Warszawa, 6 lutego 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Domu Spotkań z Historią
za okres: 1 stycznia–31 grudnia 2012

W 2012 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) kontynuował swoją misję popularyzacji XXwiecznej Polski i Europy Wschodniej. Podobnie jak w latach ubiegłych, w sposób szczególny skupialiśmy się na historii Warszawy. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów ekspozycyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz kulturalno-animacyjnych. Wśród projektów specjalnych tradycyjnie największe znaczenie miała kolejna edycja warszawskiego Święta Wolności, realizowana pod hasłem
„Wyłącz system”. W tym roku – we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
święto zadedykowaliśmy kobietom-opozycjonistkom i ich walce o wolność. Ogólna statystyka przedsięwzięć DSH w 2012 roku przedstawia się następująco:
 14 wystaw, w tym 7 ekspozycji czasowych w siedzibie DSH, 1 poza siedzibą oraz 4 wystawy plenerowe (na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego; międzymurzu Piotra Biegańskiego i
na Krakowskim Przedmieściu)
 29 wystaw DSH prezentowanych w ramach impresariatu: 21 w Polsce (m.in. Zawiercie, Bolesławiec, Grajewo, Węgliniec, Piła, Bogatynia, Katowice) oraz 8 zagranicą (Niemcy);
 1050 seminariów naukowych i warsztatów edukacyjnych (z czego większość stanowiły zajęcia, spacery i gry edukacyjne dla uczniów i studentów);
 158 wydarzeń zorganizowanych w siedzibie DSH oraz w innych lokalizacjach warszawskich i krajowych – wernisaŜe i cykle spotkań towarzyszących wystawom m.in. „Zawód fotoreporter”, dyskusje i prezentacje związane z ekspozycją 1947 BARWY RUIN. Warszawa i
Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba, spotkania w cyklu „Od Asasynów do
Al Kaidy. Terroryzm w historii”, wykłady i pokazy w cyklu „Fluxus w Warszawie”, spotkania
i spacery w cyklu „Warszawa Teatralna. Ludzie i zdarzenia”, „Forum Obywatelskie Piękna
Architektura dla Warszawy”, „Jeden dzień w PRL”, „Debaty na rzecz dialogu – DialogPheniben przedstawia”, promocje ksiąŜek i wieczory autorskie, spotkania ze świadkami, naukowcami, artystami, dziennikarzami, varsavianistami, działaczami organizacji pozarządowych, warsztaty AHM oraz spacery i akcje miejskie (w tym w ramach Roku Korczaka z aplikacją My Warsaw);
 209 pokazów filmowych (m.in. w cyklach „Kino, kawa i Warszawa”, „Przez kino do historii”, „Nakręcona historia”– Filmoteka DSH przedstawia, „W starym kinie”, „Polska Szkoła
Dokumentu”, „Kino pachnące latem”, pokazy dokumentów Przelot nad zdobytym miastem
oraz Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji);
 106 spotkań w ramach działającej w DSH Warszawskiej Inicjatywy Kresowej (w tym
„Opowieści z Kresów”, projekcje w cyklu „Kino Kresowe”, prezentacje multimedialne, promocje albumu „Świat Kresów”, spotkania środowiskowe);
 25 wydarzeń w ramach czwartej edycji Święta Wolności – Wyłącz system, czyli warszawskie obchody 20. rocznicy wyborów 4 czerwca ‘89 – w tym 5 spotkań i pokazów filmowych,
3 warsztaty edukacyjne, 3 akcje miejskie, 3 spektakle Walentyna w Teatrze Studia, Piknik

