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  wo 1 juni, 14.00 - 15.00 u. 
Kinderprogramma 
Een bezigheid voor Poolse en 
andere kinderen van 
4 t/m 10 jaar: met verhalen en 
knutselen. Speciaal, want 1 juni is 
de Poolse dag van het 
kind, reserveren.

 

Bibliotheek Spoorwijk 
Van Meursstraat 1a
tel. 070 - 353 65 21

  vr 13 mei - zo 5 juni 
Reis door de Pools-
Nederlandse keuken  
Tentoonstelling over culinaire 
overeenkomsten tussen Polen en 
Nederland. Hoe beïnvloeden de 
Poolse en Nederlandse keukens 
elkaar eigenlijk? Met foto’s en de 
film ‘Geen pierogi, geen stamp-
pot’ van Iris Wassenburg en Jacek 
Futiakiewicz.  

  wo 18 mei, 10.00 - 13.00 u. 
Pools koken
Workshop over de Poolse keuken 
in samenwerking met de Oase.
Bereid en proef typisch Poolse 
gerechten en laat u verrassen, 
reserveren. 

  wo 1 juni , 14.00 - 15.00 u.
Kinderprogramma
Een programma voor Poolse en 
andere kinderen van 4 t/m 10 
jaar: met verhalen en knutselen. 
Speciaal, want 1 juni is de Poolse 
dag van het kind. 

.

Programma onder voorbehoud.
Dit programma is een initiatief van de Stichting Den Haag & Midden-Europa en Bibliotheek Den Haag 
en mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente Den Haag.
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Bibliotheek Segbroek 
Weimarstraat 353 
tel. 070 - 353 55 11

  ma 9 mei - zo 5 juni 
Een reis door de Weimar-
straat 
Fototentoonstelling. De 
Weimarstraat gezien door de 
ogen van de Poolse fotograaf 
Jacek Futiakiewicz. 

  ma 9 mei, 16.30 - 18.30 u. 
Opening Poolse maand  
De vice-ambassadeur van Polen in 
Nederland, mevrouw Anita Ryng, 
opent de Poolse maand samen 
met Marnix Norder, Haagse wet-
houder  voor Stadsontwikkeling, 
Volkshuisvesting en Integratie. 
Met een inleiding door journalist 
Jan Minkiewicz en muziek van het 
Allegrezza Ensemble. 

  wo 11 mei, 14.00 - 15.00 u.
Julek i Julka/Jip en Janneke 
Kinderprogramma voor Poolse 
en andere kinderen van 4 t/m 10 
jaar met verhalen en knutselen, 
reserveren.  

  di 17 mei, vanaf 19.30 u.
Pools-Nederlandse 
contacten door de eeuwen 
heen 
Voordracht over de relaties tussen 
Polen en Nederland door 
Malgorzata Bos Karczewska. 
Over de eeuwenoude contacten: 
handel, cultuur en migratie. 
Daarna discussieert zij met 
journaliste Maria Groot en het 
publiek.

  vr 27 mei, vanaf 19.30 u.
Literair programma 
Poolse literatuur ‘in the picture’. 
Met medewerking van Karol 
Lesman, literair vertaler Pools. 
Hij werd in 2009  bekroond met de 
Fonds voor de letteren-
vertaalprijs. Lesman vertelt 
over zijn werk als vertaler en zijn 
ontmoetingen met Poolse 
auteurs. Bert Wiskie, specialist 
Midden-Europa, is gespreksleider.  

  wo 1 juni, 14.00 - 15.00 u. 
Kinderprogramma 
Een bezigheid voor Poolse en 
andere kinderen van 
4 t/m 10 jaar: met verhalen en 
knutselen. Speciaal, want 
1 juni is de Poolse dag van het 
kind, reserveren.

  za 4 juni, vanaf 13.30 u. 
Polen, Europa en Nederland 
Lezing door de Poolse journaliste 
Malgorzata Bos Karczewska over 
recente ontwikkelingen in Polen, 
het aankomende Poolse leider-
schap van de EU, en de situatie 
van Poolse mensen in Nederland. 
Met diverse presentaties van 
onder meer de bibliotheek en de 
Stichting Den Haag & Midden-
Europa. 

Bibliotheek Laakkwartier 
Linnaeusstraat 2 
tel. 070 - 353 75 70

  vr 13 mei - zo 5 juni 
Poolse moeders  
Tentoonstelling over Poolse 
moeders, vroeger en nu. Met foto’s 
van Chris Niedenthal en de Poolse 
fotoclub PifPaf. 

  vr 13 mei, 16.00 - 18.00 u. 
Openingsprogramma
Gevarieerd programma dat geheel 
in het teken van Polen staat; met 
muziek, diverse presentaties van 
onder meer de bibliotheek en de 
Stichting Den Haag & Midden 
Europa. Rob Kluiters verricht de 
opening namens de directeur van 
stadsdeel Laak. Er zijn hapjes en 
drankjes en iedereen is van harte 
welkom! 

  do 19 mei, vanaf 9.15 u. 
Opvoeden hier en in Polen 
Koffieochtend, in het bijzonder 
voor vrouwen, over opvoeden in 
Polen en Nederland.
Met onder anderen Maria 
Jaworski, dochter van een Poolse 
bevrijder van Nederland. 

In Den Haag werken en wonen vele duizenden Polen. Wat 
weten zij van de stad en van de wijk waarin ze wonen? En wat 
weten hun buren van hen? Van de rijkdom van de Poolse 
cultuur, keuken, muzikale tradities, literatuur, schilderkunst 
of fotografie? Meestal niet heel veel.
Hoog tijd dus om daar verandering in aan te brengen: met de 
Poolse Maand! Vier weken lang kunnen Poolse en niet-Poolse 
Hagenaars met elkaar kennismaken. Er zijn workshops, 
tentoonstellingen, lezingen en presentaties. Iedereen is van 
harte welkom en alle activiteiten zijn gratis!

Stichting Den Haag 
& Midden-Europa


