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Bratislava 
14. 5. / 18:00

Prešov
16. 5. / 18:00
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817. Spoznajte tento príbeh

Fenomén drôt

Dni fotografie v Leviciach: 
Bogusław Michnik, Jerzy Olek

Trnavská hudobná jar 2022: 
Chopin a jeho súčasníci

Deň Európy: Európska dedinka

Drotársky workshop v Poľskom inštitúte

Polish Blues Show VI.

Koncert pri príležitosti poľského národného 
sviatku Ústavy 3. mája 1791

Wanda Rutkiewicz | Spomienkový večer 

Bližšie Poľska III.

Jarný koncert poľskej hudby



Bratislava
26. 5. / 17:00

FOCUS:

Diskusný večer ÚPN: 77. výročie oslobodenia 
KL Mauthausen-Gusen 

Hrady v regióne Varmie a Mazúrska



817. Spoznajte tento príbeh
Bratislava
Do 15. 5.

Expozícia predstavuje rôzne formy teroru proti vidieckemu 
obyvateľstvu počas 2. svetovej vojny vrátane brutálnych repre-
sívnych akcií – vrážd, rabovania majetku či ničenia budov. Na 
území súčasného Poľska boli represie namierené proti 817 ob-
ciam a desiatkam tisíc ľudí. Autorkou výstavy je Dr. Katarzyna 
Jedynak, ktorá zároveň vyzdvihla úlohu Mauzólea mučeníctva 
poľského vidieka v Michniówe, oddelenia Múzea kieleckého 
vidieka ako miesta, ktoré dokumentuje a pripomína tragické 
udalosti, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny.

Neformálna galéria 
Poľského inštitútu, 
Klobučnícka 
instytutpolski.pl/bratislava
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Fenomén drôt 

Bratislava
Do 27. 5. 

Drotárstvo je zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNE-
SCO na Slovensku, pričom reprezentuje špecifický historický, 
etnologický, kultúrny aj sociálny fenomén. Poľsko patrilo k ob-
ľúbeným cieľom vandrovných ciest slovenských drotárov a v 19. 
storočí vznikali na jeho území manufaktúry a drotárske dielne. 
Drotári sa usadili v mnohých mestách, napríklad v Katoviciach, 
Poznani, Gdansku, či Štetíne. Výstava predstavuje drotárstvo 
ako remeslo, ktoré má miesto aj v 21. storočí. Umelci z Poľska 
(Lidia Wiewiórowska, Janusz Jurek) a Slovenska (Adžana Mod-
litbová, Jozef Šabo) poukazujú na to, že drôt je možné aktuálne 
spracovať a predstaviť v rôznych formách. Nie len ako tradičné 
umelecké remeslo, ale aj ako inšpiráciu a základ grafickej, či inej 
výtvarnej tvorby.

Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27
instytutpolski.pl/bratislava
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Dni fotografie v Leviciach: 
Bogusław Michnik, Jerzy Olek

Levice
6. 5. – 26. 6.

Tento rok sa bude konať už 15. ročník Dní fotografie organizo-
vaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Ide  
o projekt spolupráce fotografov mladšej generácie, v rámci kto-
rého sú pripravené profesionálne, amatérske, autorské, ale aj 
kolektívne výstavy, a divadelné a filmové predstavenia. Medzi 
tohtoročnými vystavovateľmi je aj Bogusław Michnik, poľský 
básnik, fotograf a animátor kultúry, ktorý je autorom niekoľ-
kých básnických zbierok a mnohých fotografických výstav; ako 
aj Jerzy Olek, poľský fotograf, ktorý sa vo svojej tvorbe sústre-
dí na priestor a jeho nedokonalé stvárnenie pomocou rôznych 
médií, najmä fotografie a kresby. 

Tekovské múzeum, Dobóvský kaštieľ, 
Sv. Michala 40
www.roslevice.sk



Trnavská hudobná jar 2022: 
Chopin a jeho súčasníci

Trnava 
8. 5. / 19:00

Festival Trnavská hudobná jar vznikol v roku 1968 v čase politic-
kého odmäku v bývalom Československu. Za vyše 50 rokov exis-
tencie tohto podujatia na festivale vystúpilo množstvo význam-
ných hudobníkov. Na aktuálnom ročníku festivalu klasickej 
hudby zaznie aj poľská hudba v rámci programu Chopin a jeho 
súčasníci v podaní poľských hudobníkov Teresy Kaban (klavír) 
a Henryka Błażeja (flauta), ktorí uvedú skladby F. Chopina,  
F. Liszta, R. Schumanna, I. F. Dobrzynského, či H. Wieniawskeho.

