
19
środa
12:00 i 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Nad Gniezną i Seretem. Rzecz 
o Trembowli
119. spotkanie z cyklu Opowieści z Kresów Tomasz Kuba 
Kozłowski poświęci nierozerwalnie związanej z dziejami 
Rzeczypospolitej Trembowli – jednemu z najbardziej 
rozpoznawalnych miast Podola, rozsławionym obroną 
przed Turkami w 1675 roku.  1

21
piątek
13:00

BAŁKANY WSPÓŁCZESNE –  Którędy do Europy 
z Macedonii? 
Macedonia – państwo powstałe po rozpadzie Jugosławii 
fascynuje wielokulturowością, trwałością archaicznych 
tradycji, a w ostatnich latach także „turbo-urbanizmem” 
stołecznego Skopje. O problemach kraju z sąsiadami, 
historią i tożsamością oraz jego drodze do Europy 
z prof. Krzysztofem Wrocławskim, bałkanistą, nestorem 
europejskiej macedonistyki, rozmawiać będzie dr hab. 
Magdalena Bogusławska z Instytutu Slawistyki Zachodniej 
i Południowej UW.  1

21
piątek
18:00

INSIdE POlANd. MARIAN SChMIdT. FOTOGRAFIE – wernisaż 
wystawy 
Na wystawie prezentujemy ponad 100 zdjęć Mariana 
Schmidta, wybitnego fotografa i pedagoga, które wykonał 
podczas swych podróży po Polsce od połowy lat 70. 
Czarno-białe fotografie przywołują klimat PRl-u lat 
i pokazują zmiany, które zaszły w naszym kraju. Nie są 
to zwyczajne zdjęcia dokumentalne; autor, utrwalając 
ówczesną rzeczywistość, tworzy jednocześnie własną, 
ponadczasową opowieść o życiu i kondycji człowieka. To 
fotografia humanistyczna, która sięga w głąb duszy.  1

22
sobota
14:00

INSIdE POlANd. MARIAN SChMIdT. FOTOGRAFIE – 
oprowadzanie autorskie po wystawie
Spotkanie z Marianem Schmidtem, który zaprezentuje 
swoje fotografie z Polski oraz opowie o pracy fotografa 
i pedagoga w Warszawskiej Szkoły Fotografii, gdzie uczy 
fenomenologii obrazu, transcendencji w sztuce i fotografii 
ekspresyjnej.  1

23
niedziela
16:00

WARSZAWA TEATRAlNA – pokaz filmu Sprawy teatralne 
Erwina Axera (1992, 66’), reż. Krzysztof domagalik
Projekcja filmu towarzysząca wystawie Oddech. Teatr 
Erwina Axera i Warszawa teatralna 1956–1966. dokument 
o Erwinie Axerze, jednym z najwybitniejszych reżyserów 
powojennego teatru, wieloletnim dyrektorze Teatru 
Współczesnego w Warszawie. Wprowadzenie do filmu: 
Alicja Smotryś   1

26
środa
18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Portret Wisielca 
Ósmy kryminał historyczny z lubelskiego cyklu znanego 
pisarza Marcina Wrońskiego. lublin, połowa lat trzydziestych 
XX wieku, napięcia społeczne i trudne czasy sanacji. 
Komisarz Zyga Maciejewski prowadzi dochodzenie w sprawie 
samobójstw ucznia lubelskiej jesziwy i studenta KUl-u. Władze 
obu uczelni zrobią wiele, by zatuszować sprawę… Spotkanie 
z autorem książki poprowadzi Marcin Meller. Organizatorzy: 
Wydawnictwo W.A.B., dSh.  1

28
piątek
13:00

BAŁKANY WSPÓŁCZESNE – Bałkany – inny front
Wojna, a zwłaszcza wojna na Bałkanach, to męska sprawa. 
W krajach byłej Jugosławii żądanie kobiet, by mogły 
publicznie dać własne świadectwo o niedawnych wojnach 
i konfliktach, nazywana jest nieposłuszeństwem wobec 
władzy, państwa, historii. Zapraszamy na spotkanie 
z Miładą Jędrysik, dziennikarką, korespondentką 
wojenną, autorką książki Inny front. Rozmowę poprowadzi 
Magdalena Bogusławska z Instytutu Slawistyki Zachodniej 
i Południowej UW.  1

