czasopismo przedmiotowo-

metodyczne adresowane przede wszystkim do 

nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

http://www.edupress.pl/archiwum-czasopisma.php?id=7 

„Odra” – Wrocławskie Studium Literackie http://odra.okis.pl/ 

„Tygiel Kultury” http://katalog.czasopism.pl/index.php/Tygiel_Kultury 

„Tygodnik Powszechny” 
http://www2.tygodnik.com.pl/ 

„Nowa Polszczyzna” 
http://www.we.pl/index.php?s=polszczyzna 

„Polski w praktyce” 
http://www.edupress.pl/polski-w-praktyce.php 

„Znak” http://www.miesiecznik.znak.com.pl/ 

„Wychowawca” – miesięcznik dla nauczycieli 

i wychowawców katolickich. 
http://www.wychowawca.pl 

„Trendy – uczenie się w XXI w.” http://www.trendy.codn.edu.pl/ 

„e-Uczyć lepiej” http://uczyclepiej.odn.poznan.pl/ 

„Między nami polonistami” – czasopismo dla 

nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 
http://www.gwo.pl/parts/home/index.php?menu=226 

„Edukacja i Dialog” http://www.vulcan.edu.pl/eid/ 

http://katalog.czasopism.pl/pismo.php?id_pisma=282
http://kultura.onet.pl/
http://www2.polon.uw.edu.pl/wyd/czasopisma.php
http://www.stentor.com.pl/kwartalnik.php
http://www.edupress.pl/archiwum-czasopisma.php?id=7
http://odra.okis.pl/
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Tygiel_Kultury
http://www2.tygodnik.com.pl/
http://www.we.pl/index.php?s=polszczyzna
http://www.edupress.pl/polski-w-praktyce.php
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
http://www.wychowawca.pl/
http://www.trendy.codn.edu.pl/
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Lista polskich czasopism elektronicznych oraz 
elektronicznych odpowiedników periodyków 
drukowanych 

http://www.inib.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.ht

ml 

„Czas kultury” 
http://www.czaskultury.pl/?mod=wszystkie  

„FA-art” 
http://www.fa-art.pl/  

„artPapier” 
http://artpapier.com/  

Portal prezentujący zawartość czasopism z całego 

świata Onlinenewspapers.com 
http://www.onlinenewspapers.com 

Nowy dwumiesięcznik dla nauczycieli języka 

polskiego w szkołach podstawowych. Zamieszcza 

artykuły, informacje, recenzje i porady wybitnych 

specjalistów językoznawców, których celem jest 

rozbudzanie literackich i językowych zainteresowań 

nauczycieli. W dziale pt. Pomysł na ciekawą lekcję" 

nauczyciele znajdą m.in. scenariusze lekcji, karty 

pracy, materiały źródłowe i ilustracje. 

http://online.nextore.pl/e-prasa/polski_w_praktyce_-_e-

wydanie_p3980.xml 

 

Darmowy fragment 

„Tygodnik Ilustrowany” , numery z lat 1859 - 1860 http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/ti.htm 

„Monitor Polski”, lata: 1918, 1919, 1929 
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/

monitor_pl/start.htm 

Akcent 

 

http://free.art.pl/akcent_pismo/ 

 

Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z 
dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany 
początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został 
zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, 

sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W 
latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych 
był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku 
artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w 

niezmienionej postaci. 

TOPOS 

http://topos.iq.pl/ 

 

Topos (czasopismo) to ogólnopolski dwumiesięcznik 
literacki ukazujący się od maja 1993 r., dostępny w 

całym kraju w sieci salonów EMPiK, w wybranych 
księgarniach i galeriach oraz w prenumeracie. 

LAMPA 

http://www.lampa.art.pl/ 

 

Lampa – miesięcznik kulturalny wydawany przez Lampę i 
Iskrę Bożą. Nazwa pochodzi od wymyślonego przez 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pisma Lampa, które 
występuje w Listach z fiołkiem 

http://www.inib.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.html
http://www.inib.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.html
http://www.czaskultury.pl/?mod=wszystkie
http://www.fa-art.pl/
http://artpapier.com/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://online.nextore.pl/e-prasa/polski_w_praktyce_-_e-wydanie_p3980.xml
http://online.nextore.pl/e-prasa/polski_w_praktyce_-_e-wydanie_p3980.xml
http://images.nexto.pl/upload/wysiwyg/magazines/2010/raabe/public/raabe-polski_w_praktyce_201003_04_demo.pdf
http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/ti.htm
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/monitor_pl/start.htm
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/monitor_pl/start.htm
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RES PUBLICA NOWA 

 

http://publica.pl/ 

 

Res Publica Nowa – kwartalnik kulturalno-społeczny o 
profilu liberalnym, wydawany z przerwami od 1979 w 
Warszawie przez Fundację Res Publica im. Henryka 

Krzeczkowskiego; W latach 1979-1992 ukazywał się pod 
nazwą Res Publica. 

wakat 

http://www.sdk.pl/nocpoetow/manifestacje/waka

t/wakat.htm 

 

Wakat – kwartalnik zorientowany literacko, wydawany od 
2006 roku przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, 

poświęcony głównie twórczości młodych roczników, 
prezentujący jednak również zjawiska z zakresu innych 
dziedzin: muzyki, filmu, teatru, sztuk plastycznych i 
wizualnych. 

Dialog 

http://www.dialog.waw.pl/index.php?cmd=showIs

sue 

 

Dialog – czasopismo literacko–artystyczne, którego 

tematyką jest dramaturgia współczesna (teatralna, 
radiowa i telewizyjna). Miesięcznik powstał w 1956 roku, 
wydawany jest w Warszawie. Od 1 kwietnia 2010 
wydawcą jest Instytut Książki.[1] W każdym numerze 

drukowany jest dramat lub scenariusz, najczęściej jeszcze 
przed premierą teatralną lub telewizyjną. Pismo drukuje 
też eseje i felietony dotyczące sztuki dramatycznej oraz 
umieszcza przekłady dramatów obcych 

Odra 

http://odra.okis.pl/ 

 

Odra – miesięcznik. Do końca marca 2010 wydawany 
przez Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 przez 
Instytut Książki[1] oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu. Istnieje od 1961 roku. Pismo społeczno-

kulturalne związane z Dolnym Śląskiem. Redaktorem 
naczelnym jest Mieczysław Orski 

„Czas Kultury” http://www.czaskultury.pl/ 

Dwumiesięcznik przedstawiający różnorodne treści z zakresu 

szeroko rozumianej kultury, poezję, fragmenty prozy, felietony 

poświęcone literaturze polskiej i obcej, recenzje i omówienia 

wybranych pozycji, zagadnienia związane z teatrem, a także 

problematykę kina, filmu i prasy.  