wolnościowy na skwerze im. ks. Twardowskiego i Fiesta na nadwiślańskiej plaŜy, podczas
których odbyło się 11 koncertów;
 13 publikacji (8 nowych, 5 dodruków): album Karol Beyer (1818–1877) w serii „Fotografowie Warszawy”; album Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie
w XIX i XX wieku; ksiąŜka Zbigniewa Gluzy Odkrycie Karty; ksiąŜka Magdaleny Stopy
Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom trzeci, album powystawowy Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952, album/katalog 1947 / Barwy ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba, rozszerzony katalog
wystawy Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa w latach 50. na zdjęciach Władysława
Sławnego, broszura z serii „Z Archiwum Historii Mówionej” Mieszkańcy Warszawy w czasie
Powstania 1944, katalog wystawy Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego, a takŜe dodruki: Ostańce 1, Ostańce 2, Karol Beyer, Świat Kresów,
Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców.
W omawianym okresie poszerzyliśmy takŜe zasoby Medioteki, czyli archiwum cyfrowego. Udostępniamy w nim zarejestrowane relacje świadków XX wieku (Archiwum Historii Mówionej – AHM,
współprowadzone z Ośrodkiem KARTA, przechowuje obecnie przeszło 5 000 relacji i ponad 12 500
godzin nagrań), zdigitalizowane fotografie (serwis internetowy www.fotohistoria.pl, który zawiera
ponad 80 000 fotografii) oraz filmy archiwalne i dokumentalne (Filmoteka). Priorytetem w upowszechnianiu zgromadzonych zasobów źródłowych jest prezentacyjna baza internetowa audiohistoria.pl, na której udostępniamy fragmenty nagranych relacji świadków – obecnie blisko 2 800 fragmentów, ich biografie oraz zdigitalizowane materiały z domowych archiwów (około 2 800 fotografii). Serwis audiohistoria.pl to nadal najbogatszy w Polsce zasób źródeł oral history dostępnych
on-line.
W kwietniu 2012 za pośrednictwem Uniwersytetu Karola w Pradze otrzymaliśmy dostęp do zbiorów USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (Visual History Archive). Archiwum to, którego załoŜycielem był reŜyser Steven Spielberg, od 1994 roku zarejestrowało
około 52 tysiące relacji wideo z okresu II wojny światowej, przede wszystkim ocalonych z Holokaustu. DSH jest pierwszą instytucją w Polsce, która umoŜliwia zapoznanie się z tymi świadectwami.
Szacujemy, Ŝe w 2012 roku ze wszystkich naszych propozycji skorzystało ok. 582 400 odbiorców:
 ponad 242 000 zwiedzających czasowe ekspozycje i uczestników wydarzeń w siedzibie DSH
(92 000) i w plenerze (150 000);
 ok. 111 500 zwiedzających wystawy wypoŜyczone na terenie kraju i zagranicą.
 ok. 10 000 uczestników akcji Wyłącz system vol. 4;
 ok. 192 900 uŜytkowników portali internetowych DSH w tym: 116 700 unikalnych uŜytkowników portalu www.domspotkanzhistoria.pl, 76 200 interaktywnych uŜytkowników portali fotohistoria.pl (45 000) i audiohistoria.pl (31 200)
 ok. 10 000 interaktywnych fanów Domu Spotkań z Historią na portalu społecznościowym Facebook
 ok. 16 000 czytelników publikacji wydawanych i współwydawanych przez DSH.
Bogaty program DSH adresowany do róŜnych grup wiekowych, tj. wystawy, akcje miejskie, spacery, pokazy filmowe, cykle spotkań, warsztaty, promocje ksiąŜek i dyskusje, jest inspiracją licznych
wywiadów, zapowiedzi i relacji, reportaŜy, recenzji i innych materiałów dziennikarskich. Stale współpracujemy z następującymi tytułami: „Gazeta Wyborcza”(w tym „Gazeta Stołeczna”, dodatek kulturalny „Co jest Grane?”, „DuŜy Format”, „Ale historia!”), a takŜe dziennikami „Rzeczpospolita”,
„Polska The Times”, „Metro”, „Echo Miasta”, „Super Express”, tygodnikami: „Przekrój”,
„Wprost”, „Newsweek”, miesięcznikami: „Aktivist” i „Stolica”. Materiały o działalności DSH ukazywały się równieŜ w pismach: „Architektura-Murator”, „Aspiracje”, „Digital Foto Video”, „Dziennik
Gazeta Prawna”, „Fakt”, „Foto”, „Foto Kurier”, „Fotografia”, „Gazeta Polska”, „Glamour”, „Gość
Niedzielny, „Niedziela”, „National Geographic” Wydanie Specjalne, „Nowe KsiąŜki”, „Polish Market”, „Polityka”, „Polska Zbrojna”, „Przegląd”, „Sukces”, „Teatr”, „Twój Styl”, „Tygodnik Powszechny”„Tygodnik Solidarność”, „UwaŜam Rze”, „Warsaw Business Journal”, „Voyage”, „Zwierciadło”.
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W 2012 roku monitoring mediów zarejestrował 722 publikacje, w tym 333 publikacje prasowe,
389 relacji telewizyjnych i radiowych oraz 300 publikacji w waŜniejszych portalach internetowych
(m.in. gazeta.pl,: dzieje.pl – serwis PAP), polskieradio.pl, Onet.pl, wp.pl, tvp.pl, tvnwarszawa.tvn24.pl, warszawa.naszemiasto.pl – Polskapresse, rzeczpospolita.pl, fotopolis, o2, culture.pl), a
takŜe na stronach internetowych wielu instytucji m.in. Urzędu m.st. Warszawy (kulturalnawarszawa),
