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Polské dny v Ostravě
Navzdory omezením a díky online přenosům budete moci
sledovat Polské dny v Ostravě i daleko od hlavního města
českého Slezska. Těšit se můžete především na besedy, jejichž hlavními postavami budou spisovatelka Karin Lednická,
historik Daniel Korbel či bývalý zpravodaj ČT v Polsku Miroslav Karas. Setkání
s cestovatelem a reportérem Tomaszem
Grzywaczewským bude poslední akcí polsko-českého literárního podzimu. Online
budou přenášeny i koncerty mladých
polských kapel, které vybral dramaturgický tým festivalu Hradecký slunovrat.
Pro více informací sledujte sociální sítě
a web Polských dnů.

32 stránek věnovaných
výhradně moderním kulturním budovám z celého
Polska. Reportáže, články, rozhovory, fotogalerie
a seznam míst, která stojí
za návštěvu.

Nemějte strach! Církev a cesta
střední Evropy ke svobodě

4.–15. 11. / Ostrava,
Masarykovo náměstí
16.–17. 11. / Praha,
Muzeum paměti 20. století

Nezlomní a obětovaní / filmový
festival o 20. století
Festival dokumentárních filmů
o historických osobnostech a dramatických událostech 20. století
představí snímky českých, slovenských a polských tvůrců. Inspirací
ke vzniku festivalu byl mj. podobně zaměřený polský festival NNW
v Gdyni, i proto se Polsko stalo
hlavním zahraničním hostem prvního ročníku. K vidění
budou dokumentární snímky Pasy Paraguaye, Uslyšte můj
křik a Hřbitov Powązki, oddělení Ł. Všechny filmy, úvodní
slova a diskuse budou dostupné zdarma online.
www.muzeum20stoleti.cz

Podcast Miloše Doležala
/ Kterak budoucí papež hrál
býka
Osobnosti Karola Wojtyły – Jana Pavla II. se ve svém
autorském podcastu věnuje básník, spisovatel a publicista Miloš Doležal. Papežovu mnohovrstevnatou osobnost představuje z perspektivy jeho vztahu k umění a kultuře. Vypravil se proto do Krakova k Wojtyłovým nejbližším
přátelům a spolupracovníkům. Podcast si budete moci
poslechnout na serveru Aktuálně.cz přesně na výročí svatořečení Anežky Přemyslovny, jímž „polský papež“ výrazně
přispěl do vývoje v Československu v listopadu 1989.
https://magazin.aktualne.cz/kultura/podcasty/

23.
— 29. 11.

www.meltingpotforum.com

3KinoFest / filmy a diskuse
online

Venkovní výstava, kterou připravil Polský institut v Praze
ve spolupráci s partnery ze všech zemí V4, vznikla k blížícímu se 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny a zároveň
s ohledem na letošní 100. výročí narození Jana Pavla II.
Výstava se věnuje nejvýznamnějším osobnostem katolické
církve, které se staly symbolem
odporu proti totalitnímu komunistickému režimu.

12. 11.

Ideas Without Borders online – tak zní podtitul letošních debat diskusního fóra Meltingpot, ve kterých se od
konce srpna objevují i polští hosté. Poslední letošní debata se bude vztahovat k blížícímu se 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny. Co spojuje společnosti a státy
střední Evropy? Máme společné hodnoty a zkušenosti,
které politickou alianci mohou proměňovat v opravdové
společenství?

Polská příloha časopisu Echo
/ Architektura pro kulturu

www.3kino.cz

10.
— 12. 11.

Meltingpot / Střední Evropa –
společné dědictví – společná
budoucnost?

www.polske-dny.cz

Největší pražský festival středoevropského filmu se přesouvá do online prostoru a nabídne 30 filmů z Polska,
Maďarska, Česka a Slovenska. Filmy budou postupně
promítány na internetu, kde
budou poté ke zhlédnutí až do
konce festivalu. Diváci se mohou těšit například na novinku
režiséra Piotra Domalewského
I Never Cry, nebudou ochuzeni
ani o workshopy a rozhovory
s hosty, které se kromě Prahy
odehrají i ve varšavském online
studiu.

4.
— 17. 11.