29
sobota
16:00

FIlMOWA hISTORIA WŁOCh –  Opowieść kryminalna  
( 2005, 152’), reż. Michele Placido
Przestępca o pseudonimie libańczyk postanawia 
zawładnąć kryminalnym światkiem Rzymu i w tym 
celu zakłada gang, a porucznik Scialoja stara się 
rozbić przestępczą organizację i zdobyć serce pięknej 
dziewczyny. Opowieść o rzymskim gangu splata się z ponad 
dwudziestoletnią mroczną historią Włoch: terroryzmem, 
porwaniami i korupcją na najwyższych szczeblach władzy. 
Prowadzenie: leszek Kazana (Uniwersytet Warszawski). 
Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury, dSh.  1
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1
sobota
12:00

WARSZAWA TEATRAlNA – oprowadzanie kuratorskie po 
wystawie Oddech. Teatr Erwina Axera i Warszawa teatralna 
1956–1966 
Erwin Axer i jego przedstawienia są punktem wyjścia 
interesującej opowieści o życiu teatralnym stolicy po 
odwilży w roku 1956. W ciągu tych lat w Warszawie tworzyli 
m.in. Kazimierz dejmek, Adam hanuszkiewicz, Gustaw 
holoubek, Konrad Swinarski. To czas, w którym nowe 
tematy, nowe sztuki, nowi twórcy zmienili polską kulturę.
Po wystawie plenerowej, prezentowanej na skwerze im. ks. 
Twardowskiego, oprowadzi jej kurator Paweł Płoski. Zbiórka 
przed dSh. 2

2
niedziela
13:00 

Ambasador pokoju – (2016, 45’) reż. Wiesław dąbrowski – 
pokaz filmu
Bohaterem filmu jest generał armii amerykańskiej Edward 
leon Rowny, dumny z polskich korzeni, 99-letni amerykański 
wojskowy, dyplomata i były doradca pięciu prezydentów 
Stanów Zjednoczonych. W filmie ujawnia m.in. kulisy rokowań 
rozbrojeniowych, wejścia Polski do NATO i działań, które 
doprowadziły do zamrożenia „zimnej wojny”. Gościem 
spotkania będzie reżyser filmu Wiesław dąbrowski. 
Prowadzenie: Artur Wolski. dSh jest koproducentem filmu. 

 1

4
wtorek
18:00

WARSZAWSKI BZIK – Przewodnik po lwach warszawskich
Umieszczone na elewacjach budynków lwy strzegą wejść, 
są elementami pomników lub dumnie trzymają w łapach 
tarcze herbowe, zdobią także źródła z wodą. Zapraszamy 
na spotkanie z Ryszardem Mączewskim, varsavianistą  
i twórcą nietypowego przewodnika-kalendarza po stolicy 
zatytułowanego lwy Warszawy.   1

6
czwartek
18:00 

hISTORIE BEZ GRANIC – spotkanie z Pawłem Smoleńskim
W nowym cyklu dSh zatytułowanym historie bez granic 
spotykamy się z laureatami, finalistami i reporterami 
nominowanymi do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 
za Reportaż literacki. Rozmawiamy o problemach Polski 
i współczesnego świata. Zapraszamy na spotkanie z Pawłem 
Smoleńskim, autorem m.in. Izrael już nie frunie, Balagan. 
Alfabet izraelski i nominowanej książki Oczy zasypane 
piaskiem. O Izraelu i Palestynie z autorem rozmawiać będzie 
dariusz Rosiak.  1

7
piątek
13.00 

BAŁKANY WSPÓŁCZESNE  – Tureckie Bałkany
Bez podbojów imperium osmańskiego w Europie nie 
byłoby Bałkanów, które znamy. Wielowiekowa turecka 
obecność wywarła trwałe ślady w polityce, w kulturze 
codziennej, języku, sztuce i kulinariach zamieszkujących 
je społeczności. O bałkańskich poturczeńcach, losach 
słowiańskich mieszkanek haremów i współczesnej 
fascynacji osmańską egzotyką z dr Agnieszką Ayşen Kaim, 
turkolożką z Instytutu Slawistyki PAN, rozmawiać będzie 
dr hab. Magdalena Bogusławska z Instytutu Slawistyki 
Zachodniej i Południowej UW.  1

7
piątek
18.00 

FOTOGRAFOWIE KRESÓW – S. hochman. Fotograf poleskiej 
biedy
Urokliwe widoki poleskich ostępów i pełne wyrazu ujęcia 
obrazujące nędzę najbiedniejszego regionu  
II Rzeczypospolitej wykonane przez lokalnego fotografa 
z powiatowego miasteczka Stolin wypełnią czwarte 
spotkanie z cyklu Fotografowie Kresów. Prowadzenie – 
Tomasz Kuba Kozłowski.  1

