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Kinetické sochy Piotra Bożyka 

Bratislava
Do 15. 7.
 
Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje 
tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim 
Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných 
foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove. Jeho diela 
– kinetiky – sú stroje a sochy zároveň. Na prvý pohľad akoby  
v nich nebadať žiadne tajomno, no až keď sa objaví pohyb, vte-
dy začneme chápať umelcov úmysel a vnímať hlboký zmysel 
jeho diela. Môže stroj vyjavovať ľudské pocity ako napr. túžbu, 
vzrušenie, márnosť, pominuteľnosť okamihu či neistotu? Sochy 
Piotra Bożyka to vedia. Provokuje vari nejaký stroj k úvahám  
o čase, náhodných udalostiach či teórii chaosu? A môže sa vôbec 
dotýkať metafyziky? Sochy Piotra Bożyka to dokážu. Prostred-
níctvom nich umelec v tomto zmysle zároveň vytvára nový jazyk 
umenia. 
Video o výstave: https://www.facebook.com/PolskyInstitutBrati-
slava/videos/715063936379212



Poľsko: turistické atrakcie 

Bratislava
1. – 31. 7.

Poľsko ponúka jedinečné prírodné a historické poklady, ktoré 
každý rok vyhľadávajú státisíce zahraničných i domácich tu-
ristov. Krajina sa môže napríklad pochváliť až 14 pamiatkami 
zapísanými v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Príďte si 
pozrieť fotografickú výstavu, ktorá vás prevedie tými najdôle-
žitejšími turistickými atrakciami a cestovateľskými zastávkami  
v Poľsku.

Poľský inštitút, 
Neformálna galéria, 
Klobučnícka ul.
instytutpolski.pl/bratislava
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Poľský inštitút, 
Neformálna galéria, 
Klobučnícka ul.
instytutpolski.pl/bratislava

Po stopách poľskej geológie

Bratislava
3. – 30. 7.

Výstava Po stopách poľskej geológie sprevádza po horách, údo-
liach, dolinách, jazerách, pobrežiach či jaskyniach, ktoré vznikli 
pod vplyvom dávnych, ale aj súčasných geologických procesov. 
Fotografie prezentujú poľské geoparky nachádzajúce sa na Sve-
tovom zozname geoparkov UNESCO.

Hviezdoslavovo nám.
www.gov.pl/web/slowacja

Hory, údolia, jazerá, pobrežné útesy či jaskyne a skalnaté výčnelky, ktoré obdivujeme, 
majú okrem mnohých rozdielov jedno spoločné – všetky sú výsledkom geologických pro-
cesov, ktoré jednak prebiehali v minulých dobách, no zároveň prebiehajú aj dnes. A naj-

staršie z nich sa udiali ešte pred stovkami miliónmi rokov.

NA PANELOCH VÝSTAVY „PO STOPÁCH POĽSKEJ GEOLÓGIE“ PREDSTAVUJEME MIESTA, KTORÉ 
SÚ ATRAKTÍVNE Z HĽADISKA GEOLÓGIE, ALE AJ CESTOVNÉHO RUCHU. 

The mountains, valleys, lakes, seaside cliffs, caves and rock formations we admire,  
although so different, have one thing in common – they are all the result of geological  

processes that took place in past eras and are still going on today. The oldest processes 
took place several hundred million years ago.

ON THE BOARDS OF THE „ON THE GEOLOGY TRAIL” EXHIBITION
WE PRESENT PLACES ATTRACTIVE IN TERMS OF GEOLOGY AND TOURISM.

Obrovská energia ukrytá v hlbinách Zeme vyvolala 
sopečné erupcie a dala do pohybu procesy,  

v dôsledku ktorých sa sformovali horské pásma, 
aby napokon poveternostné vplyvy toto dielo za-

vŕšili. Výsledky tejto činnosti – aj keď v rozličnom roz-
sahu – možno pozorovať v každej časti Poľska. 

The tremendous energy within the Earth has caused 
orogenic movements   and volcanic eruptions, 

while atmospheric factors finished the work. The ef-
fects of this activity, although varying in scale, can 

be observed in every 
part of Poland.