Zrkadlová sála Divadla 
Jána Palárika v Trnave
trnavskajar.com 



Zrkadlová sála Divadla 
Jána Palárika v Trnave
trnavskajar.com 

Deň Európy: 
Európska dedinka
Bratislava
9. 5. / 9:00 – 17:00

Deň Európy spoluorganizovaný Zastúpením Európskej komisie 
na Slovensku, Európskym parlamentom – Kanceláriou na Slo-
vensku a bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych  
a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou založenia Európ-
skej únie. V rámci kultúrno-vzdelávacieho programu v Starej 
tržnici v Bratislave bude publikum mať možnosť získať bližšie 
informácie o kultúrnych a lingvistických aktivitách jednotli-
vých diplomatických zastúpení. Na podujatí sa zúčastní aj Poľ-
ský inštitút v Bratislave, v ktorého stánku nájdete propagačné  
materiály o cestovnom ruchu v Poľsku, ako aj vlastný kvíz pre 
základné a stredné školy. Popoludní o 14:00 Dr. Magda Zakr-
zewska-Verdugo, lektorka poľského jazyka na FiFUK v Bratisla-
ve, povedie pre záujemcov workshopy poľského jazyka.

Stará Tržnica, 
Nám. SNP
www.ec.europa.eu/slovensko



Drotársky workshop 
v Poľskom inštitúte

Bratislava
12. 5. / 17:00

Pri príležitosti výstavy Fenomén drôt sa v Poľskom inštitúte  
v Bratislave uskutoční bezplatný Drotársky workshop, ktorý 
povedie skúsená slovenská autorka Adžana Modlitbová venujúca 
sa naivnému umeniu a tvorbe šperkov vyhotovených drotárskou 
technikou. Vo svojej tvorbe poukazuje na to, že drôt je možné 
aktuálne spracovať a predstaviť v rôznych formách – nielen ako 
tradičné umelecké remeslo, ale aj ako inšpiráciu a základ grafickej, 
či inej výtvarnej tvorby. Adžana Modlitbová je tiež jednou z vysta-
vujúcich umelkýň expozície Fenomén drôt. Vstup na workshop 
je bezplatný, pričom je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov. 
Materiál a náradie bude zabezpečené. Prosíme o vyplnenie pri-
hlasovacieho formuláru: https://forms.gle/a8YkKn394ZF1bBcB9.

Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27
instytutpolski.pl/bratislava



Polish Blues Show VI.:
Black Pin Blues, Silesian Hammond 
Group, Grzegorz Kapołka Trio

Bratislava 
14. 5. / 18:00

Noc múzeí a galérií prinesie do Múzea obchodu už 6. ročník 
Poľskej bluesovej noci, počas ktorej sa predstavia:
Black Pin Blues v zložení Czesław Hibner (gitara, spev), Piotr 
Lipowski (perkusie) a Darek Lekszton (basgitara). Kapelu zalo-
žili v roku 2017 skúsení sliezski hudobníci spojení s bluesovým 
a rockovým prostredím, ktorí sa zameriavajú na klasický blues  
v štýle texas shuffle.
Silesian Hammond Group v zložení Jacek Zając (klávesy), Ar-
tur Dąbrowski (gitara) a Adam Barański (perkusie). Kapela 
predstavuje svoj autorský materiál s pozvanými vokalistkami, 
pričom je laureátom Rawa Blues Festival 2019 a Blues Alive  
v Šumperku.
Grzegorz Kapołka Trio v zložení Grzegorz Kapołka (gitara), Da-
riusz Ziółek (basgitara) a Ireneusz Głyk (perkusie). Frontma-
nom kapely je vynikajúci poľský bluesrocker Grzegorz Kapołka, 
ktorý bol už v roku 2002 v rebríčku Gitarowy Top vyhlásený za 
najlepšieho bluesového gitaristu Poľska. Jeho albumy získali 
podobne vysoké hodnotenie. Posledný album Tria Grzegorza 
Kapołku bol nominovaný na ocenenie Fryderyk v kategórii Naj-
lepší album roku – Blues.

