
Festival Slunovrat / Blízká 
setkání s Polskem
Festival Slunovrat se 
přesouvá ze zámku Hradec 
nad Moravicí do nedaleké 
Opavy a jeho hlavní 
náplní zůstává především 
„inteligentní hudba“ napříč 
žánry. I letos je na programu 
sekce s názvem Blízká 
setkání s Polskem — nabídne kapely MØW, Fabian 
Klimanek Project, Wolka a Los Duendes. Těšit se 
můžete i na historickou debatu a dvě výstavy: Republika 
mnoha národů a Listuj světem.

Opava — minoritský klášter, Slezská univerzita  
a další místa

www.hradeckyslunovrat.cz

Rok romantismu
V červnu 1822 vyšla první sbírka Adama Mickiewicze 
Balady a romance, která je považována za počátek 
polského romantismu. 200. výročí připomene diskuse 
na veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, které se 
zúčastní Joanna Goszczyńska, Olaf Krysowski a Blanka 
Činátlová. Chystáme také tematické texty v časopise 
Host a revue Souvislosti. K výročí se vztahuje rovněž 
program slavnostního Slovanského večera dne 16. 6. 
na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka 
v Ostravě.

Dějiny a současnost  
/ Rus bez Ruska
Cyklus textů o společné historii a společných významných osobnostech 
Poláků, Litevců, Bělorusů a Ukrajinců zahájila stať s názvem 
Pravoslavný protivník Moskvy. Kníže Konstantin Ivanovič Ostrožský. 
V dalších číslech Dějin a současnosti budou následovat mj. Ivan 
Vyhovský, František Skorina nebo Adam Mickiewicz.

Reflex speciál  
/ Fenomén Polsko
V květnu vyšel speciál časopisu Reflex věnovaný 
Polsku, který si i nyní můžete objednat na 
ikiosek.cz. Speciál obsahuje především turistické 
tipy a reportáže, ale zaměřuje se také na témata, 
která hýbou současnou společností, jedním 
z nich je pomoc Poláků Ukrajincům.

Polský institut
v Praze červen2022

Nature Future  
/ mladá evropská fotografie
Výstava čtrnácti mladých evropských fotografek 
a fotografů, kteří přesným, aktuálním, poetickým 
a někdy i humorným pohledem analyzují rozsáhlou 
ekologickou krizi, jež postihuje naši planetu. Svá díla 
vystavuje i polská výtvarnice a fotografka Ada Zielińska.

Tento projekt obdržel grant z Cluster Fund EUNIC 
se zvláštním financováním v rámci francouzského 
předsednictví Radě EU.

Park Kampa, Praha 1

www.ifp.cz

9. 5.  
— 28. 8.

Krkonoše. Vzpomínky
Soubor fotografií převážně z polské strany Krkonoš 
pořídil klasickou technikou Jacek Jaśko, polský fotograf, 
autor výstav a textů o fotografii. Své práce vystavuje 
v Polsku i v zahraničí, žije v Praze. Vstup na výstavu je 
zdarma.

Muzeum Českého ráje v Turnově

www.muzeum-turnov.cz

19. 5. 
— 2. 10.

23. 
—25. 6.

Polské filmy v České televizi
V červnu se s polskými filmy setkáte nejen „v terénu“, 
ale i v programu České televize. V pátek 17. 6. ČT 
odvysílá film režiséra Filipa Bajona Komorník, dějově 
široce rozkročený snímek, který skrze příběh pruského 
rodu von Kraussů vypráví historii oblasti, kde se mísil 
německý a kašubský živel. Na své si přijdou i milovníci 
svébytné tvorby Małgorzaty Szumowské: 25. 6. bude 
na programu film Tělo, drama s prvky černé komedie, 
za nějž režisérka v roce 2015 získala Stříbrného 
medvěda na Berlinale.

www.ceskatelevize.cz

17. 6. 
a 25. 6.