„Inspiracje Polonistyczne” 

http://free.art.pl/marka/  

Kwartalnik „Inspiracje Polonistyczne”  na swoich łamach 

zamieszcza m. in. problematykę związaną z realizacją ścieżek 

międzyprzedmiotowych. 

 

„Kresy” www.kresy.pl 

Tematyka czasopisma skupia się wokół literatury, kultury i 

sztuki. Prezentowany jest dorobek literacki wielu pisarzy i 

poetów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W kwartalniku 

zamieszczane są też recenzje i omówienia nowości 

wydawniczych z dziedziny literatury i nauk pokrewnych.  

„Dekada Literacka” 

http://www.dekadaliteracka.pl/ 

Czasopismo zajmuje się poezją, prozą, esejem, recenzją i 

felietonem. 

„Zeszyty Poetyckie” www.zesztypoetyckie.pl 

Czasopismo poświęcone jest w całości najnowszej poezji 

skupione na prezentacji najciekawszych twórców; zamieszcza 

artykuły pracowników naukowych z kraju i z zagranicy.  

„Pamiętnik Literacki” 

http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211 

Naukowe czasopismo polonistyczne poświęcone historii 

literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu krytyki literackiej 

i teorii literatury.  

http://publica.pl/
http://www.sdk.pl/nocpoetow/manifestacje/wakat/wakat.htm
http://www.sdk.pl/nocpoetow/manifestacje/wakat/wakat.htm
http://www.dialog.waw.pl/index.php?cmd=showIssue
http://www.dialog.waw.pl/index.php?cmd=showIssue
http://odra.okis.pl/
http://www.czaskultury.pl/
http://free.art.pl/marka/
http://www.kresy.pl/
http://www.dekadaliteracka.pl/
http://www.zesztypoetyckie.pl/
http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211
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„Długie Teksty” 

http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=212 

Czasopismo poświęcone przede wszystkim wiedzy o 

literaturze, teorii i krytyce literackiej, sięgające jednak do 

dziedzin pokrewnych, otwarte na interdyscyplinarne 

dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.  

"Barok. Historia - Literatura - Sztuka" 

http://www.ilp.uw.edu.pl/barok.php 

 Półrocznik poświęcony jest  szczegółowym 
zagadnieniom, szeroko pojętej, historii kultury 
(m. in. historii literatury, sztuki, muzyki, 

filozofii) i skupia swój badawczy ogląd na 
obszarze polskiego, a także europejskiego 
baroku. 

 

„Poznańskie Studia Polonistyczne” 

http://psp.amu.edu.pl/index.php?page=o_wydawn

ictwie 

 Czasopismo ukazujące się w dwóch seriach: 
literackiej i językoznawczej. 

http://www.gazetakulturalna.zelow.pl/ 

 

         Gazeta Kulturalna - pismo kulturalno-literackie 

wydawane nieprzerwanie od 1996 roku w Zelowie. 

Pomysłodawcą i inicjatorem założenia pisma jest jego 

redaktor naczelny - Andrzej Dębkowski[  

  

http://www.fantastyka.pl/ 

 

"Fantastyka" (1982-1990), od 1990 "Nowa Fantastyka" - 

polski miesięcznik literacki poświęcony literaturze 

fantastycznej (science fiction, fantasy).  

W miesięczniku publikowane są utwory, opowiadania i 

powieści polskich oraz zagranicznych autorów fantastyki, 

recenzje filmów oraz książek fantastycznych, a także artykuły 

o tematyce popularnonaukowej i felietony. W przeszłości na 

łamach NF pojawiały się również informacje na temat 

konwentów i ważniejszych wydarzeń w fandomie.  

http://www.nybooks.com/ 

 

The New York Review of Books - amerykański 

dwutygodnik specjalizujący się w tematyce literatury, 

kultury i wydarzeń społeczno - politycznych. Dużą częścią 

gazety są recenzje książek, również punktem wyjścia 

większości artykułów nie dotyczących bezpośrednio literatury 

są nowości wydawnicze.  

http://www.zeszytykomiksowe.org/ 

 

Zeszyty Komiksowe - czasopismo, poświęcone 

komiksom. Ukazuje się od marca roku 2004. 

W "Zeszytach Komiksowych" nacisk kładziony jest na polskie 

komiksy, ale opisywane są one w szerszym kontekście 

światowym. Wiele artykułów dotyczy też komiksu w 

Europie Środkowo-Wschodniej.  

http://www.literaturanaswiecie.art.pl/ 

 

"Literatura na Świecie" zajmuje się literaturą obcą; na jej 

łamach pojawiają się tłumaczenia, szkice krytycznoliterackie, 

eseje i omówienia. Miesięcznik prezentuje zarówno klasykę 

literatury światowej, jak i twórców mniej znanych. 

Poszczególne numery pisma przedstawiają twórczość 

http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=212
http://www.ilp.uw.edu.pl/barok.php
http://psp.amu.edu.pl/index.php?page=o_wydawnictwie
http://psp.amu.edu.pl/index.php?page=o_wydawnictwie
http://www.gazetakulturalna.zelow.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/1996
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zelów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Dębkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Dębkowski
http://www.fantastyka.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/1982
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesięcznik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka_naukowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwent_fanów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fandom
http://www.nybooks.com/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutygodnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://www.zeszytykomiksowe.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Środkowo-Wschodnia
http://www.literaturanaswiecie.art.pl/
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wybranego kraju czy pisarza, poety. Wydawane są numery 

przedstawiające twórczość nowych noblistów oraz 

tematyczne.  

Prenumerata od 1972 r.  

http://odra.okis.pl/ 

 

Miesięcznik założony w 1961 r. we Wrocławiu. Na jego 

łamach drukowana jest publicystyka, reportaże, dyskusje 

polityczne, szkice historyczne. W każdym numerze 

prezentowana jest nowa twórczość wybitnych autorów 

polskich i zagranicznych. Często ogłaszają tu swe wiersze 

Wisława Szymborska i Tadeusz Różewicz. Stałe felietony 

mają Urszula Kozioł i Stanisław Lem, a o życiu muzycznym 

pisze Wojciech Dzieduszycki.  