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików, Narodowego Archiwum Cyfrowego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Najczęściej gościliśmy na
stronach „Gazety Wyborczej” Warszawa (152 publikacje) oraz w TVP Warszawa (111 nagrań).
Szczegółowe zestawienie monitoringu mediów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. Aktualizowana na bieŜąco baza kontaktów medialnych DSH na 31 grudnia 2012 liczyła ponad 1000 dziennikarzy,
wydawców i reporterów.
W 2012 roku najwaŜniejsze wydarzenia i wystawy DSH relacjonowane były w telewizyjnych programach serwisowych, takich jak: TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat News, Superstacja, TVP Polonia,
TVP Warszawa, TVP Historia, TVN, TVN 24. DSH gościł na antenach radiowych, m.in. TOK FM,
Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki, RDC, ESKA, ESKA ROCK, RDC, Radia Kolor, Radia WAWA,
Antyradia, Roxy.fm, Planeta FM, VOX FM i rozgłośni studenckiej „Kampus”. Regularnie współpracujemy równieŜ z Polską Agencją Prasową i kronika.waw.pl.
Największym zainteresowaniem mediów i publiczności cieszyły się: wystawy Chodząc po ziemi.
50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego; Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego
Przedmieścia, 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba, wernisaŜe i towarzyszące im spotkania, m. in. cykl Nocne Naświetlanie w „Noc Muzeów”, imprezy organizowane w ramach Święta Wolności. Wyłącz system vol. 4, specjalne pokazy dokumentów,
wyprodukowanych we współudziale DSH: Lot nad zdobytym miastem oraz Początek. Warszawa w
pierwszych dniach okupacji, projekcje w cyklu „Kino kawa i Warszawa”, spotkania w cyklu „Opowieści z Kresów”, promocje ksiąŜek (m.in. Budujemy nowy Dom, Ostańce. Kamienice warszawskie,
Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców) i spotkania z pisarzami (m.in. Julią Hartwig, Ludmiłą
Ulicką, Jackiem Dehnelem), spacery na mieście: w cyklu „Forum Obywatelskie Piękna Architektura
dla Warszawy”, „Warszawa Teatralna”, „My Warsaw – Warszawa jest moja”.
DSH prowadzi równieŜ działalność informacyjno-promocyjną w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/DomSpotkańzHistorią. Na naszym profilu mamy juŜ ponad
10 000 sympatyków. Średnia, dzienna, liczba naszych aktywnych uŜytkowników to 212 osób (udostępnienia zdarzeń, dodanie znacznika „lubię to”, komentarza etc). Z naszymi informacjami na Facebooku zapoznaje się tygodniowo średnio 1 241 644 osób (całkowita liczba osób, która zobaczyła treści powiązane ze stroną). Profil DSH na portalu Facebook jest sukcesywnie wzbogacany o nowe informacje, zdjęcia, awatary, wydarzenia oraz konkursy współorganizowane m.in. przez kanał telewizyjna Kino Polska – sponsora nagród.
Pełną ofertę programową udostępniamy na stronie internetowej www.dsh.waw.pl, która jest na
bieŜąco aktualizowana i wzbogacana o zdjęcia i filmy zapowiadające lub relacjonujące wydarzenia. W
anglojęzycznej wersji serwisu pojawiają się informacje o wydarzeniach, których adresatem moŜe być
zagraniczny odbiorca. W 2012 roku stworzyliśmy archiwum filmowe z relacjami lub montaŜami z
najwaŜniejszych wydarzeń. UŜytkownicy mogą obejrzeć relacje wideo lub zmontowane fragmenty z
wernisaŜy wystaw, dyskusji i innych wydarzeń. Goście mogą równieŜ pobierać programy imprez i
inne materiały informacyjne w plikach pdf (np. program spotkań, program edukacyjny).
Serwis zawiera obecnie około 5000 fotografii (z czego ok. 3300 zdjęć jest zgrupowanych w prawie 400 galeriach tematycznych) i około 1600 tekstów. W roku 2012 roku do serwisu wprowadzono
476 tekstów (dotyczących wystaw, publikacji, spotkań w DSH i wydarzeń specjalnych, a takŜe materiały o bohaterach ekspozycji i publikacji) i 1459 zdjęć (zapowiadających i dokumentujących wydarzenie, wybrane zdjęcia z wystaw i ksiąŜek). W minionym roku nasze strony internetowe odwiedziło
192 051 osób (ponad 30% więcej niŜ w 2011 roku), w tym 116 697 unikalnych uŜytkowników (blisko 40% więcej niŜ minionym roku). Całkowita liczba odsłon w tym okresie wyniosła 670 239 (co
stanowi wzrost o 23% wzrost stosunku do analogicznego okresu).
W 2012 roku uruchomiliśmy równieŜ serwis skierowany do osób niedowidzących oraz archiwum wideo wybranych wydarzeń. Podobnie jak w poprzednich latach, na głównej stronie pojawia
się co miesiąc specjalny montaŜ filmowy z zapowiedziami spotkań i wystaw. UŜytkownicy mogą po-
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brać programy imprez i inne materiały informacyjne w plikach PDF (np. miesięczne programy wydarzeń, program edukacyjny, scenariusze do gier edukacyjnych).
Nagrody dla Domu Spotkań z Historią
W 2012 roku zespół Dom Spotkań z Historią za swoją pracę na rzecz upowszechniania
XX-wiecznej historii oraz działalność miejską otrzymał następujące nagrody:
•

