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Polský institut
v Praze leden2022

30 let Visegrádské 
skupiny 
Dvě výstavy v Ostravě připomenou 
loňské 30. výročí vzniku V4: První 
výstava představuje plakáty mladých 
výtvarníků oceněné mezinárodní 
porotou v soutěži uspořádané 
Ministerstvem zahraničních věcí 
Polské republiky a polským Sdružením tvůrců užité grafiky. 
Druhá výstava, kterou připravilo varšavské Národní centrum 
kultury, hravým způsobem přibližuje historii i současnost 
visegrádské spolupráce. Prezentuje také muraly – 
velkoformátové malby na domech, které vznikly v roce 2021 ve 
všech čtyřech hlavních městech zemí Visegrádské skupiny.

Ostrava / Dvorana Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz

Čtení vody a poezie
Křest nového překladu knihy Małgorzaty Lebdy 
Sny uckermärkerů (Weles 2021) proběhne ve 
vinném baru Autentista, jehož majitelem je 
překladatel sbírky, básník a vinař Bogdan Trojak. 
Poté polská básnířka spolu s fotografem Rafałem 
Siderským představí svůj projekt „Čtení vody: 
Visla“. V rámci tohoto umělecko-ekologického 
běhu od pramene Visly až k jejímu ústí uběhla 

Małgorzata Lebda v září 2021 
za 28 dnů 1100 kilometrů.

Praha 1 / Autentista

www.autentista.cz

Mezní stav 
s polskými básněmi 
Jedinečné uvedení hry za 
účasti Małgorzaty Lebdy, jejíž 
básně ze sbírky Matečník se 
staly poetickým východiskem 
inscenace. Básnířka bude číst své 
texty přímo během představení. 
A v rámci cyklu doprovodných 
akcí „Kdo se stará o to, co není 
vidět?“ bude následovat také 
autorské setkání.  

Praha 1 / Divadlo X10 www.divadlox10.cz

Dobré odpoledne s polštinou 
/ Niespodzianka
Lednové setkání pro děti a mládež od 10 let. Společné 
aktivity, filmové překvapení, návštěva knihovny. Program 
potrvá přibližně 100 minut.

Nutná rezervace telefonicky na čísle 220 410 417 nebo na 
e-mailu beata.mocova@instytutpolski.pl.

Vstup podle aktuálních protiepidemických opatření.

Praha 1 / Polský institut

Zádušní mše 
za Františka 
Skorinu
V Praze v 16. století 
působil a v roce 1541 
také zemřel humanista, 
tiskař a lékař František 
Skorina, jedna z klíčových 
postav běloruské kultury. 
Tuto renesanční osobnost 
připomene zádušní mše, 
která zároveň symbolicky 
propojí Prahu s hlavními 
městy někdejšího polsko-

litevského soustátí, Varšavou a Vilniusem – 
v obou městech se budou sloužit zádušní mše 
v témže čase. Na pražské mši v bazilice sv. Petra 
a Pavla, kterou bude sloužit kardinál Dominik 
Duka, zazní také dobová hudba v podání 
souboru Madrigalion Praga.

Praha / Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

www.instytutpolski.pl/praha

Nowy Rok jaki, cały rok taki 
/ pozvání do knihovny
Naše knihovna zve nejen své čtenáře k návštěvě Polského 
institutu. Registrace do knihovny je zdarma a půjčovat si zde 
můžete polskou literaturu v polštině anebo v překladech do 
češtiny. K dispozici máme více než 11 000 svazků knih a také 
bohatou mediatéku, která zahrnuje například audioknihy, filmy 
na DVD nebo CD nahrávky. Neváhejte a využijte otvírací dobu 
knihovny nebo „dlouhý čtvrtek“ 20. ledna 2022, kdy otevřeme 
odpoledne a budeme vám k dispozici až do 19:00.

Otevírací doba knihovny v lednu 2022:

úterý  14:00—17:30 
čtvrtek  10:00—13:00 
pátek  11:00—15:00

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 je otevřeno 
14:00—19:00. 
Tel. knihovna +420 220 410 417 
(v otevírací době).

Mieczysław Weinberg 
/ Children’s Notebooks
Koncert u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu bude 
zároveň jednou z premiérových prezentací hudby Mieczysława Weinberga, 
polského umělce židovského původu, který se před holokaustem zachránil 
útěkem do Sovětského svazu. V rámci koncertu bude představeno CD 
s klavírní tvorbou tohoto nyní „nově objevovaného“ skladatele v podání 
klavíristky Anety Majerové, které koncem roku vydalo české hudební 
vydavatelství Animal Music. CD 
s názvem Children’s Notebooks 
zahrnuje soubor půvabných 
a různorodých Weinbergových 
kratších skladeb pro klavír. 
Na koncertě a zároveň křtu 
alba zahraje Aneta Majerová 
nejen ukázky z CD, do druhé 
části programu si pozvala také 
Stamicovo kvarteto, s nímž 
společně provede Weinbergův 
klavírní kvintet.

Vstup s pozvánkou.

Praha 1 / Velvyslanectví 
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