8
sobota
16:00 

FIlMOWA hISTORIA WŁOCh – dzień Puszczyka  
(1968, 112’), reż. damiano damiani
Oś fabuły stanowi śledztwo, które prowadzi kapitan Bellodi. 
Policjant chce rozwikłać zagadkę zabójstwa w pewnym 
sycylijskim miasteczku. Ofiara – Salvatore Colasbena, 
dostawca budowlany, został zamordowany i pochowany 
pod warstwą smoły, niedaleko mieszkania państwa 
Nicolosi. Po zabójstwie Nicolosi znika, a jego żona nie chce 
zeznawać. Goście: Vito Catalano, Giuseppe Traini, Angelo 
Piero Cappello. Prowadzenie: leszek Kazana (Uniwersytet 
Warszawski).  
Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury, dSh.  1

9
niedziela
12:00 

WARSZAWSKI BZIK W TERENIE – Stołeczne safari
Zapraszamy na wędrówkę tropem stołecznych lwów.  
Na nietypowe warszawskie safari wyruszymy zaopatrzeni 
w aparaty fotograficzne spod kamienicy „Pod św. Anną” 
na rynku Starego Miasta pod numerem 31. Prowadzenie: 
Ryszard Mączewski, prezes fundacji „Warszawa1939.pl”. 

 1

9
niedziela
16:00 

WARSZAWA TEATRAlNA – pokaz filmu Godzina teatru 
(1966, 63’), reż. ludwik Perski, Stefan Treugutt
Projekcja filmu towarzyszącego wystawie Oddech. Teatr 
Erwina Axera i Warszawa teatralna 1956–1966. dokument 
o polskich aktorach i ich pracy – od czasów  
II wojny światowej i teatru frontowego do rozkwitu teatru 
w latach 60. XX wieku.  1

11
wtorek
18:00

NAGA PRAWdA CZY ZMYŚlENIE? OPOWIEŚCI BOhATERA – 
spotkanie z Agatą Tuszyńską i pokaz filmu  
Irena Krzywicka. Jaka była i nie była (1993, 61’)  
w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz 
Spotkanie z pisarką, reportażystką i cenioną biografistyką 
Agatą Tuszyńską o tym, jak zbudować fascynującą historię 
opartą na faktach oraz o tym,  
jak szukać bohatera i jak z nim rozmawiać. 
Czy historia, którą nosi w sobie ten człowiek warta 
jest kilku lat pracy, nieprzespanych nocy i prawdziwie 
dziennikarskiego śledztwa? Wieczór rozpoczniemy 
pokazem dokumentu o Irenie Krzywickiej, jednej 
z bohaterek pisarki. Spotkanie poprowadzi
Małgorzata Purzyńska.  1

dom Spotkań z historią, instytucja kultury m.st. Warszawy 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel. 22 255 05 00
wtorek– niedziela 12:00–20:00
www.dsh.waw.pl
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Oddech. Teatr Erwina Axera 
i Warszawa teatralna  
1956–1966 – wystawa 
i wydarzenia towarzyszące

Inside Poland. Marian Schmidt. 
Fotografie – wernisaż wystawy  
i oprowadzanie autorskie

historie bez granic

Opowieści z Kresów

WSTĘP WOlNY

 

KAROWA 20 CAFE
pyszne kawy i herbaty, domowe ciasta

KSIĘGARNIA XX WIEKU
2000 tytułów – bestsellery, nowości,  
publikacje naukowe

WYSTAWY

27.03– 18.06.2017
OddECh. WARSZAWA TEATRAlNA 
ERWINA AXERA 1956–1966
Miejsce: skwer im. ks. Jana Twardowskiego. 2

21.04–18.06.2017
INSIdE POlANd. MARIAN SChMIdT. 
FOTOGRAFIE
Miejsce: dSh, Karowa 20  1

lEGENdA

dom Spotkań z historią, ul. Karowa 20  1

skwer im. ks. Jana Twardowskiego 2

KRAKOW
SKIE PRZEdM

IEŚCIE

KAROWA

M
ARSZAŁKOW

SKA

AlEJE JEROZOlIMSKIE

NOW
Y ŚW

IAT

 ŚWI ĘTOKRZYSKA

KRÓlEWSKA

 1

Al. SOlIdARNOŚCI

TARGOWA

JANA PAW
ŁA II

 2

Fundacja Ośrodka KARTA 
Największe SPOŁECZNE Archiwum  
historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 

WWW.KARTA.ORG.Pl 
PRZEKAŻ 1%  
na historie, które domagają się opowiedzenia  
KRS 000119146


