
15-16 september

VÄLKOMNA TILL POLEN PÅ SKANSEN 

Välkomna till Polen på Skansen – det största evenemanget i Sverige 
med polsk kultur, traditioner, historia och konst, med anledning av 
hundraårsminnet av Polens återupprättade självständighet. Arrangörer är 
Polska ambassaden, Polska institutet och Polska statens turistbyrå. Ordet 
”självständighet” blir inspirationen till att fira tillsammans.

100 ÅR AV POLSK SJÄLVSTÄNDIGHET

Självständighet är en gemensam tillgång. När vi firar hundraårsminnet 
av Polens återupprättade självständighet 1918 uppmärksammar vi en 
historisk händelse och ser samtidigt framåt mot en gemensam framtid. 
Det som hände för 100 år sedan var någonting enastående. Tack vare 
en gemensam militär, politisk, kulturell, ekonomisk och samhällelig 
ansträngning lyckades polackerna återvinna den självständighet de 
hade förlorat mer än ett sekel tidigare. De byggde upp grundvalarna 
för en modern stat, försvarade dess gränser, utvecklade näringslivet, 
lagstiftningen och utbildningssystemet, samtidigt som polsk litteratur, 
konst, design, arkitektur och musik blev delar av den globala kulturen.

År 1918 innebar att Polen återvann sin plats på den Europakarta som 
förändrades radikalt efter första världskriget. Vi välkomnar polacker i 
Sverige, svenskar och andra länders medborgare att fira tillsammans med 
oss, att lära känna Polens rika traditioner, kulturarv och ideer, att utbyta 
kunskap om ömsesidig förståelse av självständighetens betydelse och vikt.

Polen på Skansen är en familjefest med aktiviteter för båda vuxna och 
barn, som konserter, workshops, traditionell polsk dans, regionalt 
konsthantverk och underbar polsk mat. Följ med oss på en historisk resa 
genom hundratals år av polska traditioner och njut av en serie unika 
kultur- och konsthändelser.

Polen på Skansen arrangeras av Polska ambassaden i Stockholm, Polska 
institutet i Stockholm och Polska statens turistbyrå i Stockholm.

TECKENFÖRKLARING 
 S  Sollidenscenen,  B    Bollnästorgets scen,  T    Tingsvallenscenen,  H   Skogens Hus

A Husbilen (Kraków och Małopolskaregionen)

B Luki Food Truck (Kraków och Małopolskaregionen) 

 Karikatyrteckningar av Mieszko Tyszkiewicz 

1 Bigården Sadecki Bartnik och Biodlingsmuseet (Kraków och Małopolskaregionen)

2 Piotr Korv, ett polskt charkuteri 

3 Museet Kasjubiska etnografiska parken i Wdzydze (Pomorskieregionen)

4 Swolowo & Kluki-museet (Pomorskieregionen)

5 Faktoria Pruszcz Gdanski (Pomorskieregionen) +         Bågskytt  

6 Gdańsk – Sopot – Gdynia (Pomorskieregionen)

7 Knyppling och julkrubba (Kraków och Malopolskaregionen)

8  Polska Statens Turistbyrå i Stockholm och Polska flygbolaget LOT

8 9 Pappersklipp från Łowicz med Polferries

13 Polska militärens berömda ärtsoppa (grochówka)

16 “Smycken av tallrikar” av Magdalena Ziółkowska  (Warszawa)

17        Dekorationer och textil av Halina Rosa Design 

18 Målningar av Anna Söderblom 

19 Målningar av Bernardetta Tajs och keramik av Jakub Niewdana

20 Dekorationer av Hand Made by Magda

21 Glassmycken av MaDo och Steampunk Design

22 Målningar av Cezary Kurmiel

23 Målningar av Grażyna Dymarek

24 Målningar av Lucyna ”Lucy” Wachnicka

25 Keramik och glasmåleri av Anna Duda

2 Kläder, smycken och accessoarer av Wiesława Tokarska

2 Anna Borkowska - smycken och handväskor / målningar av M Borkowska Art

28 Pepparkakshus av Agata Błaszczyk-Pieczara

29 Kuddar av Dugielina / Ewa Dugiel

Karta och program

PROGRAM
LÖRDAG 15 SEPTEMBER

10.30 – 11.00 CRACOVIA DANZA – dansföreställning
11.00 – 11.30 CRACOVIA DANZA – danskurs  
11.30 – 12.00 BLICHOWIACY – folkmusikkonsert
12.00 – 12.30 PTTS – konsert med unga talanger  
13.00 – 13.30 HALINA ROSA DESIGN – modevisning
13.30 – 14.00 POLONEZ – folkdansuppvisning 
14.00 – 15.30 SPECIALGÄST: WARSAW VILLAGE BAND 