 
BIBLIOTEKI i INNE STRONY ZAWIERAJĄCE TEKSTY LITERACKIE 

 

Biblioteka Wirtualna http://www.biblioteka.onet.pl 

Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.html 

Internet Public Library http://www.ipl.org/ 

Sieć Autorów http://www.writers.net/ 

Children’s Literature Web Guide http://www.ucalgary.ca/~dKbrown/ 

Biblioteka Narodowa w Warszawie http://www.bn.org.pl/ 

Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl/ 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?action=ChangeLangua

geAction&language=pl 

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej – 

prezentacja dzieł literatury polskiej w formie 

elektronicznej (Uniwersytet Gdański) 

http://monika.univ.gda.pl/~literat/ 

Serwis Staropolska on-line poświęcony dawnej 

literaturze i kulturze polskiej. Znajduje się tu 

biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa 

oraz wybór opracowań, materiał ikonograficzny i 

dźwiękowy. 

http://staropolska.gimnazjum.com.pl 

Port wydawniczy zawierający informacje o 

nowościach wydawniczych. Członkowie Klubu 

Literatury.net.pl mogą pobierać książki w 

programie pdf. 

http://www.literatura.net.pl/ 

E-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra 

 

http://odra.okis.pl/
http://www.biblioteka.onet.pl/
http://www.pbi.edu.pl/index.html
http://www.ipl.org/
http://www.writers.net/
http://www.ucalgary.ca/~dKbrown/
http://www.bn.org.pl/
http://pbl.ibl.poznan.pl/
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl
http://monika.univ.gda.pl/~literat/
http://staropolska.gimnazjum.com.pl/
http://www.literatura.net.pl/
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra


WYKAZ STRON INTERNETOWYCH PRZYDATNYCH W PRACY 
WSPÓŁCZESNEGO POLONISTY 

 

Technologia Informacyjna 
Aleksandra Dziak 

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL 
Opracowanie na podstawie: A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008, poszukiwania własne oraz 

studentów II roku FILOLOGII POLSKIEJ KUL 

  

Serwis Literatura i Sztuka, zawiera poezję polską i 

obcą oraz prozę polska i obcą. 
http://www.poema.art.pl/ 

Jan Brzechwa Sto bajek – ilustrowane wiersze dla 

dzieci 
http://janbrzechwa.w.interia.pl 

Miniencyklopedia Pana Tadeusza http://www.republika.pl/pan_tadeusz_miniencyklopedia 

Serwis zawierający utwory poetyckie http://republika.pl/szedhar 

Serwis Skarbnica literatury polskiej zawiera teksty 

literatury polskiej ze wszystkich epok literackich. http://www.literatura.zapis.net.pl/ 

Serwis Skarby Literatury Polskiej prezentuje wybór 

najbardziej znaczących dzieł literatury w formie 

elektronicznej. 

http://www.polska.pl/literatura/index.htm 

Poezja polska – internetowy serwis poetycki http://www.poezja-polska.art.pl/ 

Exlibris – biblioteka internetowa http://exlibris.biblioteka.prv.pl/ 

Ebook.pl http://www.ebook.pl/ 

Portal Literacki – Fabrica Librorum http://www.portalliteracki.pl/ 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra 

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa http://www.dbc.wroc.pl/dlibra 

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna http://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka/biblioteka.html 

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra 

Wirtualna Biblioteka 
http://www.olympus.edu.pl/Instytut%20NW/wirtualna_

biblioteka.htm 

eBiblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra 

Akademicka Biblioteka Internetowa http://abi.amu.edu.pl/ 

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra 

Skarby Dziedzictwa Narodowego http://dziedzictwo.polska.pl/ 

Meliton – Mediewistyka online http://meliton.gimnazjum.com.pl/index.html 

Wolne Lektury http://www.wolnelektury.pl/katalog 

Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Space.pl http://www.czytanki.terramail.pl 

http://www.poema.art.pl/
http://janbrzechwa.w.interia.pl/
http://www.republika.pl/pan_tadeusz_miniencyklopedia
http://republika.pl/szedhar
http://www.literatura.zapis.net.pl/
http://www.polska.pl/literatura/index.htm
http://www.poezja-polska.art.pl/
http://exlibris.biblioteka.prv.pl/
http://www.ebook.pl/
http://www.portalliteracki.pl/
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
http://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka/biblioteka.html
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
http://www.olympus.edu.pl/Instytut%20NW/wirtualna_biblioteka.htm
http://www.olympus.edu.pl/Instytut%20NW/wirtualna_biblioteka.htm
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
http://abi.amu.edu.pl/
http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
http://dziedzictwo.polska.pl/
http://meliton.gimnazjum.com.pl/index.html
http://www.wolnelektury.pl/katalog
http://www.czytanki.terramail.pl/
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International Digital Library http://en.childrenslibrary.org 

Polska strona biblijna http://www.biblia.poznan.pl 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona” http://www.polona.pl/dlibra 

Biblioteka Jagielońska umożliwia korzystanie ze 

zbiorów on–line oraz czasopism, poza tym posiada 

obszerną bazę danych.  

http://www.bj.uj.edu.pl/ 

Ibuk.pl czytelnia on-line to serwis, który 

udostępnia on-line wiele podręczników 

akademickich, z różnych dziedzin. 

http://www.ibuk.pl/ 

Wolne lektury to serwis, który umożliwia darmowe 

przeczytanie lektury przez Internet, a także w wielu 

wypadkach udostępnia lektury w formatach mp3 i 

innych. 

http://www.wolnelektury.pl/ 

Biblioteki cyfrowe (katalog Onet.pl) http://katalog.onet.pl/11149,biblioteki-cyfrowe,k.html 

 
PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE 

 

Scholaris.pl – Internetowe Centrum Zasobów 

Edukacyjnych MEN 

http://www.scholaris.pl/cms/ 

http://scholaris.pl/Portal 

Portal edukacyjny zawierający aktualności 

oświatowe, katalog stron WWW, forum dyskusyjne, 

środki dydaktyczne. 

http://www.eduforum.pl/ 

Portal edukacyjny edux.pl  

Portal umożliwia korzystanie z materiałów 

edukacyjnych udostępnionych przez nauczycieli. 

http://www.edukacja.edux.pl/ 

Na serio- serwis edukacyjny. Przydatne materiały 

dotyczące szybkiej nauki, szybkiego czytania. 
http://www.naserio.com.pl/ 

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, zawierający 

materiały dydaktyczne, Bibliotekę Multimedialną, 

porady prawne dla nauczycieli. 
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony 

http://en.childrenslibrary.org/
http://www.biblia.poznan.pl/
http://www.polona.pl/dlibra
http://www.bj.uj.edu.pl/
http://www.ibuk.pl/korpo/index.php
http://www.wolnelektury.pl/
http://katalog.onet.pl/11149,biblioteki-cyfrowe,k.html
http://www.scholaris.pl/cms/
http://scholaris.pl/Portal
http://www.eduforum.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://www.naserio.com.pl/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
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Portal edukacyjny zawiera informacje z instytucji 

oświatowych, postanowienia CKE, doskonalenie 

zawodowe, materiały dydaktyczne, forum 

dyskusyjne. 