26. 11.
/ 20:00

Kino na hranici
Po dvou nezdařených pokusech uspořádat těšínskou filmovou přehlídku v tradiční podobě se organizátoři rozhodli
zakotvit na internetu. Online nabídnou přibližně padesát
filmových titulů, bude se jednat nejen o „ochutnávky“
z filmových retrospektiv příštího ročníku, ale zejména
o průřez novinkovou tvorbou z Česka, Polska, Slovenska
a Maďarska.
www.kinonahranici.cz

Polsko-český literární podzim
na iliteratura.cz
Do konce roku najdete na portálu iliteratura.cz rozhovory
s našimi hosty, například Martou Dzido nebo Magdalenou
Jeleńskou, recenze a další články věnované polským
knižním novinkám pro děti i dospělé v českém překladu.
Inspirujte se nejen na vánoční nákupy...

Speciální příloha bude přiložena k Týdeníku Echo –
v prodeji od 19. listopadu.

#likePolsko / Poznej polské
pohraničí
Připravujeme pro vás speciální miniprůvodce polskými
regiony. Najdete v nich užitečné informace o místech,
která jsou na dosah ruky – nejdůležitější turistické zajímavosti, fotoreportáže, rozhovory a mnoho dalšího.
Nechte se inspirovat a poznejte Polsko! Průvodce budou
brzy k dispozici zdarma na našem webu.

Visegrádská rezidence
/ Małgorzata Lebda
Polská básnířka přijela do Prahy na tříměsíční autorskou
rezidenci. Plánujeme online setkání s jejím překladatelem
Bogdanem Trojakem v rámci Dne poezie a společné čtení
s dalšími účastníky, mezi nimiž je český experimentální prozaik Róbert Gál, maďarský básník, prozaik a kritik
József Keresztesi a slovenská akademička, experimentální
autorka a redaktorka Zuzana Panák Husárová. Termíny
již brzy na našem webu. Spoluorganizátorem je Institut
umění – Divadelní ústav.

Dětská výtvarná soutěž
/ Visegrádská čtyřka – V4
Polsko od července převzalo roční předsednictví
Visegrádské skupiny, a zároveň na příští rok připadá
30. výročí zahájení visegrádské spolupráce. Polský institut v Praze proto k této příležitosti připravil výtvarnou soutěž pro děti od 6 do 15 let. Mezi tématy soutěže jsou například nejkrásnější místa zemí V4 nebo ekologické otázky.
Soutěžní práce lze zasílat do 10. prosince. Podrobnosti
a pravidla najdete na našem webu.

Cena Mariana Szyjkowského
Polský institut v Praze vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci
zaměřenou na Polsko. Uzávěrka přihlášek prací
obhájených v akademickém roce 2019/2020 je
30. listopadu 2020. Zúčastnit se mohou absolventi
všech oborů českých univerzit, na vítěze čekají
finanční odměny. Přihlášky a pravidla najdete na
našem webu.

Nové knihy v edici
Samostatnost 1918
Tomasz Grzywaczewski / Hranice snů.
O neuznávaných státech
Pant 2020, překlad Petruška Šustrová
Jak žít v zemi, jejíž existenci jiné státy neuznávají? Bez
pasu, pevné měny a jistoty? Reportáže z republik na
území bývalého SSSR, Abcházie, Podněstří, Náhorního
Karabachu nebo Jižní Osetie čerpají z autorovy osobní
zkušenosti i dlouhodobého zájmu o tuto oblast.
Jack Fairweather / Dobrovolník
Albatros 2020, překlad Lubomír Sedlák
Witold Pilecki – neuvěřitelný osud člověka, který
se dobrovolně nechal zavřít do koncentračního
tábora v Osvětimi, organizoval v něm odboj, a nakonec z něj uprchl.
Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń / Spravedliví.
Jak Poláci zachraňovali Židy před holokaustem
PANT 2020, překlad Petruška Šustrová
Příběhy lidí, kteří se rozhodli riskovat vše, aby
pomohli jiným. Izraelský institut Jad Vašem vyznamenal titulem „Spravedlivý mezi národy“ přes
šest tisíc Poláků – podle historiků je to jen špička
ledovce.
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