Múzeum obchodu, 
Linzbothova 16
muzeumobchodu.sk



Koncert pri príležitosti 
poľského národného sviatku 
Ústavy 3. mája 1791

Prešov
16. 5. / 18:00

Poľská republika si 3. mája 2022 pripomenie 231. výročie prijatia 
tzv. Ústavy 3. mája, ktorá bola vôbec prvou modernou európ-
skou a druhou svetovou ústavou (po americkej), pričom upra-
vovala právny poriadok Poľsko-litovskej únie. Tento deň je záro-
veň poľským štátnym sviatkom a pri tejto príležitosti pripravilo 
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave koncert poľskej 
hudobnej skupiny Vechi Acum z Krakova, ktorá vystúpi v zlože-
ní: Barbara Motyka (husle/spev), Wojciech Bochenek (spev), 
Dominik Pietraszek (husle, spev), Jakub Hubicki (akordeón), 
Bartłomiej Chojnacki (kontrabas) a Tomasz Czaderski (per-
kusie), a predstaví program poľských, rusínskych a slovenských 
tradičných piesní v originálnych aranžmánoch. Koncert je rov-
nako vyjadrením solidarity a podpory pre Ukrajinu, na území 
ktorej prebieha vojna vyvolaná ruským agresorom. 

Počas koncertu bude možné prispieť na humani-
tárnu pomoc pre ľudí trpiacich vojnou na Ukrajine  
a vojnových utečencov, ktorú zabezpečuje Nadá-
cia Integra. Núdznych môžete prostredníctvom tejto 
nadácie finančne podporiť aj prevodom na účet cez 
stránku integra.sk.

PKO Prešov, 
Hlavná 6395/50A



PKO Prešov, 
Hlavná 6395/50A

Wanda Rutkiewicz | 
Spomienkový večer

Bratislava
17. 5. / 17:00 

Legenda poľského a svetového himalájizmu Wanda Rut-
kiewicz je vôbec prvou ženou, ktorá zdolala vrchol najnebez-
pečnejšej hory sveta – K2. V roku 1978 sa ako prvá Európanka 
dostala na vrchol Mount Everestu, aby následne v roku 1986 ako 
prvá žena vystúpila na K2. Svojím životným príkladom narúšala 
stereotypné názory, podľa ktorých ženy nedokážu byť úspešný-
mi horolezkyňami a nemali by sa ani venovať horolezectvu. Na 
svojom konte má 8 osemtisícoviek. Zahynula vo veku 49 rokov 

na ceste na Kančendžongu 
(8 586 m). A práve pri príleži-
tosti 30. výročia úmrtia Wan-
dy Rutkiewicz a jej vyhláse-
nia za patrónku roka 2022 
sa uskutoční spomienkový 
večer s účasťou predstavite-
ľov Klubu Poľské Himaláje 
– Janusza Kalinowského  
a Aleksandra Lwowa, a zá-
roveň bude predstavený 
dokumentárny film V tieni 
Everestu (rež. Anna Teresa 
Pietraszek, 1998, 30 min.).

Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27
instytutpolski.pl/bratislava
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Bližšie Poľska III

Banská Bystrica
17. a 19. 5.
 
Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktoré-
ho cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polo-
nistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktuálny ročník nadviaže 
na oslavu 100. výročia narodenia Stanisława Lema, autora fan-
tasy literatúry, ktoré sme si pripomenuli v roku 2021. Podujatie 
Bližšie Poľska III. otvorí 17. mája výstava Lemov bestiár podľa 
Daniela Mróza v Štátnej vedeckej knižnici. Súčasťou vernisáže 
tejto expozície bude aj klavírny recitál skladieb poľských hudob-
ných skladateľov v podaní pedagogičky Hudobnej akadémie  
v Banskej Bystrici Zulfizar Zázrivej. Výstava bude dostupná do 
17. júna. Okrem toho na študentov a záujemcov čaká 19. mája o 
17:00 prednáška o románe Solaris, ktorú povedie dr hab. Rafał 
Szczerbakiewicz (UMCS Lublin),  následne stretnutie so Samu-
elom Marecom, prekladateľom románu Solaris do slovenčiny. 

ff.umb.sk/katedry/
katedra-slovanskych-jazykov 



Jarný koncert poľskej hudby
Bratislava
19. 5. / 17:00

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jar-
ný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto 
ZUŠ. V repertoári koncertu budú zaradené skladby poľských 
hudobných skladateľov ako F. Chopin, M. Moszkowski,  W. Lu-
tosławski, F. Rybicki, W. Kilar a i.). V rámci koncertu žiaci pred-
stavia aj osobnosti jednotlivých autorov a ich vplyv na európ-
sku hudbu. Koncert doplní výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ 
Exnárová 6 s názvom Ahoj a Cześć! Poklady Poľska očami žia-
kov ZUŠ Exnárova, ktorá bude v Neformálnej galérii Poľského 
inštitútu dostupná do konca mája. Expozícia bude výsledkom 
oboznámenia sa žiakov s pokladmi výtvarného a hudobného 
umenia Poľska, poľskej architektúry ale aj vedy či zaujímavos-
ťami poľskej kultúry a tradícií.

Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27
www.zus-exnarova.sk
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Diskusný večer ÚPN: 
77. výročie oslobodenia KL 
Mauthausen-Gusen

Bratislava
26. 5. / 17:00

Májový Diskusný večer Ústavu pamäti národa, ktorého spolu-
organizátorom je Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave 
a Poľský inštitút v Bratislave, bude venovaný 77. výročiu oslo-
bodenia koncentračného tábora Mauthausen-Gusen, ktorý 
tvorila skupina nacistických koncentračných táborov vybudo-
vaných v okolí dedín Mauthausen a Gusen v Hornom Rakúsku, 
asi 20 kilometrov východne od Linzu. Okrem štyroch hlavných 
podtáborov bolo pri Mauthausene a v blízkosti Gusenu v Ra-
kúsku a v južnom Nemecku vyše 50 ďalších pobočiek, kde boli 
väzni využívaní ako otroci. Súčasťou diskusie bude aj premieta-
nie krátkeho dokumentárneho filmu. Mená diskutujúcich poľ-
ských a slovenských expertov budú zverejnené počas mája na 
internetových stránkach.

Poľský inštitútu, 
Nám. SNP 27
www.upn.gov.sk
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FOCUS NA:
Hrady v regióne Varmie 
a Mazúrska
Interaktívna cesta gotických hradov

Čo tak objaviť dávne pruské regióny? Teraz ich môžete spozná-
vať tak, že sa vydáte na výlet po vyznačených chodníkoch, ale 
pokojne aj virtuálne na stránke www.zamkigotyckie.org.pl, ktorá 
prináša interaktívnu mapu s vizualizáciami z vtáčej perspektívy 
križiackych, biskupských a kapitulských hradov na území býva-
lého Pruska od začiatku 15. storočia. Vďaka mape môžete virtu-
álne navštíviť viac ako 21 hradov z tohto storočia, ako napríklad: 
Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Malbork, 
Sztum, Działdowo, Nidzica, Ostróda, Olsztyn, Lidzbark War-
miński, Giżycko, Kętrzyn, Ryn, Bałga, Pokarmin, Kaliningrad, 
Ragneta či Lochstedt.



Autorom všetkých vizualizácií hradov a koncepcie interaktívnej 
mapy je Paweł Moszczyński, nadšenec stredovekej histórie.

Hrad v Działdowe

História hradu v Działdowe siaha do 14. storočia, pretože v mest-
skom privilégiu z roku 1344 sa hrad spomína už ako existujúci. 
V 60. rokoch 20. storočia bola vybudovaná prístavba hlavného 
krídla, ako aj nová budova na juhozápadnej strane, no tieto prá-
ce neboli dlho dokončené. Až v rokoch 2000 – 2003 bola dokon-
čená nová budova, ktorá dnes slúži ako sídlo mestského úradu. 
V roku 2018 prešla hlavná budova generálnou rekonštrukciou a 
bola upravená na sídlo Múzea pohraničia v Działdowe. Od sep-
tembra 2018 tu môžete navštíviť výstavu „Działdowo – mesto a 
ľudia dávneho pohraničia“.
www.muzeum.dzialdowo.pl

arch. Združenie obcí Poľské gotické hrady



Hrad v Ryne

Ryn leží na východnom konci stredovekého osadníckeho úze-
mia a hraničí s tzv. „Veľkým pralesom“. Hrad patrí k neskorším 
stavbám Nemeckého rádu a bol dokončený len čiastočne. Od 
roku 2006 sa tento bývalý hrad po rozsiahlych stavebných zá-
sahoch využíva ako hotel. Nezabudnuteľným historickým zá-
žitkom je určite návšteva tohto hradu, ktorý je svedkom búrli-
vých dejín Mazúrska a bývalého Východného Pruska. Novinkou  
v 4-hviezdičkovom hoteli je Spa & Wellness princeznej Anny. Je 
to miesto, kde sa spájajú starobylé rituály s modernými terapia-
mi.
www.zamekryn.pl