http://www.oswiata.org.pl/ 

Serwis edukacyjny Komputer w Szkole, opracowany 

przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i 

Zastosowań Komputerów. Na stronie odnaleźć 

można przykłady zastosowań komputerów w 

nauczaniu poszczególnych przedmiotów. 

http://www.oeiizk.edu.pl/ 

Serwis edukacyjny, zawiera informacje na temat 

awansu zawodowego nauczycieli, materiały 

dydaktyczne, artykuły, przegląd prasy 

specjalistycznej. 

http://www.profesor.pl/index.php 

Portal o egzaminach do gimnazjum, liceum i na 

studia. 
http://www.egzaminy.edu.pl/ 

Bezpłatne publikacje nauczycieli, materiały 

dydaktyczne, artykuły, prezentacje, testy, quizy, 

forum dyskusyjne, ogłoszenia drobne. 
http://www.polonista.hg.pl/ 

Serwis Humanistyczny „Hamlet” http://hamlet.pro.e-mouse.pl 

Virtualo.pl – język polski, eBooki (książki on-line, 

książki.pdf). 
http://virtualo.pl/jezyk_polski_poradnik_prof_markowski
ego/jezyk_polski/edukacja/ebook/c246i448/ 

Portal edukacyjny zawierający wiadomości 

merytoryczne z języka polskiego dla szkoły 

podstawowej, gimnazjum i liceum 

http://6plus.interklasa.pl/szesc/img/str1.htm 

W serwisie tym odnaleźć można informacje 

dotyczące nowej matury, które zostały zebrane na 

podstawie informatorów maturalnych. 
http://www.matura.oswiata.org.pl/artykuly.php?n=1 

http://www.oswiata.org.pl/
http://www.oeiizk.edu.pl/
http://www.profesor.pl/index.php
http://www.egzaminy.edu.pl/
http://www.polonista.hg.pl/
http://hamlet.pro.e-mouse.pl/
http://virtualo.pl/jezyk_polski_poradnik_prof_markowskiego/jezyk_polski/edukacja/ebook/c246i448/
http://virtualo.pl/jezyk_polski_poradnik_prof_markowskiego/jezyk_polski/edukacja/ebook/c246i448/
http://6plus.interklasa.pl/szesc/img/str1.htm
http://www.matura.oswiata.org.pl/artykuly.php?n=1
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Serwis Awans zawodowy nauczycieli zawiera 

informacje o publikacjach, o kursach i szkoleniach, 

materiały dydaktyczne. 
http://www.szkola.net/awans/? 

Strona zawierająca informacje o podręcznikach z 

języka polskiego, ścieżkach edukacyjnych oraz 

projekty dydaktyczne dla szkoły podstawowej. 
http://www.free.art.pl/marka/ 

Serwis Polonista - czas na lektury ma w swoich 

zbiorach lektury szkolne, linki do stron związanych 

z literaturą. 
http://polonista.w.interia.pl/ 

Program Edukacyjny Newsweeka.  http://edu.newsweek.pl/ 

Serwis poświęcony zagadnieniom nowej matury. 
http://www.matura.pl/ 

Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej, 

zawiera aktualności edukacyjne, internetową bazę 

szkół, giełdę podręczników i książek. 
http://www.edu.com.pl/ 

Serwis edukacyjny Edukacja – zawiera informacje 

dla uczniów i nauczycieli. http://www.stargard.edu.pl/ 

Wirtualny Pokój Nauczycielski, na stronie znajduje 

się forum, środki dydaktyczne, wiadomości 

dotyczące edukacji. 
http://www.wpn.pl 

Platforma edukacyjno-naukowa Eduskrypt, 

skierowana do nauczycieli, metodyków, 

konsultantów, pracowników naukowych. 
http://www.eduskrypt.pl/ 

http://www.szkola.net/awans/?
http://www.free.art.pl/marka/
http://polonista.w.interia.pl/
http://edu.newsweek.pl/
http://www.matura.pl/
http://www.edu.com.pl/
http://www.stargard.edu.pl/
http://www.wpn.pl/
http://www.eduskrypt.pl/
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Oświatowy serwis informacyjny. Zawiera 

informacje na temat aktualnych wydarzeń 

oświatowych, bardzo przydatne są dwie możliwości: 

pytanie do eksperta” i „materiały praktyczne”. 

http://www.eduinfo.pl 

Wirtualny Wszechświat – serwis 

popularnonaukowy i edukacyjny. 
http://www.wiw.pl/ 

Serwis Rady Języka Polskiego http://rjp.pan.pl 

Serwis edukacyjny Edukator http://www.edukator.org.pl 

Wszystko o internecie dla szkół 

 

 

http://www.ids.edu.pl/   

 

Centrum edukacji obywatelskiej http://www.ceo.org.pl/   

Wrocławski portal edukacyjny 
http://www.edukacja.q4.pl/   

 

Serwis poświęcony tematyce związanej z awansem  

i doskonaleniem zawodowym nauczycieli http://www.literka.pl 

 
SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE ONLINE 

 

Znajdują się tu słowniki Wydawnictwa Naukowego 

PWN: Słownik języka polskiego, Słownik 

ortograficzny i Słownik wyrazów obcych 

http://polszczyzna.pwn.pl 

http://www.eduinfo.pl/
http://www.wiw.pl/
http://rjp.pan.pl/
http://www.edukator.org.pl/
http://www.ids.edu.pl/
http://www.ceo.org.pl/
http://www.edukacja.q4.pl/index.html
http://www.literka.pl/
http://polszczyzna.pwn.pl/
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Słownik wyrazów obcych http://swo.pwn.pl 

Słownik języka polskiego http://sjp.pwn.pl 

Słownik ortograficzny http://so.pwn.pl 

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna 

On-line 
http://wiem.onet.pl 

Słownik skrótów języka polskiego http://lpj.pl/index.php?op=85#d 

Słowniki języka polskiego 

Znajdują się tu słowniki: frazeologiczny, 

ortograficzny, wyrazów obcych, krzyżówkowy, 

gwary uczniów, poprawnej polszczyzny, synonimów 

i antonimów 

http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html 

 

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna http://portalwiedzy.onet.pl/ 

Encyklopedia Internautica http://encyklopedia.interia.pl 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 

Władysława Kopalińskiego 
http://www.slownik-online.pl/index.php 

Znajdują się tu: Słownik frazeologiczny, Słownik 

trudnych słów, Słownik ortograficzny, Słownik 

języka polskiego, Słownik wyrazów obcych 

http://slowniki.onet.pl 

Encyklopedia Britannica w języku angielskim http://info.eb.com/ 

Ling.pl - największy darmowy słownik online. 