Príprava výstavy: PIG-PIB
Anna Bagińska, Krystian Lisiak, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Anita Starzycka, Katarzyna Szadkowska, Michał Zieliński

Spolupráca: Jadwiga Chaber, Paweł Jaskóła; Preklad: Tomasz Trzpil, Mário Kyseľ
Grafický projekt a zloženie: Monika Cyrklewicz

Varšava, 2022



Pohoda: Trupa Trupa 
Trenčín
noc z 8. na 9. 7. / 02:20

Poľská art-rocková kapela Trupa Trupa je skvelým príkladom ka-
pely, o ktorú sa pravidelne zaujímajú svetové agentúry, festivaly 
i západné médiá. Ich piesne hrávajú Iggy Pop, Mary Anne Hobbs 
či Steve Lamacq na BBC 6 Music a ukázali sa tiež na KEXP a NPR 
Tiny Desk session. V recenziách ich ospevujú The Times, Mojo 
i Rolling Stone. Trupa Trupa s mimoriadnou zručnosťou prepá-
ja post-punk a psychedéliu. Prinášajú nekonvenčné melódie, 
hustú inštrumentáciu a v textoch preskúmavajú najtemnejšie 
stránky stavu ľudstva. Na Pohode vystúpia v zložení Grzegorz 
Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz a Rafał 
Wojczal a predstavia aj svoju štúdiovku s názvom B FLAT A.

Festival Pohoda, 
Európa stage
pohodafestival.sk



Festival Pohoda, 
Európa stage
pohodafestival.sk

Rock v múzeu: Duch Delta

Bratislava
15. 7. / 19:00

Na scénu Múzea obchodu sa v júli postaví poľská blues-rocková 
kapela Duch Delta z Čenstochovej. Skupina na začiatku čerpala  
z koreňov obdobia rokov 1955 – 1975. Postupom času, keď z garáže 
prerazila na koncertné pódiá, sa členovia skupiny začali zame-
riavať na súčasnejšie melódie, no dnes zároveň neodmietajú ani 
ducha vintage zakoreneného v surovom bluese. Kapela Duch 
Delta sa predstaví v zložení: Łukasz Skiba (gitara, spev), Borys 
Sławenta (bubny) a Jacek Czekaj (basa).

Múzeum obchodu, 
Linzbothova 16
muzeumobchodu.sk/rock-v-muzeu



Filmová noc na hrade 2022: 
Vechi Acum 

Veľký Šariš
16. 7.

Filmová noc na hrade (14. – 17. 7.) je filmový festival zamera-
ný predovšetkým na krátky film. Počas festivalu sa Šarišský 
hrad premieňa na oázu kultúry aj prostredníctvom sprievod-
ného programu hudby, divadla, tanca, fotografie a prednášok. 
Tento rok festival doplní aj koncert poľskej hudobnej skupiny 
Vechi Acum z Krakova, ktorá vystúpi v zložení: Barbara Motyka 
(husle/spev), Wojciech Bochenek (spev), Dominik Pietraszek 
(husle, spev), Jakub Hubicki (akordeón), Bartłomiej Chojnacki 
(kontrabas) a Tomasz Czaderski (perkusie).

Šarišský hrad
www.filmovanocnahrade.sk



Medzinárodný gitarový 
festival v Modre 
Modra
17. 7. / 19:00

V druhý večer Medzinárodného gitarového festivalu v Modre 
čaká na návštevníkov hudobný projekt s názvom Nedokončené 
dielo Harveyho Hopa. Bol to významný anglický lutnista, gita-
rista, skladateľ, ktorý nestihol uviesť svoje skladby. Zásluhou 
jeho manželky má dielo Harveyho Hopa ďalšie pokračovanie  
a jeho nájdené skladby zaznejú ako slovenská premiéra prá-
ve na festivale v Modre. Konkrétne gitarový koncert pre gitaru  
a komorný orchester a ďalšie skladby uvedú na koncerte reno-
movaní poľskí umelci: sólista – mladý poľský klasický gitarista 
Jakub Kościuszko spolu s Radomským komorným orchestrom 
pod dirigentským vedením poľského dirigenta maestra Szymo-
na Morusa.

