
Polský institut
v Praze

Vilnius a válka 
/ Poznat dějiny 
po zlém
Litevské velvyslanectví zve zájemce 
o historii na debatu, která připomíná 
700. výročí založení Vilniusu. Litevská 
metropole – jedno z hlavních 
měst polsko-litevské unie – byla 
po staletí také centrem polské, 
židovské a běloruské kultury. Její dějiny obzvláště silně 
poznamenala druhá světová válka. Může zkušenost 
Vilniusu nějak pomoct v pochopení výzev, které stojí 
před zničenými městy dnešní Ukrajiny?

V angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

Soutěž / Mikuláš Koperník 
Polák, který změnil nebe

Rok 2023 vyhlásilo UNESCO rokem 
Mikuláše Koperníka, a proto máme letos 
jedinečnou příležitost oslavit úspěchy 
tohoto velkého Poláka známého po celém 
světě. Letos by se věhlasný astronom 
dožil 550 let! Polský institut v Praze 
k tomuto výročí připravil výtvarnou 
soutěž pro děti a školní mládež ve věku 
od 6 do 15 let. Námětem soutěžních prací 
může být život a dílo slavného polského 
astronoma, děti se mohou ve své tvorbě 
vydat po jeho stopách v Polsku (například 
Toruň, Frombork, Olštýn, Elbląg) či se 
výtvarně vyjádřit k tématu „vesmír dnes – 
naše představy a budoucnost“.

Uzávěrka soutěže je 20. 5. 2023, podrobnosti najdete na 
našich internetových stránkách.

www.instytutpolski.pl/praha

Dny polské kultury Brně
Letošní program se soustředí 
mimo jiné na industriální dědictví 
polské textilní metropole Lodže, 
které je velmi blízké „moravskému 
Manchesteru“. Vedle diskuse 
v Galerii architektů se představí 
nová putovní výstava Objevte Lodž! 
80. výročí povstání ve varšavském 
ghettu připomene film Varšava: 
rozdělené město v kině Art 
a diskuse v Malém Mehrinu. 
V místní pobočce Paměti národa 
doprovodí polsko-ukrajinskou výstavu diskuse s reportérkou 
Magdalenou Grzebałkowskou. Slavnostní zahájení spojené 
s vernisážemi výstav se uskuteční 17. dubna v Knihovně Jiřího 
Mahena, která tradičně připravila řadu akcí ve svém sídle, 
mimo jiné ve spolupráci s brněnskými polonisty v rámci oslav 
#100letpolonistky. 

Celý program: www.instytutpolski.pl/praha 
www.dpk.brno.cz

Kopřiva Fest 
/ Teatr Druga 
Strefa
Kopřivnická mezinárodní 
divadelní přehlídka věnuje tradičně pozornost polskému 
divadelnímu dění. Diváci se tentokrát mohou těšit na 
Teatr Druga Strefa z Varšavy, který přiváží inscenaci 
Škytavka o příbězích, které vznikají v osamělosti, 
strachu, pověrčivosti a alkoholu… Dalším hostem 
přehlídky je legendární divadelník, průkopník výtvarného 
divadla Leszek Mądzik, který povede workshop se 
sedmi herci a výsledné představení s názvem Dialog 
bude prezentováno v závěru přehlídky.

www.koprivafest.cz

Dobré ráno s polštinou 
/ Czytanie na dywanie
Zveme vás na setkání, které navazuje na celopolský projet na podporu 
čtenářství Mała książka – wielki człowiek. Na děti čeká čtení polských 
textů s tematikou jara, zábavné hry a animovaná pohádka Rexík detektiv. 
Rodiče se mohou těšit na prezentaci knihovny s možností bezplatné 
registrace a zapůjčení knih, filmů či audioknih.

Program potrvá přibližně 2 hodiny, je určen nejmladším dětem a rodičům 
a bude v polském jazyce. 

Vstup zdarma, nutná rezervace do 18. 4. na tel. 220 410 417 nebo na 
beata.mocova@instytutpolski.pl.