Mieści różne języki. 
http://www.ling.pl/ 

Internetowa Encyklopedia PWN http://www.encyklopedia.wp.pl/ 

http://swo.pwn.pl/
http://sjp.pwn.pl/
http://so.pwn.pl/
http://wiem.onet.pl/
http://lpj.pl/index.php?op=85#d
http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html
http://portalwiedzy.onet.pl/
http://encyklopedia.interia.pl/
http://www.slownik-online.pl/index.php
http://slowniki.onet.pl/
http://info.eb.com/
http://www.ling.pl/
http://www.encyklopedia.wp.pl/
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Serwis poświęcony frazeologii, nauce o wyrażeniach 

i zwrotach, idiomach i frazemach, oraz słownikom 

frazeologicznym. 

http://www.frazeologia.pl/frazeologia/ 

Słownik synonimów 

http://synonimy.ux.pl/;  

http://www.synonimy.pl 

Nowy słownik gwary uczniowskiej http://www.joemonster.org/article.php?sid=2690 

Słownik gwarowy -http://www.isibrno.cz/~malczyk/slownik.htm 

MEGAsłownik.pl http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy 

Słownik staropolski http://www.staropolska.pl/slownik/ 

Słownik gwary śląskiej http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/gwara.htm 

Encyklopedia mitów i legend „Mitencyklopedia” http://mitencyklopedia.w.interia.pl/mitologia.html 

Słownik motywów literackich „Motywy literackie” http://motywy-literackie.klp.pl/ 

Słownik pisarzy http://pisarze.pl/ 

Słownik synonimów i antonimów http://leksykony.interia.pl/synonim 

Słownik, w którym  w łatwy i prosty sposób 

możemy przetłumaczyć dane słowo na język obcy i 

odwrotnie. Słowo w języku obcym, którego nie 

rozumiemy możemy przetłumaczyć na polski. Przy 

każdym haśle wyjaśniona została dziedzina w jakiej 

dany wyraz może być używany oraz przykłady 

występowania danego wyrazu w zdaniu. 

http://megaslownik.pl/home 

 

http://www.frazeologia.pl/frazeologia/
http://synonimy.ux.pl/
http://www.synonimy.pl/
http://www.joemonster.org/article.php?sid=2690
http://www.isibrno.cz/~malczyk/slownik.htm
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy
http://www.staropolska.pl/slownik/
http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/gwara.htm
http://mitencyklopedia.w.interia.pl/mitologia.html
http://motywy-literackie.klp.pl/
http://pisarze.pl/
http://leksykony.interia.pl/synonim
http://megaslownik.pl/home
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Słownik synonimów. Strona prosta  w obsłudze. 

Dostępna jest lista alfabetyczna haseł oraz mapa 

strony. 

http://www.slownik-synonimow.eu/ 

 

Słownik gwary śląskiej. Serwis nie posiada 

wyszukiwarki, wygląda dość prymitywnie. Jednak 

wchodząc w odnośnik litery, na która wyszukujemy 

słowo otwiera nam się tabela, w której obok wyrazu 

śląskiego występuje polski oraz angielski. 

http://www.republikasilesia.com/RS/slownik/ 

 

  

 
SERWISY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM TWÓRCOM 

 

Serwis poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu http://www.kwiatek.krakow.pl/wyspianski 

Serwis poświęcony K. K. Baczyńskiemu http://www.baczynski.of.pl/ 

Serwis poświęcony życiu i twórczości Agnieszki 

Osieckiej. 
http://free.art.pl/osiecka/ 

Wisława Szymborska -  życiorys, bibliografia, 

fotografie noblistki, wybór wierszy.  
www.liczby_szymborskiej.republika.pl/ 

Serwis poświęcony życiu i twórczości Edwarda 

Stachury. 
http://stachuriada.pl/ 

Serwis poświęcony życiu i twórczości Jana 

Kochanowskiego. 
http://kochanowski.nasz.info/ 

Strona poświęcona Andrzejowi Bursie, zawierająca 

wiersze poety. 
http://www.bolgraph.com.pl/Andrzej_Bursa/ 

Strona poświęcona Rafałowi Wojaczkowi. Zawiera 

informacje biograficzne, twórczość i wiadomości 

dotyczące filmu. 

http://www.wojaczek.art.pl/ 

Jacek Kaczmarski – życiorys, płyty, teksty, książki. http://www.kaczmarski.ltd.pl/ 

http://www.slownik-synonimow.eu/
http://www.republikasilesia.com/RS/slownik/
http://www.kwiatek.krakow.pl/wyspianski
http://www.baczynski.of.pl/
http://free.art.pl/osiecka/
http://stachuriada.pl/
http://kochanowski.nasz.info/
http://www.bolgraph.com.pl/Andrzej_Bursa/
http://www.wojaczek.art.pl/
http://www.kaczmarski.ltd.pl/
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Szczepan Twardoch – strona autorska http://www.szczepan.twardoch.pl/miscellana.html 

Mikołaj Rej – biografia, dzieła, studia, konferencje, 

Rej w internecie. 
http://www.mikolajrej.pl/bibliografia.php 

Adam Asnyk w serwisie Kulturalnej Polski http://asnyk.kulturalna.com/ 

Joanna Chmielewska. Strona oficjalna (obecnie nie 

działa, ale polecam – jest bardzo dobra!) 
http://www.chmielewska.pl 

Strona tworzona przez miłośników twórczości 

Ryszarda Kapuścińskiego 
http://www.kapuscinski.hg.pl/ 

Oficjalna strona internetowa Czesława Miłosza http://www.milosz.pl 

Strona poświęcona Zbigniewowi Herbertowi 
http://www.zbigniew.herbert.pl; http://www.zbigniew-