Polský den 
v zahradách 
Zahrady polského 
velvyslanectví přímo pod 
Pražským hradem se opět 
otevírají pro veřejnost! 
Přijďte si užít náš tradiční 
Polský den — čekají vás 
koncerty, prezentace 
polských měst a regionů, 
program pro děti a dospělé, 
letní kino, kulinářské speciality a spousta dalších 
lákadel.

Z programu vybíráme:
 → koncert folkové kapely Buraky
 → koncert Aga Twardoch — písně legend polské 

hudební scény
 → prezentace měst a regionů, mj. Lodž, Vratislav, 

Dolnoslezské a Svatokřížské vojvodství
 → hry a workshopy — výroba ručního papíru, chytání 

ryb, experimenty s vodou a ledem, tvorba hraček
 → zábavné pohybové aktivity s trenéry z Form  

Factory
 → mobilní laboratoř EduBus společnosti 

Orlen-Unipetrol
 → módní přehlídka Akademie výtvarných umění v Lodži
 → gastronomická nabídka — grilované pokrmy, bigos, 

sledě, pirohy, saláty, polévky a koláče, perníky, 
polské pivo a medovina

 → informační stánek ukrajinských a běloruských hostů 
a jejich umělecký program na pódiu

 → soutěže — jednou z cen bude poukaz na víkendový 
pobyt ve Vratislavi

Vstup zdarma

Velvyslanectví Polské republiky v Praze, 
Valdštejnská 8

4. 6.  
/14:00 

—21:00

Velvyslanectví Polské 
republiky v Praze
Valdštejnská 8, Praha 1
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Divadlo KTO / Peregrinus
Známý polský divadelní soubor bude hostovat 
s představením inspirovaným poezií T. S. Eliota, které 

groteskně a s lehkou nadsázkou zachycuje jeden 
den v životě obyčejného současného člověka. 
Představení nabízí poutavou vizuální formu 
a atraktivní choreografii. Koná se v rámci projektu 
„Polská sezóna v Olomouci“ a Moravského 
divadelního léta v parku.

Výstaviště Flora Olomouc

www.moravskedivadlo.cz

19. 6.  
/ 21:00

Bardzo fajný letní kino 
a koncert
Na letošním ročníku tradiční akce se můžete těšit 
na koncert kapely pražských Poláků Z.o.o. neboli 
Zespół Ograniczonej Odpowiedzialności, polské 
delikatesy a po setmění na letní kino s hořko-sladkou 

lovestory Písně o lásce — režisérský 
debut Tomasze Habowského a vítězný 
snímek kategorie nízkorozpočtových 
filmů na filmovém festivalu v Gdyni. 
Organizátorem akce je spolek Popular.

Klubovna, Generála Píky 26, Praha 6

www.bardzofajny.cz

8. 6.  
/ 19:00

Polsko na Světě 
knihy 
Debata literárních historiků 
připomene Rok romantismu. 
Politolog Josef Mlejnek a historik 
Paweł Ukielski, spoluautor 
knihy 1989 — Podzim národů, 
přiblíží, jaké jsou dnešní souvislosti pádu komunismu. 
Piotr Skwieciński a Tomáš Glanc budou diskutovat 
o válce na Ukrajině a situaci v současném Rusku. 
Mira Marcinów na autorských setkáních s Klárou 
Svobodovou a Terezou Semotamovou představí 
svůj prozaický debut Osiřelec vydaný nově v českém 
překladu. Nebude chybět polský stánek s knižními 
novinkami i překlady do češtiny!

Více o programu: www.instytutpolski.pl/praha

Spoluorganizátoři: Instytut Książki, Nakladatelství 
Academia, Nakladatelství Argo 

Výstaviště Holešovice, Praha

9. 
—12. 6.

