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Polish version  

 
 

 

Culture 

Grand Theatre – Polish National Opera VOD platform 

As many other world scenes, the Grand Theatre – Polish National Opera invites you 

to watch performances available online on the VOD platform. The operas "Halka" and 

"Straszny Dwór" with music by Stanisław Moniuszko are particularly recommended. 

 

Federation of Digital Libraries 

On-line collections of Polish cultural and scientific institutions – more than 6.7 million 

objects! 

 

Polish films by TOR Film Production  

Films in English and more (subtitles or lector), in constant development. 

 

Culture.pl English русский українська 

Culture.pl is the flagship brand of the Adam Mickiewicz Institute – a national cultural 

institution promoting Poland and Polish culture worldwide. Featuring over 40,000 

articles. Culture.pl features the best of Polish literature, design, visual arts, music, film 

and more, with over 6 million visitors a year across 80 countries. 

 

Virtual Tours 

1. Krakow – in addition to the traditional choice, which would be a walk around the Old 

Town or Kazimierz, it is also possible to look inside the churches, museums and less 

obvious attractions, such as parks or the yard of Krakow’s steel mill. 

 

2. Zamość – a walk around one of the most beautiful town squares in Poland. You can 

also take a look at the Zamość Museum and Zamość Fortress. 

 

3. The Museum of Folk Architecture in Sanok – beautiful open-air museum in Sanok 

at the foot of the Carpathians–divided into sectors presenting the architecture of 

many ethnic groups living in the region in the past. We can visit a Greek Catholic 

church, a Jewish house, a Galician manor house, but also a pharmacist's house or the 

old wooden constructions for oil extraction. An additional advantage is the ability to 

choose... the season, so we can visit the open-air museum both in winter scenery and 

in full sun. 

http://vod.teatrwielki.pl/en/
https://fbc.pionier.net.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2gv9m758aYIO_93z_7IphRvYQbdzZGa2
https://culture.pl/en
https://culture.pl/ru
https://culture.pl/ru/topic/ukrainska
Krakow
Zamość
https://muzeumbudownictwaludowego.wkraj.pl/html5/index.php?id=83116#81627/0
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4. Archaeological Museum in Krakow – on the contrary to what it seems, the 

Archaeological Museum in Krakow is not only about the prehistory of Małopolska 

region, we will also find an exhibition dedicated to the gods of ancient Egypt and a 

presentation of Peruvian collections. 

 

5. Książ Castle – one of the most beautiful palaces in the country, or Książ Castle in 

Wałbrzych. For comparison, you can visit another property of the von Pless family, i.e. 

the Castle in Pszczyna. 

 

6. The Malbork Castle Museum – Malbork and its magnificent castle of the Teutonic 

Order, made of characteristic red bricks. Feel like a medieval knight walking around 

the Garden of the Grand Masters or the Summer Refectory. 

 

7. View of Warsaw from the observation deck, located on the 30th floor of the Palace 

of Culture and Science in Warsaw. Other observation decks available on the 

Warszawa360 website. 

 

8. Magnificent panoramas of Krakow's Wawel castle. We can also enter the rooms of 

the castle virtually and take a closer look at the elements of the artistic collections. 

 

9. Underground to the Wieliczka Salt Mine, a UNESCO World Heritage Site. 

 

10. Walimian adits – a network of mysterious tunnels built by the Third Reich. Maybe 

you will come across the legendary golden train. 

 

11. The Royal Castle in Warsaw also opens its doors. Once you are there, you can 

also visit the neighboring Pałac pod Blachą (Tin-Roofed Palace) – the apartment of 

Prince Józef Poniatowski. 

 

12. Almost everyone has heard of the village of Zalipie, famous for its characteristic, 

picturesque decorations of the buildings. On the website we can not only look at them 

from outside, but also look inside. 

 

13. Warsaw Piłsudski Square with the Tomb of the Unknown Soldier. 

 

14. Residences of the President of Poland: Belvedere Palace, Presidential Palace 

in Krakowskie Przedmieście street and Castle in Wisła. 

