
Polský institut
v Praze

1. 7.
— 4. 8. 

30. 6.
— 28. 7. 

3. 7.
— 31. 10. 

Měsíc autorského čtení
Letošní největší český literární festival proběhne ve 
znamení V4: hlavní zemí bude Maďarsko. Představí se ale 
tradičně i polští, čeští a slovenští autoři.

6. 7. Brno, 7. 7. Ostrava / Szczepan Twardoch
Známý prozaik ze Slezska čte ze svých dvou českých 
překladů: Morfium a Král.

20. 7. Ostrava / Poláci z Protimluvu
Autory revue a nakladatelství Protimluv představí 
Petr Ligocký.

23. 7. Brno, 24. 7. Ostrava: Marcin Wicha
Nový český překlad knihy Věci, kterých jsem se nezbavil, 
za niž autor získal cenu Nike.

1. 8. Ostrava: Na křídlech těšínské orlice
Těšínští (nejen) básníci: Renata Putzlacher Buchtová, 
Bogdan Trojak a Jacek Sikora.

www.autorskecteni.cz

#polskeknihynaprazdniny
Na našich sociálních sítích doporučujeme horké 
novinky z knihkupeckých pultů. V překladu Báry 
Kolouchové vychází kniha Marcina Wichy ověnčená 
cenou Nike Věci, kterých jsem se nezbavil (Argo), 
citlivý a jemně ironický pohled na pomíjivost před-
mětů, lidí i dějin. Ostřeji se s historií vypořádává
Szczepan Twardoch v knize Král (Host, přel. Michala 
Benešová), která se odehrává v gangsterském prostředí 
Varšavy těsně před vypuknutím II. světové války.

Spojenci / Poláci a Češi 
na bojištích II. světové války
Výstava na brněnském náměstí Svobody mapuje lidské 
osudy ve společném boji Polska a Československa proti 
dvěma totalitám. Kromě příběhů letců RAF či bojovníků 
u Tobruku představuje i československé dobrovolníky 
v Polsku v září 1939 či Svatokřížskou brigádu Národních 
ozbrojených sil, která v květnu 1945 osvobodila ženský 
koncentrační tábor v Holýšově. Kdo se nedostane do Brna, 
může si výstavu prohlédnout i online – na platformě issuu.

Samostatnost 1918 / novinky
Dvě nové knihy v poslední době obohatily projekt 
Samostatnost 1918, v rámci kterého vycházejí publikace 
věnované polské historii a polsko-českým vztahům. 
Vzpomínková kniha V nelidské zemi pražského rodáka, 
spisovatele a malíře Józefa Czapského vyšla k 80. výročí 
Katyňského masakru. Mýtus republiky: Identita a politický 
diskurz raně novověké polské šlechty je monografie 
českého historika Jana Květiny, věnovaná fenoménu 
polsko-litevské šlechtické republiky. V červenci se na 
pultech objeví také první český překlad románu Cesta 
nikam klasika polské prózy 20. století Józefa Mackiewicze.

Polská výročí 20. století 
z archivu Orientace LN / e-kniha
Souhrn 22 článků o polské historii zdarma ke stažení na 
našem webu. Články vycházely ve spolupráci víkendové 
přílohy Lidových novin Orientace a Polského institutu 
k významným výročím polských dějin.

#zvemeksousedum
Přemýšlíte o dovolené nebo víkendovém výletě nedaleko 
českých hranic? Sledujte cyklus #zvemeksousedum na 
našich sociálních sítích, kde představujeme zajímavá 
místa v Polsku a praktické informace, které vám usnadní 
plánování. Historické památky, krásná příroda i skvělá 
místní kuchyně leží skutečně na dosah ruky a možná vás 
i trochu překvapí, co všechno je možné v Polsku objevit.

Naše výstavy k vidění online
V době koronakrize jsme zpřístupnili některé naše výstavy 
na internetu. Na platformě issuu stále najdete například 
výstavu Polsko – 15 let v Evropské unii se zajímavými 
fakty a statistikami nebo výstavu Nezávislé, věnovanou 
významným polským ženám.

https://issuu.com/polskyinstitutvpraze

Chasidské návraty / fotografie 
Agnieszky Traczewské
Výstava v Synagoze Boskovice (Antonína Trapla 6) 
zachycuje ortodoxní Židy navštěvující místa v Polsku, 
kde původně žily židovské komunity, ale také místní 
polské židovské obyvatele. Výstava je předehrou festivalu 
Boskovice, letos zaměřeného na Polsko (28.—30. 8.).

www.boskovice-festival.cz

7. 7. 
a 27. 7.
/ 20:00

28. 5.
— 4. 10. 

Fotoblok / střední Evropa 
ve fotoknihách
Výstava polských kurátorů Fotoblok v olomouckém Muzeu 
umění představuje středoevropské dějiny 20. století ve 
fotografických publikacích. Fotoknihy, alba a prospekty, 
které provázely bouřlivé století tohoto regionu, budou 
poprvé k vidění na takto obsáhlé výstavě.

www.muo.cz

Výstava Po-lin / Židé 
v Republice mnoha národů
Výstava představuje osudy židovské komunity na území 
Republiky mnoha národů v 16.—18. století, kdy se díky 
příznivým podmínkám stal polsko-litevský stát světovým 
centrem židovské vzdělanosti a kultury.

18. 6. — 30. 8. / Holešov, Obřadní síň u žid. hřbitova

11. 7. — 31. 8. / Hartmanice, synagoga, vernisáž 11. 7. v 17:00

CHOPIN_SANDOVÁ 
/ Milostné preludium
Divadelní inscenace inspirovaná bouřlivým vztahem 
Fryderyka Chopina a spisovatelky George Sandové. 
Představení se koná v unikátních prostorách Werichovy 
vily na Kampě a je propojením několika žánrů: hudby, 
tance a mluveného slova. Je také originálním příspěvkem 
k letošnímu 210. výročí Chopinova narození.

www.proart-festival.cz

@PLInst_Prahapolskyinstitutwww.instytutpolski.pl/praha
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