United Islands of Europe 
/ Freedom Edition
Letošním hlavním tématem United Islands je 
svoboda. Festival tak chce upozornit na pokračující 
boj svobodných Bělorusů proti režimu Alexandra 

Lukašenka a nyní také na statečnou 
obranu nezávislosti Ukrajiny před 
ruskou agresí. Pražské ostrovy proto 
ožijí hudebními objevy z Ukrajiny 
a Běloruska, ale v rámci Freedom 
Stage na Střeleckém ostrově se 
můžete těšit i na kapely z Polska 
nebo Litvy. Vystoupí třeba běloruská 
zpěvačka Iva Sativa, polský jazzový 
objev Immortal Onion nebo kapela 
Enchanted Hunters. Koncerty doplní 
nehudební program, který téma 
svobody zasadí do historického 

a politického kontextu: diskuse o Rusku a střední 
Evropě se zúčastní novinář a diplomat Piotr 
Skwieciński, nedávno vyhoštěný z Moskvy. V rámci 
filmového programu se budou promítat snímky Když 
květiny nemlčí a Mariupolis a na Střeleckém ostrově 
bude k vidění i výstava Republika mnoha národů. 

Polský institut v Praze je jedním z hlavních partnerů 
Freedom Edition, vedle Institutu Adama Mickiewicze, 
Velvyslanectví Litvy a Rumunského kulturního institutu.

Vstup zdarma

Ostrovy na Vltavě a další místa v centru Prahy

www.unitedislands.cz

10. 
—11. 6.

K Baltu! Objevte polské  
Pomoří
Písečné pláže, křižácké hrady a moderní muzea — 
to všechno na jednom místě najdete u polského 

Baltu. Inspirujte se pro dovolenou 
kombinující aktivní a poznávací 
turistiku. Putovní výstava 
představuje zajímavosti Pomoří.

Park Na Pankráci, Praha 4

Spoluorganizátoři: Pomořská 
turistická organizace, ÚMČ Prahy 4 

23. 5. 
— 9. 6.

1989 — Podzim národů 
V jednom „roce zázraků“ padl komunismus v celé 
střední Evropě. Co spustilo dominový efekt? Rozpad 
komunistického systému přinesl na třicet let nové 
uspořádání Evropy, které ruská invaze na Ukrajinu znovu 
zpochybňuje. Zveme na debatu historiků Petra Blažka 
a Pawła Ukielského, spoluautora knihy 1989 — Podzim 

národů, právě vydané v nakladatelství Academia. 
Moderuje ředitel Polského institutu Maciej Ruczaj.

Spoluorganizátoři: Knihovna Václava Havla, 
Muzeum paměti XX. století, Platforma evropské 
paměti a svědomí, Nakladatelství Academia

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 129/13, 
Praha 1

www.vaclavhavel.cz

9. 6. 
/ 17:00

Chopin a Moniuszko / pozvání 
do Mariánských Lázní

Chopinův festival v Mariánských Lázních 
patří mezi české hudební akce s nejdelší 
tradicí — letos v srpnu se bude konat už 63. 
ročník. Tradicí, kterou opět obnovujeme, 
se stal také propagační koncert festivalu 
v pražském Fürstenberském paláci — sídle 
polského velvyslanectví.

Studentky pražské HAMU Marie Šumníková 
(Česko) a Milena Kharaneka (Bělorusko) 
přednesou skladby Fryderyka Chopina, ale 
zazní také mazurka a polonéza Stanisława 
Moniuszka, jehož 150. výročí úmrtí si 
v letošním roce připomínáme.

Praha / Velvyslanectví Polské republiky, 
Valdštejnská 8

Vstup s pozvánkou

23. 6.  
/ 18:30

Média

Probíhající výstavy

NEOBVYKLÝ 

PRŮVODCE P
OLSKEM
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W MAPY
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SLAVNÉ HISTORICKÉ 
OKAMŽIKY
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POLÁCI DNES
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Otevírací doba  
knihovny Polského 
institutu v červnu 2022
úterý  14:00—18:00

čtvrtek  10:00—13:00

pátek  11:00—15:00

Ve dnech 28. 6. — 1. 7. 2022 bude knihovna 
uzavřena — děkujeme za pochopení.

Tel. knihovna +420 220 410 417  
(v otevírací době)

@PLInst_Prahapolskyinstitut

www.instytutpolski.pl/praha

#polinst_praha
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