 

15. Auschwitz-Birkenau, Nazi Concentration Camp. 

16. Panotours of UNESCO-listed wooden sacred buildings – catholic and orthodox 

churches. 

https://ma.wkraj.pl/html5/index.php?id=60467
https://zamekksiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39541#39480/194
http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844#69093/353
http://www.pkin.pl/strefa-turysty-taras-widokowy
http://www.warszawa360.pl/
http://3d.wawel.krakow.pl/
http://51.254.200.38/wawelzbiory/
https://www.ai360.pl/panoramy/279
https://sztolnie.wkraj.pl/index.php?&pass=1#/38799/189,0
https://www.ai360.pl/panoramy/85
https://sztukakadru.pl/wp-content/uploads/panoramy/palac-pod-blacha/palac-pod-blacha.html
https://www.ai360.pl/panoramy/994
https://www.ai360.pl/panoramy/1019
http://www.ai360.com.pl/projekty/prezydent/
http://panorama.auschwitz.org/
http://digitalunesco.pl/en/
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17. Zamoyski Palace is a large rococo and neoclassical palace complex located in 

Kozłówka, in eastern Poland. 

 

18. The only defensive orthodox church in Poland, located within the Supraśl 

Orthodox Monastery, in Podlasie. In Supraśl you can also visit the Icon Museum. 

 

19. Museum of Contemporary Art in Krakow. 

 

20. The Gdańsk Museum of the Second World War takes us on a virtual tour of the 

Westerplatte peninsula. 

 

21. Warsaw Uprising Museum. 

22. Digital collections of the National Museum in Warsaw and the National Museum 

in Krakow. 

 

23. Sanctuary and the monastery of the Pauline Fathers in Jasna Góra, 

Częstochowa. Clicking on the star symbol on the right will expand the menu, where we 

can choose a trip to other Silesian voivodeship cities – for example Gliwice or Cieszyn. 

 

24. One of the best-preserved synagogues, located in Tykocin, Podlasie. 

 

25. An interactive map that allows you to compare the pre-war buildings of the 

polish capital with the current state. You can check what was once in the place of 

Złote Tarasy, and see how some characteristic places have changed. 

 

26. Virtual tour of the Grand Theatre – Polish National Opera in Warsaw. 

 

27. Wonderful panoramas of less known, but no less beautiful polish pearls. On the 

right side there is a list divided into voivodeships, which may help you to navigate. You 

have certainly not heard of some places before. 

28. Polin – Museum of the History of Polish Jews, in Warsaw. 

 

29. Not only museums and sacred objects: thanks to this website we can go on a trip 

along the trails of the Pieniny mountains. 

 

30. On the website of the Polish Aviation Museum we can sit behind the wheel of 

huge aircraft and feel like a pilot for a moment. 

 

http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
http://www.qtvr-poland.com/panoramas/390,2209.html
http://www.qtvr-poland.com/panoramas/390,2209.html
http://muzeum.bialystok.pl/wp-content/themes/psc/pano/suprasl/
https://www.mocak.pl/wirtualne-zwiedzanie
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/collections
https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna
https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna
http://wycieczki.silesia.travel/pl-PL,w765,p6514.html
http://muzeum.bialystok.pl/wp-content/themes/psc/pano/tykocin/
http://www.warszawa1939.pl/fotoplan
https://teatrwielki.pl/wirtualnyspacer/
http://www.qtvr-poland.com/index.php?page_id=4
https://virtualtour.polin.pl/
https://www.360studio.org/spacer.html
https://www.muzeumlotnictwa.pl/pano_zwiedzanie/zwiedzanie.php?w=p
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Kultura 

Teatr Wielki – Opera Narodowa VOD 

Śladem wielu światowych scen warszawski Teatr Wielki i Opera Narodowa zapraszają 

na spektakle dostępne online na platformie VOD. Godne polecenia są zwłaszcza opery 

"Halka" oraz "Straszny dwór" z muzyką Stanisława Moniuszki. 

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych 

Zbiory polskich instytucji naukowych i kultury on-line. Baza liczy już ponad 6,7 miliona 

obiektów! 

 

Polskie filmy – Studio Filmowe TOR 

Wybór polskich filmów online. 