– konsert     
16.00 – 16.30 CRACOVIA DANZA – dansföreställning   

SÖNDAG 16 SEPTEMBER 

10.30 – 11.00 BLICHOWIACY – folkmusikkonsert   
11.00 – 11.30 CRACOVIA DANZA – dansföreställning 
11.30 – 12.00 CRACOVIA DANZA – danskurs
11.30 – 12.30 SŁUCHAJ UCHEM – barnteater
13.00 – 13.30  PIASTOWIE – folkdansuppvisning
13.30 – 14.00 HALINA ROSA DESIGN – modevisning 
14.00 – 15.00 JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA – 

danskurs
15.00 – 16.30 JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA – 

konsert  B 

Polskt hantverk, konst, mat och andra attraktioner finns tillgängliga hela 
dagen, alltså mellan kl. 10-18, på Bollnästorget. 
Filmen ”Roads to Freedom” visas med start varje heltimme mellan kl. 
10.00 och 16.00

Arrangörer:
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MUSIK OCH  DANS

BLICHOWIACY 
Detta är en folkmusikorkester med sättningen dragspel, fiol och trumma 
som i vardagslag står för det musikaliska ackompanjemanget till 
folkloreensemblen Blichowiacy. Gruppen har sedan 1948 varit elevorkester 
på lantbruksskolan i Łowicz och har i generation efter generation ägnat 
sig åt Łowiczregionens folkkultur, ceremonier och traditioner. Gruppens 
folkdräkter, musik, sång och dans tas också till vara på Polferries färja m/f 
Mazovia så att skönheten hos Łowiczregionens folkkultur kan visas upp för 
en bred svensk publik 
 
CRACOVIA DANZA
Cracovia Danza är Polens enda professionella grupp för tidig dans. I många 
år har gruppen arbetat med att återskapa traditionella danser och baletter 
från hoven i olika länder och tider. En särskild plats i gruppens repertoar 
upptas av historia och traditioner från Polens gamla huvudstad Kraków. 
Hovbaletten Cracovia Danza visar föreställningen ”Od Acana do Waćpana” 
(ungefär ”Från min herre till ers nåd”) som tar med sig publiken till den 
polska adelns förlorade värld med högtidliga gamla danser, traditionella 
dräkter och sirliga manér. Efter föreställningen kan man ta en lektion i 
folkdansen krakowiak!
 
JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA 
Janusz Prusinowski Kompania spelar låtar de lärt sig från traditionella 
spelmän och för deras arv vidare. Samtidigt är det en nyskapande 
musikgrupp med karaktäristisk egen stil och improvisatoriskt musikspråk. 
De blandar musik och dans, tradition och förnyelse. Konserten är en del 
av projektet ”Dance paths – Baltic Network” med utgångspunkt i den nära 
släktskapen mellan polsk och skandinavisk folkmusik. Gästmusiker:  Jonas 
Hjalmarsson och Olof Misgeld. Gruppen håller kurs i polska traditionella 
danser, ger en konsert och bjuder upp till dans. Alla får vara med!  
 
PIASTOWIE
Det polska folkdanslaget Piastowie bildades 1973 i Stockholm med 
syftet att värna om den förnämliga kulturskatt som den polska folkloren 
utgör. Hos Piastowie samlas amatörer, de flesta med polsk bakgrund, för 
att tillsammans utveckla sina talanger. Både vuxna, tonåringar och barn 
medverkar. Piastowies verksamhet bidrar till att polska barn och ungdomar 
kan bevara sina kulturella rötter. På Skansen visar Piastowie folkdanser 
från centrala Polen.
 