Polská operace NKVD
Ústav soudobých dějin zve na přednášku 
s názvem Poles as “Enemies of the People” – 
the Polish Operation of the NKVD ukrajinské 
badatelky Tetiany Kovalenko (Charkovská 
národní univerzita V. N. Karazina) věnovanou 
tzv. Polské operaci NKVD z let 1937–1938, která byla součástí 
stalinské Velké čistky, zaměřené proti polské menšině. Přednáška 
bude proslovena v angličtině.

www.usd.cas.cz 

Večery s reportéry 
/ O dětech, které 
dospěly bez varování
Jak děti vnímají válku? A jakou roli 
hrají v propagandě? Polská reportérka 
Magdalena Grzebałkowska představí 
nový český překlad své knihy Vojenka, 
v níž se zaměřila na osudy lidí, kteří 
v dětství zažili druhou světovou válku. 
Jsou to děti španělských komunistů v Sovětském svazu, 
nacistů, Poláků deportovaných na Sibiř nebo Japonců 
ve Spojených státech po útoku na Pearl Harbor. Druhým 
hostem večera bude reportérka Voxpotu Eva Čeplová, která 
představí problémy, na něž se dnes snaží upozornit aktivisté 
i právníci: ukrajinské děti odvážené z válečné zóny do Ruska, 
otázka jejich „převýchovy“ a prezentace v ruských médiích. 
Knihu Vojenka vydalo v roce 2022 v překladu Jarmily 
Horákové nakladatelství Absynt.

www.vaclavhavel.cz

Cena Mariana Szyjkowského 
pro nejlepší disertační práci
U příležitosti 100. výročí založení české univerzitní polonistiky 
vyhlašuje Polský institut v Praze zvláštní cenu určenou pro disertační 
práce, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve 
značné míře věnuje. Přihlášeny mohou být práce obhájené na českých 
univerzitách v posledních deseti letech, uzávěrka soutěže je 30. dubna 
2023. Komisi tvoří prof. Joanna Goszczyńska, prof. Jan Holzer a prof. 
Jan Rychlík. Odměna pro dvě nejlepší práce: 30 000 Kč. Sponzorem 
zvláštní ceny je ORLEN Unipetrol.

Podrobná pravidla a přihláška: https://instytutpolski.pl/praha

# Polsko na talíři 
Ochutnejte Polsko! Chcete se naučit vařit 
tradiční polská jídla? Inspirujte se akcí 
studentek ostravské polonistiky, které připravily 
cyklus videí a příspěvků na Instagramu a Tik 
Toku věnovaných polské kuchyni. V dubnu to 
bude polská klasika – pierogi! Sledujte profil 
polsko_na_taliri. 

otevírací doba v dubnu 2023
úterý   14:00—18:00 
čtvrtek  10:00—13:00* 
pátek  11:00—15:00

* Ve čtvrtek 20. 4. bude otevřeno 13:00–15:00. 
  Ve dnech 6.–11. 4. bude knihovna uzavřena. 

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

Archeologie středověkých měst 
Praha–Wrocław
Přednáška profesora Jerzyho Piekalského, archeologa z Vratislavské 
univerzity, je další z cyklu doprovodných akcí výstavy Den na tržišti: 
život obyvatel středověké Wrocławi, kterou pořádá Muzeum města 
Prahy ve spolupráci s Polským institutem a Městským muzeem ve 
Vratislavi. Výstava potrvá do 3. září 2023. 

www.muzeumprahy.cz

Marek Rabij 
na ReFashandě
Polský reportér bude diskutovat o své knize 
Život na míru (Absynt, 2021), ve které se 
věnuje fast fashion a pracovním podmínkám 
bangladéšských dělníků v textilních továrnách. 
Literární odpoledne se koná v rámci ostravské 
přehlídky udržitelné módy, oděvních 
a bytových doplňků.

www.cerna-louka.cz

Festival Nová 
komedie / polská 
divadla
Mezinárodní festival mladých 
tvůrců, který pořádají Městská 
divadla pražská, uvede inscenace 
českých, slovenských a letos i dvou 
polských divadel. Festival zahájí v úterý po Velikonocích divadlo Barakah 
z Krakova představením Andělé v Americe aneb Démoni v Polsku, které je 
volně inspirováno známou divadelní hrou Andělé v Americe. Představení 
vychází z osobních zkušeností a prožitků divadelníků v různých fázích 
umělecké dráhy, především pak těch začínajících. V pátek 14. 4. vystoupí 
Teatr Współczesny ze Štětína s inscenací Spartakus. Láska v době moru, 
která navazuje na reportáž publicisty Janusze Schwertnera o dětech 
v systému psychiatrické péče a zamýšlí se nad příčinami sebevražd mladých 
lidí.