Styczeń 2012 – aFrykas roku dla zespołu DSH w kategorii dialog międzykulturowy
Zespół Domu Spotkań z Historią otrzymał aFrykasa (Nagrodę Fundacji „Afryka Inaczej” za
rok 2011) za dialog międzykulturowy i promowanie Warszawy wielokulturowej oraz cykl
„Warszawiacy nie z tej ziemi”. Nagroda została przyznana „w uznaniu za zasługi dla dialogu
międzykulturowego (…). To właśnie Dom Spotkań z Historią w program swoich działań wpisał cykl Warszawiacy nie z tej ziemi, inicjując spotkania z cudzoziemcami z róŜnych stron
świata, w tym z Afryki, którzy mieszkają w Warszawie”.

•

Marzec 2012 – 3. miejsce w plebiscycie Stołeczne-Społeczne organizowanym przez portal
organizacji pozarządowych – www.ngo.pl
Dom Spotkań z Historią zajął 3. miejsce w plebiscycie Stołeczne-Społeczne, organizowanym
przez portal organizacji pozarządowych – www.ngo.pl. Z uzasadnienia: „Fantastyczne miejsce
gdzie odbywa się masa ciekawych spotkań, eventów, spacerów miejskich, pokazów filmowych, dyskusji o historii, architekturze, mieszkańcach Warszawy, a takŜe interesujące wystawy, na których moŜna oglądać zupełnie unikatowe zdjęcia pokazujące historię miasta i jego
mieszkańców. To miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o mieście
w sposób przystępny i ciekawy. W DSH moŜna takŜe napić się pysznej kawy, posiedzieć, pogadać i kupić dobrą ksiąŜkę w księgarni historycznej ze świetnym działem varsaviana”.

•

Kwiecień 2012 – wyróŜnienie „ZasłuŜony dla Warszawy” dla Dyrektora Domu Spotkań z
Historią – Piotra Jakubowskiego
Tytuł przyznawany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydenta m. st. Warszawy.
WyróŜnienie przyznaje się za działalność na rzecz miasta, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Nagroda jest wyrazem uznania dla Domu Spotkań z Historią,
który upowszechniając historię XX wieku, szczególne miejsce poświęca dziejom Warszawy
i jej mieszkańców.

•

Listopad 2012 – srebrny Nurt dla filmu ”Początek”, którego Dom Spotkań z Historią jest
koproducentem.
Film Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (29’2012) ReŜ. Krzysztof Jaszczyński, Andrzej Kałuszko, zrealizowany we współpracy z Domem Spotkań z Historią, zdobył nagrodę Srebrny Nurt (2 miejsce) na Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach „za
wykorzystanie materiału dokumentalnego jako syntetycznego obrazu wojennej katastrofy
Warszawy”.