POLONEZ 
Polska Folkloreensemblen Polonez bildades i Stockholm för 20 år sedan. 
Gruppen framför polska och svenska folkdanser. Den har uppträtt 
hundratals gånger på viktiga polska helgdagar både i Sverige och Polen och 
deltagit i prestigefyllda festivaler. Medlemmarna är mellan 20 och 70 år. 
På Skansen visar ensemblen en krakowiak med Lajkonik (en traditionell 
ryttarfigur från Kraków), en mazur och en polonäs, och sjunger dessutom 
polska folksånger. 

PTTS 
PTTS - Polska Teatersällskapet i Sverige - är en ideell kulturförening 
med syftet att bedriva amatörteaterverksamhet och sprida kultur- och 
teaterintresse samt scenkonst bland barn, ungdomar och vuxna med 
svensk-polskt ursprung. PTTS presenterar en konsert med unga talanger: 
Adrian Macéus - sångare, dansare och skådespelare, mest känd för 
titelrollen i Billy Elliot på Stadsteatern, Nicole Biegniewska - violinist,  
vinnare av Stockholm International Music Competition 2017, Patrycja 
Rosiak – sångerska, spelar in covers och deltar i talangtävlingar.
 
SŁUCHAJ UCHEM 
Barnteatern Słuchaj Uchem (Lyssna med öronen) hälsar välkomna till en 
dansfest på bakgården. Barn och föräldrar lär känna den polska folkdansen 

mazurek och förlorar sig i dansens virvlar. Man kan sjunga, spela, dansa 
och få nya vänner. Ingen är åskådare, alla är välkomna att leka och spela 
tillsammans i den glada, sjungande, stampande, klappande och dansande 
orkestern.  
 
SPECIALGÄST: WARSAW VILLAGE BAND
Warsaw Village Band (Kapela ze Wsi Warszawa) är en energisk och 
unik blandning av polsk folkmusik och världsmusik. Bandet är känt 
i hela världen som en av de främsta representanterna för den polska 
musikscenen. Deras grund är folkmusik från centrala Polen som blandas 
med element från nutida populärmusik. Låtar som gruppmedlemmarna 
har lärt sig från traditionella spelmän broderas ut med inslag av folkmusik 
från andra länder och världsdelar. Inspirationen kan komma från polska 
folkmelodier, jazz, punkrock eller samisk jojk.

FILM

‘Roads to Freedom’
En 15-minuters video om hur Polen lyckades återvinna sin självständighet.  
Här får vi veta vilken roll personer som Józef Piłsudski, Roman Dmowski, 
Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Józef Haller, Ignacy Daszyński och 
Wojciech Korfanty spelade i processen. Produktion: Polska historiska 
museet, Polska utrikesministeriets avdelning för offentlig och kulturell 
diplomati.

KONST OCH HANTVERK VID 
BOLLNÄSTORGET

A. Husbilen  (Kraków och Małopolskaregionen)
Kraków och Małopolskaregionen i södra Polen erbjuder mängder av 
festivaler och kulturevenemang, världsarv, idylliska landskap och ett 
härligt lokalt kök. I ståndet finns många resetips för föräldrar, barnen kan 
färglägga bilder. Besök vårt stånd och hämta dina egna traditionella pärlor!

B. Luki Food Truck  (Kraków och Małopolskaregionen) 
Luki Food Truck serverar mat inspirerad av traditionella rätter från Kraków 
och Małopolska, som ”maczanka po krakowsku”, ett slags föregångare till 
hamburgaren med marinerat griskött, och så brödbullar med grillade 
lokala specialiteter som Krakówkorv och den rökta fårosten oscypek från 
Tatrabergen.

Karikatyrteckningar av Mieszko Tyszkiewicz 
Tyszkiewicz is a highly educated art painter, sculptor and printmaker. He 
uses various technologies such as oil, soft pastel, charcoal, woodcarving 
and stone sculpture. Some of his works are at the National Museum and 
at the Royal Castle in Stockholm. At Skansen he will draw his favourite 
caricatures!

