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05.01.2012, godz. 17:00
Kozienice, Muzeum Regionalne, ul. Parkowa 5b

Drodzy Przyjaciele,

Wernisa¿ wystawy

Bo¿y bojownicy – Jan ¯i¿ka i husyci
z radoœci¹ witam Was w Nowym 2012 Roku, ¿ycz¹c
Wam jednoczeœnie du¿o zdrowia, s zczêœcia oraz
spe³nienia najskrytszych marzeñ w ¿yciu prywatnym
i zawodowym.

w walkach z zakonem krzy¿ackim

W nadchodz¹cym roku chcielibyœmy zaprezentowaæ
Pañstwu najlepsze i najciekaws ze aspekty
s³owackiej kultury oraz odpowied zieæ na Wasze
proœby i sugestie zwi¹zane z pre zentacj¹ S³owacji.
Przygotowaliœmy
bogat¹
ofertê
spotka ñ
z
malarstwem, fotografi¹, filmem, t eatrem, histori¹,
literatur¹, muzyk¹, jak równie¿ z tym, co
charakterystyczne dla poszczególnych regionów
S³owacji. Chcemy zapoznaæ W as z jej atrakcjami
turystycznymi i niezwyk³¹ pr zyrod¹, zabraæ Was w
miejsca, które pozostawi¹ niezapom niane wra¿enia i
bêd¹ zachêt¹ do kontynuowania poznawa nia tak
przyjaznego i bliskiego dla Polak ów kraju. Nadal
prowadziæ bêdziemy kursy jêzyka s³owackiego i
organizowaæ konkurs na przek³ad literac ki dla
studentów i pocz¹tkuj¹cych t³u maczy.
Jesteœmy krajem bogatym w tradycje ludowe, rzadko
spotykane instrumenty muzyczne, r ó¿norodny
folklor, pracowitych i goœcinnych lud zi. Zawsze z
przyjemnoœci¹ spotkamy siê z Wami zarówno w
Instytucie S³owackim, jak i w samej S³owacji.
Poniewa¿ jest wœród Was wielu mi³oœników i
znawców s³owackiej kultury, sztuki, histor ii i
literatury, zachêcamy do wspó³pracy z nami i
wspólnego
przygotowywania
prezentacji
interesuj¹cych Was zagadnieñ. Czêœæ projektó w
planujemy zrealizowaæ równie¿ p oza Warszaw¹.

10.01.2012, godz. 15:00

Zapraszamy zatem do wspó³pracy i wierzymy , ¿e
Nowy Rok przyniesie nam wszystkim wiele radoœ ci i
satysfakcji z wzajemnego po znawania tak bliskich
sobie kultur s³owackiej i polsk iej.
Jednoczeœnie bardzo serdec znie chcielibyœmy
podziêkowaæ
za
Pañstwa
dotyczasowe
i
nies³abn¹ce zainteresowanie naszymi projek tami, za
zaufanie, którym nas wci¹¿ obdarzacie i lojalnoœæ,
na jak¹ mo¿emy z Waszej strony liczyæ.
Helena Jacošová
Dyrektor Instytutu S³owackiego w Warszawie

Organizowane przez Pañstwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie

Warszawa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

Instytut S³owacki
ul. Krzywe Ko³o 12/14 a
00-270 Warszawa
Tel: 0048/22/635 77 74
Fax: 0048/22/635 76 12
e-mail: instytut@instytutslowacki.pl
www.instytutslowacki.pl
Dyrektor:
Helena Jacošová

„BAJKI MIÊDZYKULTUROWE” -

Dzia³ programowy: e-mail: instytut_slowacki@wp.pl
¼udmila Miller: Kierownik ds. programowych, wystawy
Monika Kalinowska: literatura, film, teatr, muzyka, stypendia

poznanie ró¿norodnoœci kultur
wprowadzeniem do rozumienia
otaczaj¹cego œwiata

Sekretariat:
Rados³aw Brudnicki: asystent dyrektora, historia, politologia,
kursy jêzyka s³owackiego
e-mail: brudnicki@instytutslowacki.pl

Kontynuacja drugiej edycji programu
edukacji kulturalnej, podczas k tórego osoby
wywodz¹ce siê z innego ni¿ polski k rêgu
kulturowego czytaj¹ tradycyjn¹ dla siebie bajkê
grupie dzieci z ogniska wychowawczego . Podczas
warsztatów literackich doroœ li stworz¹ bajkê, która
zostanie na koniec wystawiona jak o inscenizacja
teatralna.

Bajkê s³owack¹ zaprezentuje ¼udmila Miller

13.01.2012, godz. 17:30
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Prezentacja ksi¹¿ki z udzia³em autora
Zoltán Gyalókay

"PAWE£ Z LEWOCZY.
RzeŸbiarz ze Spisza, miêdzy
Krakowem a Norymberg¹"
Wydawnictwo DodoEditor, Kraków 2011

Pawe³ z Lewoczy by³ jednym z czo³owych
twórców rzeŸby gotyckiej w Europie Œrodkowej XV
wieku. Prowadzi³ obszerny wars ztat, w którym
powsta³y o³tarze nale¿¹ce dziœ do na jwiêkszych
skarbów koœcio³ów Spisza oraz s¹siaduj¹cych z nim
regionów S³owacji.

Projekcja filmu z udzia³em autora
Štefan Dlugolinský

LEVOÈA

Pracownik techniczny:
Pawe³ Maciejewski

Ambasada Republiki S³owackiej
ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
Tel: 0048/22/525 81 10
Fax: 0048/22/525 81 22
e-mail: emb.warsaw@mzv.sk
www.ambasada-slowacji.pl
Narodowe Centrum Turystyki S³owackiej
ul. Krakowskie Przedmieœcie 13, pok.17
00-071 Warszawa
Tel: 0048/22/827 00 09
e-mail: sacr@poczta.onet.pl
www.slovakia.travel

Konsulat Generalny Republiki S³owackiej
ul. Œw. Tomasza 34
31-027 Kraków
...
Tel: 0048/12/425 49 70
Fax: 0048/12/425 49 72
e-mail: cg.krakow@mzv.sk
www.cgcracow.mfa.sk

Na wszystkie imprezy organizowane
w Instytucie S³owackim
WSTÊP WOLNY