herbert.com/ 

Strona poświęcona Adamowi Ziemianinowi http://zielonydom.fm.interia.pl 

Strona poświęcona twórczości Brunona Schulza http://www.brunoschulz.org 

Strona poświęcona twórczości ks. Jana 

Twardowskiego 
http://www.twardowski.poezja.eu 

Strona poświęcona twórczości Marka Hłaski http://www.marekhlasko.republika.pl 

Strona poświęcona twórczości Jana 

Kochanowskiego 
http://kochanowski.nasz.info 

Strona poświęcona twórczości Andrzeja 

Sapkowskiego 
http://www.sapkowski.pl 

Eustachy Rylski. Oficjalna strona o autorze http://www.rylski.pl/ 

http://www.szczepan.twardoch.pl/miscellana.html
http://www.mikolajrej.pl/bibliografia.php
http://asnyk.kulturalna.com/
http://www.kapuscinski.hg.pl/
http://www.milosz.pl/
http://www.zbigniew.herbert.pl/
http://www.zbigniew-herbert.com/
http://www.zbigniew-herbert.com/
http://zielonydom.fm.interia.pl/
http://www.brunoschulz.org/
http://www.twardowski.poezja.eu/
http://www.marekhlasko.republika.pl/
http://kochanowski.nasz.info/
http://www.sapkowski.pl/
http://www.rylski.pl/
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Strona poświęcona Cyprianowi Kamilowi 

Norwidowi i jego twórczości 
http://monika.univ.gda.pl/~literat/cnwybor/ 

Oficjalna strona współczesnej pisarki Marty Fox http://martafox.republika.pl/ 

Fiodor Dostojewski http://www.jpol.pl/pisarze/dostojewski.html 

Henryk Sienkiewicz 

http://genealogia.okiem.pl/sienkiewicz_henryk.htm 

http://www.forumakad.pl/archiwum/2002/01/artykuly

/23-on-miejsce_jedyne_niepowtarzalne.htm 

http://univ.gda.pl/~literat/hsnowel/index.htm 

Witold Gombrowicz http://www.gombrowicz.pl/i4.html 

Strony poświęcone twórczości Haliny 

Poświatowskiej 
http://www.koniczynka.art.pl; http://poswiatowska.org 

Strona poświęcona twórczości Marii Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej 

http://www.zapiecek.com/kwiatkowska/pawlikowska_3t

omiki.html 

Portale poświęcone Adamowi Mickiewiczowi 
http://www.oss.wroc.pl; http://www.mickiewicz.art.pl; 

http://pan_tadeusz_miniencyklopedia.republika.pl 

Strona zawierająca galerię zdjęć Małgorzaty 

Musierowicz, jej biografię, bibliografię książek o 

niej, wiele okładek jej dzieł, ponadto forum 

czytelników. 

http://www.musierowicz.com.pl/ 

Dorota Terakowska - strona zawierająca biografię 

autorki, galerię jej zdjęć, księgę gości, czat  i wiele 

innych informacji. 

http://www.terakowska.art.pl/ 

Astrid Lindgren http://www.astridlindgren.se/ 

Serwis Poezja polska promuje wiersze poetów 

takich jak: Józef Baran, Adam Ziemianin 
http://www.poezja-polska.pl/fusion/main.php 

Juliusz Słowacki – biografia, twórczość http://www.juliuszslowacki.grupaphp.com/ 

http://monika.univ.gda.pl/~literat/cnwybor/
http://martafox.republika.pl/
http://www.jpol.pl/pisarze/dostojewski.html
http://genealogia.okiem.pl/sienkiewicz_henryk.htm
http://www.forumakad.pl/archiwum/2002/01/artykuly/23-on-miejsce_jedyne_niepowtarzalne.htm
http://www.forumakad.pl/archiwum/2002/01/artykuly/23-on-miejsce_jedyne_niepowtarzalne.htm
http://univ.gda.pl/~literat/hsnowel/index.htm
http://www.gombrowicz.pl/i4.html
http://www.koniczynka.art.pl/
http://poswiatowska.org/
http://www.zapiecek.com/kwiatkowska/pawlikowska_3tomiki.html
http://www.zapiecek.com/kwiatkowska/pawlikowska_3tomiki.html
http://www.oss.wroc.pl/
http://www.mickiewicz.art.pl/
http://pan_tadeusz_miniencyklopedia.republika.pl/
http://www.musierowicz.com.pl/
http://www.terakowska.art.pl/
http://www.astridlindgren.se/
http://www.poezja-polska.pl/fusion/main.php
http://www.juliuszslowacki.grupaphp.com/
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Jan Paweł II – bibliografia, kalendarium, twórczość 

literacka 
http://papiez.polska.pl/ 

Tadeusz Borowski – w zakładkach można odnaleźć 

bibliografię, główne wyznaczniki opowiadeań 

autora, cachy, narracja, streszczenia opowiadań 

http://ob.ostatnidzwonek.pl/ 

Oficjalna strona Stanisława Lema http://www.lem.pl/polish/main.htm 

Strona poświęcona twórczości i biografii Adama 

Mickiewicza 

http://mickiewicz.klp.pl/ 

 

Biografia Zygmunta Krasińskiego, omówienie 

utworów: Irydion, Nie-boska komedia, Agaj Han 

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_krasinski

_zygmunt 

 

Biografia Jana Kochanowskiego 
http://www.gandalf.com.pl/a/kochanowski-jan/ 

 

Strona zawiera życiorys BOLESŁAWA PRUSA, kilka 

jego dzieł prozatorskich i publicystycznych. 

Sylwetka pisarza ujęta przez pryzmat pobytu w 

Nałęczowie. 

http://www.naleczow.com.pl/prus/prus.

php 

Strona poświęcona jest życiu i twórczości MARII 

KONOPNICKIEJ – przykładowe cytaty, wiersze i 

opracowania. 

http://konopnicka.klp.pl/ 

Biografia ELIZY ORZESZKOWEJ + kilkanaście 

pozycji bibliograficznych przydatnych przy 

analizach jej twórczości. 

http://univ.gda.pl/~literat/autors/orzesz

k.htm 

Krótka biografia ADAMA ASNYKA. Największym 

atutem strony są zamieszczone filmiki z utworami 

muzycznymi skomponowanymi do tekstów Asnyka 

(wykonawcy m. in. Bracia Cugowscy, Czesław 

Niemen, Jacek Wójcicki). 

http://members.chello.pl/j.uhma/asnyk.

html 

Serwis, na którym można odnaleźć teksty nowel 

HENRYKA SIENKIEWICZA. 

http://poczta.univ.gda.pl/~literat/hsnow

el/index.htm 

Artykuł Grzegorza Czerwińskiego pt.: „Człowiek i 

przyroda w twórczości ADOLFA DYGASIŃSKIEGO”. 