Kultúrne centrum, 
Sokolská 8
www.kcmodra.sk



Deň poľskej kultúry v Žiline: 
Crazy Accordion Trio 
Žilina
23. 7. / 10:00
 
Deň poľskej kultúry v Žiline prinesie plenérové podujatia za-
merané na propagáciu poľskej kultúry a tradícií. Návštevníci sa 
tiež môžu tešiť na stánky s regionálnymi výrobkami, ochutnávky, 
remeselníkov z Poľska a Slovenska či eko piknik pre deti. Okrem 
toho súčasťou programu bude aj koncert poľskej kapely Crazy 
Accordion Trio, ktorá uvedie známe aj menej známe coverver-
zie. Sprievodnou akciou Dňa poľskej kultúry bude 2. stretnutie 
podnikateliek z Poľska, Slovenska a Česka s heslom Ženy v dobe 
krízy. Podujatie organizuje OZ Polonus.

Hrad Budatín
www.facebook.com/ozpolonus



Hrad Budatín
www.facebook.com/ozpolonus

4 Živly: 1970 (rež. T. Wolski) 

Banská Štiavnica
7. 8. / 18:30

V polovici augusta sa v Banskej Štiavnici bude konať 24. ročník 
Letného filmového festivalu 4 živly (10. – 14. 8.), ktorého hlavnou 
témou sa tentoraz stane CHAOS. Súčasťou programu je aj pro-
jekcia dokumentárneho filmu 1970 poľského režiséra Tomasza 
Wolského (2021, 70 min.). Dokument zachytáva december 1970, 
keď v komunistickom Poľsku vypukli nepokoje v reakcii na náhle 
zvýšenie cien mäsa a základných surovín. Reakcia vládnuceho es-
tablišmentu na štrajky, demonštrácie a protesty pracujúcich bola 
mimoriadne tvrdá. Režisér sa však rozhodol zobraziť vtedajšie 
udalosti pomocou animovaných bábok a archívnych audiovizuál-
nych záberov. Ústrednú líniu filmu tvoria nahrávky telefonických 
rozhovorov medzi zvláštnymi mocnármi, ktorých rozhovory stoja 
na pomedzí absurdnej drámy a čiernej grotesky.

Kino Akademik, 
Nám. sv. Trojice 1
www.4zivly.sk



World Music Festival: 
Wernyhora 

Bratislava
18. 8. / 20:00

Medzinárodný World Music Festival je venovaný world music, 
ľudovej hudbe, etnojazzu a fúziám s inými žánrami. Na festiva-
le vystúpi aj Wernyhora, kapela z poľského Sanoka, ktorá sa po-
hybuje na pomedzí world music a tradičnej hudby. Hudobníci 
získali prvé miesto v kategórii Tradičná hudba na festivale Nová 
tradícia (2021) vo Varšave, kde zároveň vyhrali aj Hlavnú cenu 
a Cenu publika. Trio v zložení Maciej Harna (aranžmány, lýra), 
Daria Kosiek (spev) a Anna Oklejewicz (vielle, viola da gamba) 
sa špecializuje hlavne na hudobné tradície obyvateľov Karpát 
žijúcich na poľsko-ukrajinskom pohraničí.

Koncertná sieň Klarisky, 
Klariská 1
worldmusicfestival.sk



Koncertná sieň Klarisky, 
Klariská 1
worldmusicfestival.sk

Visegrad Music Youth 
Academy

Pezinok
22. – 26. 8.

Projekt Visegrad Music Youth Academy prináša možnosti zlep-
šenia umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových 
nástrojov a flautistov. Jednotlivé master classy budú viesť re-
nomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci vrátane 
poľských hudobníkov ako: dirigent Paweł Przytocki, flautista 
Łukasz Zimnik a huslistka Anna Gutowska. Súčasťou podujatia 
budú aj večerné koncerty účastníkov kurzov 24. a 25. augusta.