Vagn 1 Bigården Sadecki Bartnik och Biodlingsmuseet (Kraków och 
Małopolskaregionen)
Biodlingsmuseet ligger 12 mil från Krakow och informerar om biodling 
på ett enkelt och lättillgängligt sätt. På Skansen får besökarna se typisk 
biodlarutrustning som skyddskläder och bikupa, titta och smaka på 
honung och andra produkter, bevittna experiment med binas syn, och lära 
sig mer om propolis och vaxljus.

Vagn 2 – Piotr Korv, ett polskt charkuteri 
Piotr Korv grundades som en hyllning till färska och goda charkvaror 
baserade på traditionella recept. Produkterna tillverkas helt naturligt i 
en lantlig miljö och erbjuder en unik, smakrik upplevelse av enastående 
kvalité. Välkommen att smaka och köpa på Skansen!

Vagn 3 - Museet Kasjubiska etnografiska parken i Wdzydze 
(Pomorskieregionen)
Kasjuberna är den största och färggrannaste etniska gruppen i polska 
Pommern (Pomorskie). Än idag odlar de sin kulturella identitet och sitt 
språk. Deras unika konsthantverksstil är välkänd i hela Polen.
På Skansen avslöjar museet de kasjubiska broderiernas hemlighet och visar 
tillverkning av traditionella dekorationer.

Vagn 4 – Swolowo & Kluki-museet (Pomorskieregionen)
Museerna tar besökaren tillbaka i tiden och visar hur en av 
Pomorskieregionens mindre etniska grupper levde för länge sedan. 
Här får du möta slovinzernas seder och traditioner som vävning, 
hästskotillverkning och musik, och provsmaka regionala specialiteter.

Vagn 5 – Faktoria Pruszcz Gdanski (Pomorskieregionen)        
+ Bågskytt
Rekonstruktion av en gammal bärnstenshandelsplats på den romerska 
Bärnstensvägen. Lär dig tillverka bärnstenspärlor med historiskt riktiga 
verktyg och skjuta med båge!

Vagn 6 – Gdańsk – Sopot – Gdynia (Pomorskieregionen)
Gdańsk – Sopot – Gdynia – tre städer, en destination. Gör en avkopplande 
helgresa till Sveriges närmaste storstad. Många oförglömliga intryck, 
upplevelser och överraskningar utan slut. Res till Gdańsk och börja 
äventyret.

Vagn 7 – Knyppling och julkrubba (Kraków och Malopolskaregionen)
Beata Jarema, knypplerska från Krakow, knypplar spetsar inför dina ögon, 
visar upp resultatet och lär dig hur man gör. Här kan du också beundra 
de vackra julkrubborna från Kraków. På vinterns utställning ”Glittrande 
julkrubbor från Krakow” på Hallwylska museet (öppnas 10 november) 
visas ett trettiotal vackra exempel på stadens traditionsenliga julkrubbor.

Vagn 8 – Polska Statens Turistbyrå i Stockholm och Polska flygbolaget 
LOT
Polska Statens Turistbyrå i Stockholm hjälper dig att planera din Polenresa. 
LOT, Polens statliga flygbolag sedan 1929, tar dig dit. LOT har direktflyg 
till Warszawa från Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Billund.

Stånd 9 – Pappersklipp från Łowicz med Polferries
Wiesława Wojda är en polsk mästare inom konsthantverk, specialiserad 
på pappersklipp. Wiesława kommer hit tack vare Polferries, som driver 
färjetrafik mellan Sverige och Polen. Hon visar upp Łowiczområdets tre 
typiska klipptekniker med blommönster. Gå en kurs och lär dig utforma 
dina egna pappersklipp.

Stånd 13 – Polska militärens berömda ärtsoppa (grochówka)
Den polska ärtsoppan förknippas ofta med militärens fältkök. Trots detta är 
ärtsoppan fortfarande en populär rätt i Polen. De hemliga ingredienserna 
i den goda grochówkan är mejram, rökt bacon och polsk korv. Varsågod 
och smaka!

Stånd 16 – “Smycken av tallrikar” av Magdalena Ziółkowska  (Warszawa) 
Magdalena Ziółkowska polerar skärvor av trasiga koppar och tallrikar och 
förvandlar dem till örhängen, broscher och manschettknappar. På Skansen 
visar hon upp sin unika metod.