•

Grudzień 2012 – Nagroda „KLIO” za rok 2012 – wyróŜnienie I stopnia w kategorii varsaviana dla Danuty Jackiewicz za album Karol Beyer 1818–1877, który ukazał się nakładem DSH
i Muzeum Narodowego w Warszawie. Publikacja jest pierwszą pozycją w nowej serii „Fotografowie Warszawy”. Przyznając Nagrodę „KLIO” Porozumienie Wydawców KsiąŜki Historycznej wyróŜnia wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenia wydawców
literatury historycznej.

***
Razem ze sprawozdaniem składamy pakiet załączników w formie elektronicznej (artykuły
prasowe, relacje radiowe, telewizyjne, monitoring internetu, dokumentację fotograficzną imprez
oraz wybrane materiały reklamowe), ilustrujących działalność DSH w 2 półroczu 2012 roku.
Kolejność załączników odpowiada strukturze niniejszego sprawozdania.
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WYSTAWY
W 2012 roku przygotowaliśmy cztery nowe wystawy, przedstawiające nie prezentowane wcześniej na taką skalę kolekcje fotograficzne:
1. Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego to wybór 150 zdjęć z
bogatego dorobku jednego z najwybitniejszych polskich fotografów i fotoreporterów II połowy XX wieku. Ze zdjęć wyłania się subiektywne spojrzenie na PRL, który autor poznał podróŜując po kraju.
2. Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia (plenerowa) pokazuje Warszawę sprzed 150 lat na zdjęciach pierwszego warszawskiego fotografa profesjonalnego, który
dokumentował Ŝycie miasta, jego mieszkańców i najwaŜniejsze wydarzenia swoich czasów.
3. 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba
przedstawia kolorowe fotografie zrujnowanej, szykującej się do odbudowy powojennej stolicy, a takŜe innych polskich miast: Krakowa, Wrocławia, Szczecina.
4. Świat Sławnego. Warszawa, Polska i Europa w latach 50. na zdjęciach Władysława Sławnego to prezentacja zdjęć twórcy szkoły polskiego fotoreportaŜu z okresu jego pracy w legendarnym tygodniku „Świat”.
W Domu Spotkań z Historią gościliśmy takŜe wystawy zewnętrzne oraz kontynuowaliśmy działania impresaryjne. PoniŜej w układzie chronologicznym przedstawiamy pełną aktywność ekspozycyjną
DSH w 2012 roku:
1.

Wystawa Ja wolę FSO, niŜ innych fabryk sto... 60 lat Fabryki Samochodów Osobowych
7 grudnia 2011–29 lutego 2012; organizatorzy: FSO, Dom Spotkań z Historią

Wystawa plenerowa prezentowana na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego z okazji 60. rocznicy
powstania Fabryki Samochodów Osobowych na warszawskim śeraniu. Z taśmy schodziły tam
m.in. kultowe juŜ, warszawy, syrenki, „duŜe” fiaty, polonezy. Przez dziesiątki lat FSO spełniała
marzenia Polaków o własnym aucie. Wystawa pokazuje historię fabryki oraz pracę polskich inŜynierów, konstruktorów i szeregowych pracowników, którzy ją stworzyli.
2.

Wystawa Ludzie od Schmitzlera: mieszkańcy przedwojennego Śniatynia
13 stycznia–25 marca 2012; organizatorzy: Instytut Historii PAN, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, DSH

Wystawa poświęcona toŜsamości na pograniczu kulturowym oraz relacjom między mieszkańcami
róŜnych narodowości na przykładzie historii Śniatynia, miasteczka w Galicji Wschodniej. Przed
drugą wojną światową to miasteczko na Kresach Wschodnich RP zamieszkiwała społeczność wielokulturowa, skupiająca Polaków, Ukraińców, śydów, Ormian i Niemców. Fotografie z albumów
rodzinnych ukazują Ŝycie miasteczka, jego instytucje, relacje sąsiedzkie i sposoby spędzania czasu
wolnego. Wśród nich większość stanowią zdjęcia autorstwa Ignacego Schmitzlera, fotografa, do
którego atelier przychodzili wszyscy – niezaleŜnie od narodowości i pozycji społecznej. Schmitzler – fotograficzny kronikarz miasteczka – prowadzi widza przez kilka ulic przedwojennego Śniatynia, na których mieszkali i spotykali się bohaterowie wystawy. Podstawą wystawy są badania
nad pamięcią prowadzone przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii UW pod kierunkiem
dr Olgi Linkiewicz wykorzystujące nowe, internetowe formy komunikacji, przede wszystkim portale społecznościowe i genealogiczne.
3.