Hotel Rozálka, 
Rozálka 9 
musicmasterclass.sk



Nu Sound of Visegrad: 
CASTLE SOUND

Stará Ľubovňa
26. 8. / 17:00

Na špeciálnom vydaní Nu Sound of Visegrad, ktoré je tiež vý-
sledkom cezhraničnej spolupráce Starej Ľubovne s partner-
skými mestami z Poľska – Nowy Sącz a Połaniec, sa ako druhý 
headliner večerného programu predstaví poľská kapela Kroke, 
známa zo spoluprác so Stevenom Spielbergom, Davidom Lyn-
chom či Petrom Gabrielom. Svojou tvorbou Jerzy Bawol (akor-
deón), Tomasz Kukurba (viola, husle, flauta) a Tomasz Lato 
(kontrabas, perkusie) posúvajú tradičný folklór moderným 
smerom. Názov kapely v jazyku jidiš odkazuje na epicentrum 
židovskej kultúry, etnickú štvrť Kazimierz v Krakove. Kultúrny 
odkaz tejto metropole šírila klezmerová hudba, ktorú hrávali aj 
títo hudobníci z Krakovskej hudobnej akadémie, hoci ich tvorba 
presiahla do jazzovej, balkánskej, sefaredskej, ako aj indickej 
hudby.

Ľubovniansky skanzen, 
Zámocká 22
www.nusoundofvisegrad.eu



Ľubovniansky skanzen, 
Zámocká 22
www.nusoundofvisegrad.eu

Jerzy Kukla: 
organové koncerty

28. 8. Trnava Bazilika sv. Mikuláša, Nám sv. Mikuláša 1

30. 8. Piešťany Dom umenia, Nábrežie Ivana Kraska 1

Na dvoch organových koncertoch na Slovensku sa predstaví Jer-
zy Kukla, poľský organista, publicista a organizátor hudobného 
života. Študoval na Hudobnej akadémii v Krakove a v Katovi-
ciach, bol tiež štipendistom Ministerstva kultúry a športu SR. 
Na svojom konte má koncerty v mnohých európskych krajinách. 
Založil organové festivaly a recitály v poľských mestách Sando-
mierz, Olkusz, Bielsko-Biała a Puławy. Na Slovensku si organové 
skladby v jeho podaní môžu vypočuť návštevníci Trnavských or-
ganových dní a Organových dní v Piešťanoch.



Cyklus videoprezentácií 
o turistických atrakciách 
Veľkopoľska
facebook.com/PolskyInstitutBratislava

Veľkopoľsko – región v severozápadnom Poľsku sa pýši mno-
hými cennými historickými pamiatkami. Nájdete tu napríklad 
prvé hlavné mesto krajiny, krásne hrady a zámky a aj najstaršie 
železničné depo parných lokomotív. V priebehu júla vždy cez ví-
kend odporúčame sledovať náš Facebook, na ktorom budeme 
postupne uverejňovať krátke videoprezentácie Davida Popovi-
ča o turistických atrakciách a pamiatkach z Veľkopoľského voj-
vodstva, ako napríklad: Parné depo Wolsztyn, Mlyn a skanzen 
ľudovej architektúry Wolsztyn, zámok Rogalin či mestá Po-
znaň, Gniezno a Leszno.



FOCUS NA:
Kajakové trasy v Mazúrsku
K letu a prázdninám neodmysliteľne patria dovolenky a vý-
lety – my vás v našom aktuálnom prázdninovom focuse pozý-
vame do regiónu Varmie a Mazúrska, kde si môžete vyskúšať 
napríklad aj plavbu kajakmi po riečnych trasách. Pekné leto  
a veľa zážitkov (aj v Poľsku)!

KAJAKOVÁ TRASA PO RIEKE KRUTYNIA

]

Kajakárska trasa po rieke Krutynia meria viac ako 100 km a ve-
die cez najcennejšie prírodné oblasti Mazúrska. Pozdĺž celej tra-
sy nájdete 10 kajakárskych zastávok. Okrem toho je k dispozícii 
požičovňa bicyklov a kajakov. Trasa vedie cez 20 jazier, ktoré sú 
prepojené riekami. Najdlhšou z nich je Krutynia, podľa ktorej je 
pomenovaná celá trasa.
www.mazurypttk.pl

Krutynia – fot. Kamil Kopyść



ATRAKCIE V OKOLÍ RIEKY KRUTYNIA

 
Wojnowo – centrálna osada starovercov v bývalom Prusku. 
Obec sa nachádza na malebnom mieste pri jazere Duś a rieke 
Krutynia. Pri jazere Duś sa nachádza kláštor starovercov.
www.klasztor.info