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-

numery-archiwalne,2154,article,3021  

http://papiez.polska.pl/
http://ob.ostatnidzwonek.pl/
http://www.lem.pl/polish/main.htm
http://mickiewicz.klp.pl/
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_krasinski_zygmunt
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_krasinski_zygmunt
http://www.gandalf.com.pl/a/kochanowski-jan/
http://www.naleczow.com.pl/prus/prus.php
http://www.naleczow.com.pl/prus/prus.php
http://konopnicka.klp.pl/
http://univ.gda.pl/~literat/autors/orzeszk.htm
http://univ.gda.pl/~literat/autors/orzeszk.htm
http://members.chello.pl/j.uhma/asnyk.html
http://members.chello.pl/j.uhma/asnyk.html
http://poczta.univ.gda.pl/~literat/hsnowel/index.htm
http://poczta.univ.gda.pl/~literat/hsnowel/index.htm
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2154,article,3021
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2154,article,3021


WYKAZ STRON INTERNETOWYCH PRZYDATNYCH W PRACY 
WSPÓŁCZESNEGO POLONISTY 

 

Technologia Informacyjna 
Aleksandra Dziak 

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL 
Opracowanie na podstawie: A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008, poszukiwania własne oraz 

studentów II roku FILOLOGII POLSKIEJ KUL 

Portal poświęcony życiu i twórczości WISŁAWY 

SZYMBORSKIEJ. Jego mocną stroną jest ciekawa 

oprawa graficzna. 

http://www.liczby_szymborskiej.republik

a.pl/woda.html 

Bogaty zasób poezji TADEUSZA RÓŻEWICZA 

(również w wersji angielskiej). 

http://www.poezja.org/index.php?akcja=

wierszeznanych&kto=R%F3%BFewicz&ak

=pokaz 

Rękopisy, szkicowniki i nagrania poezji 

ZBIGNIEWA HERBERTA. 
http://www.herbert2008.pl/ 

 

KULTURA I SZTUKA 

 

Strona zawiera informacje o bieżących 

wydarzeniach kulturalnych. 
http://www.radio.com.pl/kultura 

 

StacjaKultura.pl jest miejscem, w którym 

użytkownicy mogą zapoznać się z kulturą w 

szerokim tego słowa znaczeniu. 

www.stacjakultury.pl 

 

 

Wyszukiwarka wydarzeń kulturalnych. 

Ogólnopolski dziennik kulturalny online z 

katalogiem kin, teatrów  

www.kulturaonline.pl 

 

 

Serwis o tańcu breakdance, hip-hop i imprezach 

hh. Na stronie zawody breakdance, imprezy, 

artykuły, zdjęcia, filmy, muzyka mp3 break dance 

www.break.pl 

 

 

Serwis poświęcony kulturze i sztuce dla dzieci. 

Zawiera informacje na temat bieżących wydarzeń z 

całej Polski oraz artykuły, wywiady, recenzje... 

www.Qlturka.pl 

 

Międzynarodowe Centrum Kultury jest instytucją 

badawczą, ekspercką, prowadzi działalność 

wystawienniczą, promocyjną, edukacyjną i 

wydawniczą.  

http://www.mck.krakow.pl/ 

 

Kultura: Ośrodki, Muzea, Teatry, Wystawy, Sztuka 

ludowa na Kaszubach 

Ośrodki Kultury Informacje  

http://www.ave.net.pl/kaszuby/kultura.htm 

 

http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&kto=R%F3%BFewicz&ak=pokaz
http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&kto=R%F3%BFewicz&ak=pokaz
http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&kto=R%F3%BFewicz&ak=pokaz
http://www.herbert2008.pl/
http://www.radio.com.pl/kultura
http://www.stacjakultury.pl/
http://www.kulturaonline.pl/
http://www.break.pl/
http://www.qlturka.pl/
http://www.mck.krakow.pl/
http://www.ave.net.pl/kaszuby/kultura.htm
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Strona poświęcona historii polskiego radia. http://www.historiaradia.neostrada.pl/ 

Galeria Malarstwa Polskiego http://www.artyzm.com/ 

Kopie dzieł wielkich mistrzów http://www.mojeobrazy.com.pl/ 

Sztuka.pl – sztuka w pełnym wymiarze http://www.sztuka.pl/ 

Sztuka.net – serwis o sztuce http://www.sztuka.net/ 

Sztuka architektury – dla architektów i miłośników 

architektury 
http://www.sztuka-architektury.pl/ 

Wyspa sztuki – stronka zrzeszająca artystów; 

muzyka, literatura, malarstwo 
http://www.wyspasztuki.netgaleria.pl/ 

Galeria sztuki SART – galeria sztuki w sieci - 

prezentująca nieprzerwanie wystawy polskiej 

sztuki plastycznej od 1999 roku  

http://www.galeriasart.pl/index.htm 

Foto Galeria Artystyczna – otwarta galeria 

monochromatycznej fotografii 
http://www.iso400.pl/ 

Culture.pl – informator kulturalny; literatura, 

muzyka, sztuki wizualne, film, teatr 
http://www.culture.pl/pl/culture/ 

O.pl – polski portal kultury; artykuły, wydarzenia, 

prezentacje; film, architektura, design, fotografia, 

historia, literatura, muzyka, nowe media, sztuka, 

taniec, teatr. 

http://o.pl/ 

Kultura gniewu – oficjalna strona wydawnictwa; 

komiksy 
http://www.kultura.com.pl/index.php 

Granice.pl – wortal literacki http://www.granice.pl/ 

Gildia.pl – fantastyczny portal kulturalny http://www.gildia.pl/ 

Wędrówka po Lublinie http://www.magiczny-lublin.pl/ 

Galeria Sztuki Współczesnej http://www.viseti.pl 

Muzeum Lubelskie http://www.zamek-lublin.pl/  

http://www.historiaradia.neostrada.pl/
http://www.artyzm.com/
http://www.mojeobrazy.com.pl/
http://www.sztuka.pl/
http://www.sztuka.net/
http://www.sztuka-architektury.pl/
http://www.wyspasztuki.netgaleria.pl/
http://www.galeriasart.pl/index.htm
http://www.iso400.pl/
http://www.culture.pl/pl/culture/
http://o.pl/
http://www.kultura.com.pl/index.php
http://www.granice.pl/
http://www.gildia.pl/
http://www.magiczny-lublin.pl/
http://www.viseti.pl/
http://www.zamek-lublin.pl/index.php?l=pl&r=1
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Portal polskiej sztuki współczesnej http://www.portal.sztuki.info/ 