 

Culture.pl – to serwis informujący o najważniejszych zjawiskach i tendencjach w 

kulturze polskiej oraz o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Polsce i za 

granicą. Od ponad dekady portal prowadzony jest przez  Instytut Adama Mickiewicza 

– narodową instytucję kultury, której zadaniem jest budowanie marki Polska w 

wymiarze kultury oraz udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. 

 

Wirtualne wycieczki 

1. Kraków – oprócz tradycyjnego wyboru, jakim byłby spacer po Starym Mieście czy 

Kazimierzu, możliwe jest także zajrzenie do obiektów sakralnych, muzeów i mniej 

oczywistych atrakcji, jak parki czy dziedziniec huty. 

 

2. Zamość – spacer po jednym z najpiękniejszych rynków w Polsce, czyli wizyta w 

Zamościu. Przy okazji można także zajrzeć do Muzeum Zamojskiego i Twierdzy 

Zamość. 

 

3. Przepiękny Skansen w Sanoku u podnóża Karpat, podzielony na sektory 

prezentujące budownictwo poszczególnych grup etnicznych, zamieszkujących w 

przeszłości region. Zobaczymy cerkiew grekokatolicką, dom żydowski, galicyjski 

dworek, a także dom aptekarza czy konstrukcje służące do wydobycia nafty. 

Dodatkowym plusem jest możliwość wyboru… pory roku, dzięki czemu możemy 

zwiedzić skansen zarówno w scenerii zimowej, jak i w pełnym słońcu. 

 

4. Wbrew pozorom Muzeum Archeologiczne w Krakowie to nie tylko pradzieje 

Małopolski, znajdziemy tam także wystawę poświęconą bogom starożytnego Egiptu 

oraz prezentację zbiorów peruwiańskich. 

 

http://vod.teatrwielki.pl/
https://fbc.pionier.net.pl/?lang=pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2gv9m758aYIO_93z_7IphRvYQbdzZGa2
https://culture.pl/pl
http://www.krakow.pl/spacer
https://zamosc.wkraj.pl/html5/index.php?id=58123
https://muzeumbudownictwaludowego.wkraj.pl/html5/index.php?id=83116#81627/0
https://ma.wkraj.pl/html5/index.php?id=60467
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5. Jeden z najpiękniejszych pałaców w kraju, czyli wałbrzyski Zamek Książ.  

Dla porównania można odwiedzić inną posiadłość rodu von Pless, czyli Zamek w 

Pszczynie. 

 

6. Malbork i wspaniały zamek krzyżacki z charakterystycznej czerwonej cegły. 

Poczuj się jak średniowieczny rycerz, spacerując po Ogrodzie Wielkich Mistrzów czy 

Letnim Refektarzu. 

 

7. Widok z tarasu widokowego, położonego na XXX piętrze warszawskiego Pałacu 

Kultury i Nauki. Pozostałe punkty widokowe dostępne na stronie Warszawa360. 

 

8. Wspaniałe panoramy krakowskiego Wawelu. Możemy także wejść wirtualnie do sal 

zamku oraz obejrzeć z bliska poszczególne elementy zbiorów artystycznych. 

 

9. Wycieczka pod ziemię, do Kopalni Soli w Wieliczce, wpisanej na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

 

10. Fanów podziemnych wycieczek mogą zainteresować także sztolnie walimskie – 

sieć tajemniczych tuneli, wybudowanych przez III Rzeszę. Może uda się natknąć na 

legendarny złoty pociąg. 

 

11. Swoje podwoje otwiera także Zamek Królewski w Warszawie. Przy okazji można 

odwiedzić sąsiedni Pałac pod Blachą, czyli apartamenty księcia Józefa 

Poniatowskiego  

 

12. Prawie każdy słyszał o wsi Zalipie, słynącej z charakterystycznych, malowniczych 

zdobień budynków. Możemy nie tylko przyjrzeć im się z zewnątrz, ale także zajrzeć do 

środka. 

 

13. Warszawski Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza. 

 

14. Zwiedzanie Rezydencji Prezydenta RP: Belwederu, Pałacu Prezydenckiego na 

Krakowskim Przedmieściu i Zamku w Wiśle. 