Kadzidłowo založili v roku 1832 Filipovci. Dnes tu návštevníci 
nájdu Park divokých zvierat s typickými mazúrskymi druhmi, 
ako sú losy, vlky, diviaky, bobry, jelene, vodné a bahenné vtáky, 
ako aj mnohé exotické druhy.
www.oberzapodpsem.com.pl

Náučný prírodný chodník Krutyń-Zgon
Náučný chodník v dĺžke 11 km vedúci cez územie dvoch prírod-
ných rezervácií umožňuje spoznať najzaujímavejšie miesta 
v okolí rieky Krutynia. V rezerváciách nájdete cenné rašelini-
ská, dystrofické jazerá s plávajúcimi ostrovmi a močiarnou 
vegetáciou. Trasa vedie k Mokrému jazeru, ktoré je jedným  
z najväčších a najhlbších v tejto časti Mazúrska.

Kadzidłowo – fot. Krzysztof Worobiec



KAJAKOVÁ TRASA PO RIEKE ŁYNA

 

Łyna je najdlhšia rieka na území Varmie a Mazúrska (264 km). 
Prvým mestom na jej trase je Olsztyn. No predtým, ako k nemu 
rieka dorazí, musí prekonať niekoľko jazier: Duże Brzeźno, Kier-
noz Mały a Kiernoz Wielki, Łańskie a Ustrych. Łyna rozdeľuje 
Olsztyn na dve takmer rovnaké časti. Ďalej preteká cez Mest-
ský les, potom sa otáča na sever a prechádza cez Olsztynskú 
jazernú oblasť a Sępopolskú nížinu. Tečie aj cez mestá ako Do-
bre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce a Sępopol. Łyna je 
atraktívnou medzinárodnou vodáckou trasou, ktorá umožňuje 
návštevníkom spoznať históriu regiónu a jeho prírodné bohat-
stvo. Na trase je pripravených približne tucet prístavov pre ka-
jaky.
www.mazurypttk.pl

ATRAKCIE V OKOLÍ RIEKY ŁYNA

Olsztyn je najväčším a tiež hlavným mestom Varmsko-mazúr-
skeho vojvodstva. Má viac ako 170 000 obyvateľov a jeho história 
siaha vyše 650 rokov do minulosti. K najznámejším pamiatkam 
Olsztyna patrí gotický hrad Varmskej kapituly, Katedrálna bazi-

Olsztyn – fot. Marcin Kierul



lika svätého Jakuba a Vysoká brána, ktorá sa nachádza na hra-
nici bývalých obranných hradieb. Najväčšou devízou mesta je 
jeho jedinečná poloha medzi lesmi a jazerami. Na území Olsz-
tyna sa nachádza niekoľko jazier a jeden z najväčších parkov  
v Európe – Mestský les, ktorý ponúka množstvo turistických  
a cyklistických trás.
www.visit.olsztyn.eu

Lidzbark Warmiński sa nachádza v malebnej lokalite rieky 
Łyna. V minulosti bol sídelným mestom varmského domí-
nia a tiež sídlom biskupov. Nachádza sa tu Varmské múzeum  
a jeho sídlom je krásny gotický hrad varmských biskupov. 
Ďalšou veľkolepou pamiatkou je Kostol sv. Petra a Pavla, ktorý 
bol postavený v druhej polovici 14. storočia. Návštevníci môžu  
v Lidzbarku navštíviť aj Krasického oranžériu – ide o klasicistic-
kú budovu postavenú v 17. storočí.
www.lidzbarkw.eu

Bartoszyce ležia v blízkosti hraničného priechodu s Kalinin-
gradskou oblasťou. Počiatky mesta siahajú až do roku 1240. 
Najstaršou pamiatkou mesta je gotický Kostol svätého Jána 
Krstiteľa, ktorý bol postavený okolo roku 1330. Medzi ďalšie 
stredoveké pamiatky mesta patria fragmenty mestských hra-
dieb z 15. storočia a jediná zachovaná mestská brána – Lidzbar-
ská brána z druhej polovice 15. storočia.
www.gci.bartoszyce.pl

Lidzbark Warmiński – fot. Michał Misztal



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.