Stånd 17 – Dekorationer och textil av Halina Rosa Design
Halina Rosa (Halina Bartoszek), textil mönsterdesigner, visar sin egen 
design med tygdekorationer som kan användas till bröllopsklänningar, 
skor, väskor, möbler, och mycket mer. På Tingsvallenscenen blir det 
modevisning med hennes kollektion och en kollektion specialdesignade 
smycken av glaskonstnären MaDo (Małgorzata Dobrzańska).

Stånd 18 – Målningar av Anna Söderblom
Självlärd konstnär som bor i Sverige. Konst är och förblir Annas största 
passion sedan barndomen. Idéerna flödar och lockar henne att fortsätta.

Stånd 19 – Målningar av Bernardetta Tajs och keramik av Jakub 
Niewdana
Bernadetta Tajs visar sina egna nya målningar ur den senaste serien och 
delar med sig av några målarknep. Bredvid henne visas Jakub Niewdanas 
fantastiska moderna keramik.

Stånd 20 – Dekorationer av Hand Made by Magda
Hand Made by Magdas vision är att inreda människors hem med vackert 
renoverade möbler. Dessutom gör hon presentartiklar för alla tillfällen. 
Här han du beundra hantverk från de polska regionerna Kasjubien, Kurpie 
och Tatra och lära dig göra rosettblommor.

Stånd 21 – Glassmycken av MaDo och Steampunk Design
MaDo är Małgorzata Dobrzyńskas konstnärsalias. Hon tillverkar unika 
smycken av glasbitar som smälts ihop vid mycket höga temperaturer. Kom 
och se resultatet. 
I samarbete med Polens myntverk tillverkar Steampunk Design kopior 
av gamla jubileumsmynt och medaljer samt (gjutformar) för egen 
mynttillverkning.

Stånd 22 - Målningar av Cezary Kurmiel
Cezary Kurmiel föddes i Szczecin och bor nu i Sverige. Han har ägnat hela 
sitt liv åt konsten. Här visar han en del av sina teckningar och målningar 
och håller workshop lite då och då.
 
Stånd 23 - Målningar av Grażyna Dymarek
Grażyna Dymarek är en målare med många idéer. Hennes målningar är 
alltid tredimensionella, färgstarka och abstrakta. Hon använder många olika 
material till sina bilder. Välkommen på en spännande måleriworkshop!

Stånd 24 Målningar av Lucyna ”Lucy” Wachnicka
Lucy Wachnicka målar blommor, landskap, porträtt och abstraktioner. 
Alla ser olika saker i hennes tavlor. Kom och se henne skapa sitt nästa 
mästerverk!

Stånd 25 – Keramik och glasmåleri av Anna Duda
Arbetet med lera och glas gör Anna fantastiskt glad. Formlös lera formas 
med bara händerna till ett vardagsföremål eller en dekoration. Och så 
glasmålningar för en ännu lyckligare dag. Du hittar alltihop i Annas stånd.

Stånd 26 – Kläder, smycken och accessoarer av Wiesława Tokarska
Wieslawa Tokarska är utbildad till klädtekniker, men har många andra  
hobbyer också. Hon gör halsdukar i filt, silke och mycket fin australiensisk 
merino-ull, dessutom blusar, jackor, väskor och olika smycken. På Skansen 
skapar Wieslawa gratulationskort i quillingteknik.

Stånd 27 – Anna Borkowska - smycken och handväskor / målningar av 
M Borkowska Art
Anna Borkowska visar handmålade smycken av PVC, halvädelstenar och 
läder, liksom unika handväskor av PVC. Anna Borkowska uttrycker sig i 
många olika tekniker men kan ändå behålla sin egen unika stil. I hennes 
stånd får du veta mer.

Stånd 28 – Pepparkakshus av Agata Błaszczyk-Pieczara
Pröva på hemgjorda pepparkaksprodukter från bergskedjan Beskiderna.

Stånd 29 – Kuddar av Dugielina / Ewa Dugiel
Dugielina / Ewa Dugiel syr kuddar av olika slag - färgglada, romantiska, 
moderna, mönstrade. Kuddar för vuxna, barn och djur, kuddar som gör 
rummet vackrare, men framför allt ska de ge lika mycket glädje till alla 
andra som de har gett till Ewa.

Hela programmet finns på: www.polen.travel
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