www.mestskadivadlaprazska.cz/repertoar/festivaly

@PLInst_Prahapolskyinstitutwww.instytutpolski.pl/praha #polinst_praha

30. 3. / 18:00
Praha / Farnost 

sv. Vojtěcha, 
Vojtěšská 214 

11.― 18. 4. / 19:00
Praha / Divadlo Komedie, 
Jungmannova 15/1 

1. 4. / 15:30
Ostrava / Výstaviště 
Černá louka 

1. 4. ― 20. 5.

11.― 30. 4.

20.― 22. 4.
Kopřivnice / Katolický dům, 
Štramberská 2

20.4. / 10:00
Praha / Polský institut, Malé náměstí 1

25. 4. / 16:00
Praha / Polský institut, Malé náměstí 1

23. 4. / 17:00
Praha / kino Světozor, Vodičkova 41

26. 4. / 19:00
Praha / Knihovna Václava Havla, 
Ostrovní 13

25. 4. / 18:00
Praha / Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, 
Týnská 630/6

19. 4. / 19:00
Praha / Městská 

knihovna – malý sál, 
Mariánské nám. 1 

20. 4. / 18:30
Praha / Velvyslanectví 

Polské republiky, 
Valdštejnská 8

duben2023

Zygielbojmova smrt
Film podle skutečné události líčí osudy 
polsko-židovského politika Szmula Zygielbojma, který 12. května 
1943 spáchal v Londýně sebevraždu. Jeho čin měl být protestem 
proti pasivitě světa vůči tragédii holocaustu. Příběh je vyprávěn 
z perspektivy mladého britského novináře Adama, jenž si podobně 
jako většina lidí západního světa neuvědomoval, k jak obrovskému 
zločinu na východě tehdejší Evropy dochází. Film režiséra Ryszarda 
Brylského uvádíme v české premiéře.

Warsze
Koncert přenese posluchače do válečné Varšavy – města dvou kultur, 
náboženství a jazyků. I když už v dnešní Varšavě někdejší Severní 
čtvrť nenajdeme, můžeme do ní nahlédnout prostřednictvím hudby 

polsko-židovských skladatelů: Władysława Szpilmana 
a Mieczysława Weinberga. Zazní Szpilmanův Mazurek 
z roku 1940, který hrdina filmu Pianista hrával za války 
ve varšavských kavárnách, a také Weinbergova Árie, 
napsaná v roce 1942 v emigraci v Taškentu pod vlivem 
zpráv o likvidaci varšavského ghetta. K uctění památky 
tisíců bezejmenných obětí nacistické ideologie byly 
do programu zařazeny i dva žalozpěvy: Aus Liebe 
Johanna Sebastiana Bacha a Nigun Ernesta Blocha. 
Účinkují: Ania Karpowicz, flétnistka a kurátorka 
festivalu WarszeMuzik, a klavírista Mischa Kozłowski.

Vstup na projekci filmu i na koncert je volný, ale je nutné se 
registrovat na tel. 220 410 410 nebo e-mailem na: 
praga@instytutpolski.pl.

80. výročí povstání  
ve varšavském ghettu

online knihovna

Dny evropského filmu 
/ Chléb a sůl
Jubilejní 30. ročník přehlídky, kterou pořádají 
velvyslanectví a kulturní instituty evropských zemí, 
navštíví polský režisér Damian Kocur a v Praze uvede 
svůj úspěšný debut Chléb a sůl. Film inspirovaný 
skutečnými událostmi sleduje prázdninový návrat 
studenta hudební akademie Tymka do rodného 
městečka. S partou kamarádů z maloměstského sídliště 
Tymek často navštěvuje nově otevřené bistro s kebabem 
a stává se svědkem vzrůstajícího napětí mezi místní 
mládeží a arabskými zaměstnanci bistra. Snímek, který 
loni získal zvláštní cenu poroty na festivalu v Benátkách, 
natočil Damian Kocur téměř výhradně s neherci.

Další projekce filmu:

20. 4. / Ostrava – 
kino Etáž 
23. 4. / Havířov – 
kino Centrum

www.eurofilmfest.cz

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/