 

arch. Združenie obcí „Poľské gotické hrady“



Hrad v Lidzbarku Warmińskom

V rokoch 1350 až 1772 bol Lidzbark sídlom varmských biskupov. 
Hrad v tomto meste bol najväčším, najvýznamnejším a archi-
tektonicky najdokonalejším hradom celého varmského domí-
nia. Najmä interiéry s klenbami a nástennými maľbami aj dnes 
pôsobia autentickým dojmom z konca 14. či 15. storočia. Hrad 
má štyri krídla a vnútorné nádvorie s dvojpodlažnou stĺpovou 
chodbou a hlavnou vežou. Usporiadanie miestností však vyka-
zuje viacero zmien, ktoré možno vysvetliť osobitným účelom 
využitia budovy ako biskupskej rezidencie. Najsilnejší dojem 
na návštevníkov však urobia veľké sály na hlavnom poschodí  
s pôvodnými klenbami a nástennými maľbami zo 14. až 16. sto-
ročia. Dnes je hlavný hrad prístupný na všetkých poschodiach  
a slúži ako pobočka Múzea Varmie a Mazúrska. Ľudia ho zvyk-

arch. Združenie obcí „Poľské gotické hrady“



nú označovať aj ako „Wawel severu“. Pred hradom sa nachádza 
ešte predhradie so stavbami pochádzajúcimi zo stredoveku 
a baroka. Pred ním sa nachádza vodná priekopa, spoza ktorej 
sa rozprestiera nádherný výhľad na celý komplex bývalého bis-
kupského sídla. Od roku 2012 sa v predhradí nachádza aj luxus-
ný Hotel Krasicki.
www.lidzbark.muzeum.olsztyn.pl
www.hotelkrasicki.pl

Hrad v Nidzici

Hrad bol postavený v rokoch 1370 až 1400 ako sídlo kláštorného 
prokurátora; bol však niekoľkokrát prestavaný, ako napr. v 16. 
storočí, keď bol obohnaný ďalším obranným múrom s dvoma 
okrúhlymi vežami na západnej strane. Hrad čiastočne vyhorel 

aut. Dariusz Pudełko. Fotografiu poskytol Kultúrny dom Nidzica



v roku 1812. V roku 1828 bol následne prestavaný na budovu,  
v ktorej sa nachádzal súd, väzenie a príbytky úradníkov. Po 
ďalšom zničení, tentoraz v roku 1945, bol hrad v rokoch 1961 až 
1965 obnovený na kultúrne účely. Ide o budovu s obdĺžnikovým 
pôdorysom a nádvorím. Na západnej strane sa nachádza hlav-
ný dom a na východnej strane dávna vstupná brána s dvoma 
mohutnými obrannými vežami. Trojpodlažný hlavný dom so 
sedlovou strechou je najhonosnejšou časťou pevnosti Nidzica. 
Zachovali sa aj gotické portály vedúce z ambitu do reprezen-
tačných komnát. V „Rytierskej sieni“ nájdeme krásne polychró-
mie z 15. storočia a gotické klenby. Žiaľ, v dôsledku zničenia  
v roku 1945 sa dnes zachovali len malé fragmenty polychrómie. 
Monumentálny dojem umocňuje aj poloha hradu na kopci nad 
mestom. V súčasnosti v hrade sídli hotel, reštaurácia, Dom kul-
túry Nidzica a Múzeum regiónu Nidzica s etnografickou a histo-
rickou expozíciou.
www.nok.nidzica.pl/zapraszamy/zwiedzanie-zamku
www.zamek-nidzica.pl



Poľský inštitút v Bratislave
Nám. SNP 27 | P. O. Box 153

814 99 Bratislava

+421 2 544 32 013
+421 2 544 32 030

program.bratislava@instytutpolski.pl

fb: PolskyInstitutBratislava
tw: @PLInstitutBrat

www.instytutpolski.pl/bratislava

Poľský inštitút v Bratislave
je pre verejnosť otvorený nasledovne:

pon. 10:00 - 16:30 | ut.-štv. 10:00 – 17:00 | piat. 9:00 – 15:00

Všetky zmeny v programe vyhradené.

Vstup na podujatia v Poľskom inštitúte je voľný, pokiaľ nie je uvedené inak.



Drotársky 
workshop 

v Poľskom 
inštitúte

12. 5. / 17:00


