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ZOSTAŃ W DOMU – 

Przygotowałam dla was kolejne propozycje spotkań z kulturą w sieci

Wydawnictwo Dwie Siostry w czasie kwarantanny postanowiło zamieścić na swojej stronie  
różnorodne  pliki  do  pobrania karty  pracy  do  wydruku  i  kolorowanki  stworzone  na 
podstawie  książek  oraz  fragmenty  tekstów  do  czytania.  Można  je  bezpłatnie  pobrać  i 
korzystać z nich wspólnie z dziećmi. Znajdziecie tam Państwo rysunki  Piotra Sochy, autor 
książek Pszczoły i Drzewa oraz Piotra Karskiego, autora książek W góry! i W morze!   

Na  stronie  wydawnictwa  Olesiejuk pojawiła  się  darmowa  książka  elektroniczna,  którą 
stworzyło wiele  wspaniałych osób całkowicie  za darmo.  Książkę można pobrać ze  strony 
wydawnictwa 

POST DLA MIŁOŚNIKÓW TEATRU   🎭  

 Jak być może słyszeliście, niektóre teatry przeniosły częściowo swoją działalność do 
internetu i proponują widzom udział w spektaklach on-line. 

Czasami spektakle są dostępne tylko przez czas trwania transmisji, czasem kilka dni. Są 
jednak i takie strony, na których przedstawienia teatralne są dostępne cały czas.

Przygotowaliśmy dla Was listę linków, które prowadzą i do "tymczasowych" spektakli i do 
tych, które można obejrzeć w dowolnym momencie.

🔴Na stronie Teatru Wielkiego można obejrzeć online kilka spektakli operowych i baletowych
http://vod.teatrwielki.pl/ 

On-line możemy obejrzeć także:
🔵 „Nordost” | reż. Torsten Buchsteiner
https://cutt.ly/WtTroAK

Portal Ninateka także ma w swoich zasobach ciekawe spektakle. Polecamy:

🔴„Rewizor” | reż.Jerzy Stuhr
https://ninateka.pl/film/rewizor-jerzy-stuhr

🔵„Burza” |reż. Krzysztof Warlikowski
https://ninateka.pl/film/burza

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-w_gory.html
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-drzewa.html
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-pszczoly.html
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-w_morze.html
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/


🔴„Między nami dobrze jest” | reż. Grzegorz Jarzyna
https://ninateka.pl/…/miedzy-nami-dobrze-jest-grzegorz-jarz…

 🔵„Szczęśliwe dni” | reż. Antoni Libera
https://ninateka.pl/film/szczesliwe-dni-teatr

 swoje przedstawienia w sieci udostępniają Teatr Nowy w Warszawie, 
Teatr Nowy w Słupsku, Teatr Żydowski w Warszawie, Teatr Rozmaitości 
w Warszawie, National Theatre....

„UL z książkami”, czyli wyjątkowy wirtualny festiwal 
literacki, gra da Was przez całą epidemię. Codziennie o 18 
literatki i literaci specjalnie dla Was czytają, rozmawiają i 
błaznują – w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla 
młodszych czytelników.

Konkurs - NAPISZ TO!

JEŚLI MASZ DUZO CZASU I……

jeśli masz w głowie nadmiar słów, które wyrywają się na powierzchnię to … - NAPISZ TO! 
Rusza konkurs na napisanie utworu literackiego, którego nagrodą główną jest publikacja 

przez wydawnictwo Oficyna Gdańska.

Oficyna Gdańska ogłasza konkurs na najlepszy utwór literacki. Parterami projektu są Miasto 
Gdańsk oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. W jury zasiądą uznane osobistości 
ze świata literackiego, wydawniczego oraz bibliotecznego Gdańska: Stefan Chwin,  Krystyna 

Lars-Chwin, Antoni Pawlak, Jarosław Zalesiński, Edward Jakiel oraz Agata Biały.

Chcemy dać szansę twórcom, którzy z różnych powodów, nie mogą się przebić na rynek 
wydawniczy. Szukamy perełki, która nas zachwyci – nie tylko ze względu na warsztat, ale 

również na oryginalność i nieszablonowość pomysłu.– mówi Agata Biały – prezes 
wydawnictwa Oficyna Gdańska. Mam nadzieję, że większa ilość czasu, którą teraz 

dysponujemy będzie sprzyjała kreatywności i pracowitości młodych twórców.  – dodaje.



Kryterium, które muszą spełnić uczestnicy konkursu to szeroko rozumiane wykorzystanie 
wątków i motywów gdańskich w utworze. Forma może być dowolna – esej, powieść, tomik 

poezji opowiadanie a nawet komiks. Najważniejsze jest, żeby autor lub autorka wykazali 
związek utworu z Gdańskiem, czy to poprzez tematykę, czy względy osobiste, czy też 

poprzez oddanie ducha miasta.

Konkurs jest otwarty, a na jego uczestników czekają fantastyczne nagrody. Autor 
zwycięskiego utworu otrzyma możliwość jego publikacji oraz nagrodę pieniężną w 

wysokości 5000 zł. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody w 
wysokości 3000 i 2000 zł.

Czas na nadsyłanie prac jest do 30 kwietnia 2020 na adres: abialy@fundacjagdanska.pl z 
dopiskiem KONKURS. Szczegóły na stronie oficynagdanska.pl oraz na profilu facebook 

@CafeOficyna.

Wszystkim twórcom życzymy niekończącej się weny!

Osoby zainteresowane konkursem prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.
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