Malarstwo- nurty  w malarstwie http://www.magazynsztuki.pl/ 

Polska sztuka baroku http://www.webmedia.pl/szym0n/barok/ 

Kultura baroku (po angielsku) http://www.baroquelife.org/ 

Muzyka klasyczna http://www.klasycznamuzyka.republika.pl/ 

Historia http://historia.pgi.pl/ 

Muzyka filmowa http://www.muzykafilmowa.pl/ 

Zabytki w Polsce http://www.zabytki.pl/ 

Portal informujący o wydarzeniach kulturalnych w 

Warszawie. 
http://www.kulturalnie.waw.pl/ 

Głowni twórcy impresjonistyczni. Krótka 

charakterystyka stylu. 
http://www.impresjonizm.art.pl/index_pl.html 

Muzyka mistrzów w internecie: Chopin http://www.chopin.toya.net.pl/ 

Strona Muzeum Narodowego w Warszawie http://www.mnw.art.pl/ 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie- 

aktualności, premiery, galerie, wystawy. 
http://www.artmuseum.pl/ 

Strona w języku angielskim poświęcona 

kompozytorom wszystkich epok. 
http://classical.net/ 

Strona poświęcona malarstwu z całego świata http://malarze.info/ 

The Web Gallery of Art http://www.wga.hu 

Galeria malarstwa współczesnego Inne spojrzenie http://www.innespojrzenie.wp.pl 

Strona obejmuje 31 malarzy (wraz z reprodukcjami 

ich dzieł), których nazwiska pojawiły się w 

utworach Jacka Kaczmarskiego 

http://www.kaczmarski.friko.pl 

http://www.portal.sztuki.info/
http://www.magazynsztuki.pl/
http://www.webmedia.pl/szym0n/barok/
http://www.baroquelife.org/
http://www.klasycznamuzyka.republika.pl/
http://historia.pgi.pl/
http://www.muzykafilmowa.pl/
http://www.zabytki.pl/
http://www.kulturalnie.waw.pl/
http://www.impresjonizm.art.pl/index_pl.html
http://www.chopin.toya.net.pl/
http://www.mnw.art.pl/
http://www.artmuseum.pl/
http://classical.net/
http://malarze.info/
http://www.wga.hu/
http://www.innespojrzenie.wp.pl/
http://www.kaczmarski.friko.pl/
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Strona w języku angielskim poświęcona sztuce http://www.stricoff.com/ 

Zamek Królewski na Wawelu http://www.wawel.krakow.pl/ 

Muzeum Narodowe w Poznaniu http://www.mnp.art.pl/ 

Muzeum Narodowe w Krakowie http://www.muzeum.krakow.pl/ 

Muzeum Narodowe w Gdańsku http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/ 

Teatr Narodowy - aktualności związane z 

premierami sztuk, repertuary, archiwa i galerie. 
http://www.narodowy.pl/ 

Najnowsze wydarzenia związane z wystąpieniami w 

Teatrze Wielkim, galerie, sprzedaż biletów oraz 

repertuar. 

http://www.teatrwielki.pl/ 

Muzeum Powstania Warszawskiego http://www.1944.pl/ 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mk.gov.pl/ 

Gombrowicz Gallery http://beinecke.library.yale.edu/gombrowicz/about.html 

Na stronie filharmonii dostępne są informacje 

dotyczące najbliższych koncertów, sztuk 

muzycznych, spotkań kulturalnych, a także cennik 

spektakli, internetowa rezerwacja oraz historia 

samej filharmonii. 

http://www.filharmonialubelska.pl/ 

 

Strona udostępnia wiadomości dotyczące Teatru 

Wielkiego  w Warszawie, repertuaru, aktorów 

występujących na scenie opery i wielu innych 

ciekawych informacji. 

http://www.teatrwielki.pl/ 

 

http://www.1944.pl/ 

Strona muzeum udostępnia wiadomości dotyczące  

historii powstania, galerii, kalendarza imprez oraz 

rezerwacji on-line. 

http://www.skansen.lublin.pl/1-al-historia.html 

Internetowa wizualizacja Muzeum Wsi Lubelskiej 

przyciąga uwagę i zachęca do odwiedzenia Skansenu, 

ułatwia także organizowanie wycieczek. 

http://www.rzezba-oronsko.pl/ 

Strona Centrum Rzeźby Polskiej promuje fascynacje 

polską rzeźbą, przedstawia ofertę programową oraz 

usługową, a także galerię i historię muzeum. 

http://www.stricoff.com/
http://www.wawel.krakow.pl/
http://www.mnp.art.pl/
http://www.muzeum.krakow.pl/
http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/
http://www.narodowy.pl/
http://www.teatrwielki.pl/
http://www.1944.pl/
http://www.mk.gov.pl/
http://beinecke.library.yale.edu/gombrowicz/about.html
http://www.filharmonialubelska.pl/
http://www.teatrwielki.pl/
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Aleksandra Dziak 

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL 
Opracowanie na podstawie: A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008, poszukiwania własne oraz 

studentów II roku FILOLOGII POLSKIEJ KUL 

http://www.akademia-kultury.edu.pl/ 

Dom Kultury w Warszawie zachęca gimnazjalistów i 

licealistów do aktywnego śledzenia rozmaitych wydarzeń 

kulturalnych, takich jak centrum retoryki, rysunek i 

fotografia czy warsztaty teatralne. 

http://www.polskastacja.pl/ 

Internetowe radio umożliwia słuchanie on-line muzyki 

różnorodnej gatunkowo, np. Poezja śpiewana, muzyka lat 

80., muzyka klasyczna czy filmowa. 

 

OFERTY WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH 

 

Wydawnictwo Nowa Era 
http://www.nowaera.pl/ 

Edukacja Online Stentor 
http://www.edukacjaonline.stentor.pl/ 

Serwis wydawnictwa Operon 
http://www.operon.pl 

Internetowa Poradnia Metodyczna Stentor 
http://www.stentor.pl/nauczyciel.php?action=metodyk 

Klub Polonisty - WSiP 

 
http://www.wsip.pl/index.php/wsip_site/dla_nauczycieli

/przedmioty/jezyk_polski/klub 
 

 

http://www.nowaera.pl/
http://www.edukacjaonline.stentor.pl/
http://www.operon.pl/
http://www.stentor.pl/nauczyciel.php?action=metodyk
http://www.wsip.pl/index.php/wsip_site/dla_nauczycieli/przedmioty/jezyk_polski/klub
http://www.wsip.pl/index.php/wsip_site/dla_nauczycieli/przedmioty/jezyk_polski/klub

