
Dobré ráno s polštinou 
/ Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

Lednové setkání pro nejmladší děti – jeho název Hu! 
Hu! Ha! Nasza zima zła je inspirován zimní básničkou 
Marie Konopnické. Na děti čeká společné čtení 
polských pohádek a pověstí, pohybové a jazykové 
aktivity, filmové překvapení a návštěva knihovny.

Program potrvá přibližně 2 hodiny a bude v polském 
jazyce.

Nutná rezervace do 16. 1. na tel. 220 410 417 
nebo na beata.mocova@instytutpolski.pl.

Pohledy na architekturu 
/ Artistalk CENTRALA a Ola 
Kędziorek 
První z cyklu doprovodných programů výstavy Centrala – 
Weathering: Chronobiological Architecture and Handing Over 
Control. Přednáška architektů ze studia CENTRALA Małgorzaty 
Kuciewicz a Simone De Iacobis a historičky architektury 
a kurátorky výstavy Oly Kędziorek. Výstava, která potrvá do 
18. února, se věnuje třem tématům spojeným s urbanismem: 
mikroklimatu, hranicím komfortu a změně vizuality. Čas konání 
přednášky bude upřesněn ve facebookové události galerie. 

www.vipergallery.org 
facebook.com/vipergallery

Pohledy na polské umění 
/ křest knih Piotra 
Piotrowského 
Uvedení knih kunsthistorika Piotra Piotrowského Významy 
modernismu a výboru textů Umění a emancipace za 
účasti redaktorky Pavlíny Morganové, překladatele Jana 
Jeništy a ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové Františka 
Zachovala. Piotrowského texty přibližují stěžejní momenty polského 
výtvarného umění od konce druhé světové války až po 90. léta v širším 
kontextu společenských procesů a vývoje politické situace, ale jsou 
inspirativní i svou metodologií. Publikace zaplňuje mezeru v překladech 
odborné literatury z oblasti současné teorie a dějin výtvarného umění zemí 
někdejšího východního bloku. 

www.knihy.artmap.cz

České doteky hudby 
/ Vlastenecké ozvěny 
Závěrečný koncert festivalu České doteky hudby 
bude v česko-polsko-slovenském obsazení. 
Sejdou se na něm dvě zajímavé sólistky: 
mezinárodně respektovaná česká violistka Jitka 
Hosprová a mladá polská houslistka, koncertní 
mistryně Národní filharmonie ve Varšavě Maria 
Machowska. Symfonický orchestr Slovenského 
rozhlasu řídí polský dirigent Wojciech Rodek a na 
programu je geniální Bartókův koncert pro violu 
a impozantní postromantický Szymanowského 
Houslový koncert č. 2.

www.ceskedotekyhudby.cz

24. 1. / 18:00
Praha / Muzeum města 

Prahy, Dům U Zlatého 
prstenu, Týnská 630/6

6. 1. / 19:00
Praha / Kostel sv. Šimona 

a Judy, U Milosrdných

16. 1. / 18:00
Praha / knihkupectví ArtMap, 

Vojtěšská 196/18

Den na tržišti / zahájení 
přednáškového cyklu
Kolem výstavy Den na tržišti: život obyvatel středověké 
Wrocławi, kterou jsme otevřeli v listopadu společně 
s Muzeem města Prahy, se stále něco děje. Vedle 
pravidelných komentovaných prohlídek, které byly 
zahájeny v prosinci, začíná v lednu přednáškový cyklus 
zaměřený na témata související s výstavou a středověkou 
archeologií. Lednovou přednášku s názvem Přemyslovci, 
Slezsko a Vratislav v raném a vrcholném středověku 
prosloví historik a archivář Tomáš Velička z Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně. Přednášky a komentované 
prohlídky budou probíhat do června, výstava potrvá do 3. září 2023. 
Na komentované prohlídky a přednášky je nutné si udělat rezervaci 
na: wroclaw@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz

@PLInst_Prahapolskyinstitutwww.instytutpolski.pl/praha #polinst_praha

19. 1. /10:00 
Praha / Polský institut, 

Malé náměstí 1

Polský institut
v Praze

Cena Mariana 
Szyjkowského
Už jste odeslali svou bakalářskou nebo diplomovou 

práci do soutěže o Cenu Mariana Szyjkowského?

Autorům vítězných prací zaměřených na Polsko 
a obhájených v akademickém roce 2021/2022 
věnujeme celkem 25 000 Kč! 

Přihlášky a pravidla soutěže najdete u nás na 
webu. Deadline zasílání přihlášek je 31. 1. 2023.

Hydepark civilizace 
/ Jack Fairweather
Hostem Daniela Stacha v jednom z lednových vydání 
pořadu České televize Hydepark Civilizace bude 
u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 
britský novinář a spisovatel Jack Fairweather. Ve své knize 
Dobrovolník působivě zpracoval neuvěřitelné životní osudy 
polského agenta Witolda Pileckého, který se dobrovolně 
přihlásil k tajné misi s cílem proniknout do koncentračního 
tábora Auschwitz a podat Spojencům zprávu o dění v táboře.

www.ceskatelevize.cz

leden2023
20. 1. 

Praha / Galerie VI PER, 
Vítkova 293

knihovna

média

Otevírací doba 
v lednu 2023

úterý 14:00—18:00
čtvrtek 10:00—13:00*
pátek 11:00—15:00

*Ve čtvrtek 19. 1. bude otevřeno 
od 13:00 do 15:00. Dne 6. 1. 
bude knihovna uzavřena.

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

https://twitter.com/PLInst_Praha
https://www.facebook.com/polskyinstitut
http://www.facebook.com/polskyinstitut
https://instytutpolski.pl/praha/
https://www.instagram.com/polinst_praha/
https://www.instagram.com/polinst_praha/