 

15. Auschwitz-Birkenau, nazistowski obóz koncentracyjny. 

 

16. Wirtualne wycieczki po wpisanych na listę UNESCO drewnianych obiektach 

sakralnych – cerkwiach i kościołach. 

17. Spacer po zespole pałacowo-parkowym Zamoyskich w stylu rokoko, w 

Kozłówce, we wschodniej Polsce. 

 

https://zamekksiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39541#39480/194
http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html
http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844#69093/353
http://www.pkin.pl/strefa-turysty-taras-widokowy
http://www.warszawa360.pl/
http://3d.wawel.krakow.pl/
http://51.254.200.38/wawelzbiory/
https://www.ai360.pl/panoramy/279
https://sztolnie.wkraj.pl/index.php?&pass=1#/38799/189,0
https://www.ai360.pl/panoramy/85
https://sztukakadru.pl/wp-content/uploads/panoramy/palac-pod-blacha/palac-pod-blacha.html
https://www.ai360.pl/panoramy/994
https://www.ai360.pl/panoramy/1019
http://www.ai360.com.pl/projekty/prezydent/
http://panorama.auschwitz.org/
UNESCO%20drewnianych%20obiektach%20sakralnych
UNESCO%20drewnianych%20obiektach%20sakralnych
http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
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18. Jedyna w Polsce cerkiew obronna, znajdująca się na terenie prawosławnego 

klasztoru w Supraślu na Podlasiu. W Supraślu można zwiedzać także Muzeum Ikon. 

 

19. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. 

 

20. Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej umożliwia zwiedzanie półwyspu 

Westerplatte.  

 

21. Wirtualna przechadzka po warszawskim Muzeum Powstania Warszawskiego. 

 

22. Cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego 

w Krakowie. 

 

23. Sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów na częstochowskiej Jasnej 

Górze. Kliknięcie w symbol gwiazdki po prawej stronie spowoduje rozwinięcie menu, 

dzięki któremu możemy wybrać się na wycieczkę po innych miastach województwa 

śląskiego- na przykład Gliwicach czy Cieszynie. 

 

24. Możemy zajrzeć do wnętrza jednej z najlepiej zachowanych synagog, znajdującej 

się w Tykocinie na Podlasiu. 

 

25. Interaktywna mapa, pozwalająca porównać przedwojenną zabudowę stolicy 

Polski ze stanem współczesnym. Można zobaczyć, co znajdowało się kiedyś w 

miejscu Złotych Tarasów, a także sprawdzić, jak zmieniły się niektóre 

charakterystyczne miejsca. 

 

26. Wirtualne zwiedzanie warszawskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 

 

27. Wspaniałe panoramy mniej znanych, ale nie mniej pięknych polskich perełek. Po 

prawej stronie mamy ułatwienie - podział na województwa. Z pewnością o niektórych 

miejscach do tej pory nie słyszeliście. 

 

28. Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich. 

 

29. Nie tylko muzea i obiekty sakralne: dzięki tej stronie internetowej wybierzemy się 

na wycieczkę szlakami polskich Pienin. 

 

30. Na stronie Muzeum Lotnictwa Polskiego możemy usiąść za sterami ogromnych 

samolotów i choć przez chwilę poczuć się jak pilot. 

http://www.qtvr-poland.com/panoramas/390,2209.html
http://www.qtvr-poland.com/panoramas/390,2209.html
http://muzeum.bialystok.pl/wp-content/themes/psc/pano/suprasl/
https://www.mocak.pl/wirtualne-zwiedzanie
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/collections
https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna
https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna
http://wycieczki.silesia.travel/pl-PL,w765,p6514.html
http://wycieczki.silesia.travel/pl-PL,w765,p6514.html
http://muzeum.bialystok.pl/wp-content/themes/psc/pano/tykocin/
http://www.warszawa1939.pl/fotoplan
https://teatrwielki.pl/wirtualnyspacer/
http://www.qtvr-poland.com/index.php?page_id=4
https://wirtualnyspacer.polin.pl/
https://www.360studio.org/spacer.html
https://www.muzeumlotnictwa.pl/pano_zwiedzanie/zwiedzanie.php?w=p