Wystawa Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego.
25 stycznia–10 czerwca 2012; organizatorzy: Agencja Fotografów FORUM, Dom Spotkań z Historią; partner: Relax
Foto ProLab

Wystawa prezentuje sto pięćdziesiąt zdjęć z lat 1957–2007 i jest podsumowaniem półwiecza pracy
Aleksandra Jałosińskiego. Na dorobek tego fotografa składa się kilkadziesiąt tysięcy klisz, stanowiących jedną z najobszerniejszych i najlepiej uporządkowanych prywatnych kolekcji fotoreporterskich w Polsce. Dla autora bycie fotografem prasowym to nie tylko profesja, ale i pasja. Zdjęcia
Aleksandra Jałosińskiego to wynik głębokiej potrzeby dokumentowania zmieniającego się czy
bezpowrotnie ginącego świata, determinacji w docieraniu do zapomnianych lub niedostępnych
miejsc oraz nieustannego apetytu na podróŜe po kraju, którego nie wstydził się nazywać najpiękniejszym na świecie. Prezentowany na wystawie wybór obrazów nie aspiruje do stworzenia portretu PRL-u i nie obejmuje jego całości; to zbliŜenia wybranych fragmentów rzeczywistości z perspektywy jednostki. Tak chętnie fotografowana przez Autora prowincja nie epatuje egzotyką. Fa-
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scynująca go plastyczność wielkich form i konstrukcji przemysłowych równieŜ nie stanowi głównego tematu fotografii. Przekazem staje się dopiero w kontekście, który tworzy – niemal zawsze
widoczny na tle monumentalnych obiektów – człowiek. Specjalne miejsce na ekspozycji zajęły
portrety, które Aleksander Jałosiński robił znanym i zwykłym ludziom. Zdjęcia uzupełniają historie przedstawiające okoliczności ich powstania, zapisywane skrupulatnie przez autora w notatnikach (prezentowanych na wystawie). Na potrzeby ekspozycji przeprowadzony został wywiadrzeka z Aleksandrem Jałosińskim, którego fragmenty dotyczące historii związanych z wybranymi
zdjęciami i warsztatem pracy fotografa zostały równieŜ przedstawione. Po raz pierwszy na wystawie w DSH wykorzystano technologię QR kodów, za pomocą których moŜna było ściągnąć z internetu na telefon komórkowy fragmenty wywiadu wideo. Ekspozycji towarzyszy katalog.
4.

Wystawa Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia.
6 marca–7 października 2012; organizatorzy: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

Wystawa plenerowa prezentowana na skwerze im. księdza Jana Twardowskiego to zaproszenie na
spacer po XIX-wiecznym Krakowskim Przedmieściu od Pałacu Staszica po plac Zamkowy.
Na zdjęciach Karola Beyera, pierwszego zawodowego fotografa w Warszawie, moŜna zobaczyć,
jak wyglądał ówczesny salon stolicy. W latach 1857–1867 pracownia Beyera mieściła się na rogu
ulic Karowej i Krakowskiego Przedmieścia. Z tej perspektywy fotograf dokumentował równieŜ
manifestacje patriotyczne poprzedzające Powstanie Styczniowe i represje carskie. Portretował Polaków, utrwalał na szklanych światłoczułych płytach rozbudowującą się Warszawę, fotografował
dzieła sztuki. Ekspozycja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wystawa towarzyszy publikacji Danuty Jackiewicz Karol Beyer 1818-1877, która rozpoczyna serię wydawniczą DSH „Fotografowie Warszawy”. Wydrukowane zostały takŜe kartki
pocztowe z wystawy (wraz z opisami technik fotograficznych), dostępne w księgarni DSH.
5.

Wystawa Warszawski ferment. Wystawa fotografii Ireny Jarosińskiej.
11 kwietnia–1 lipca 2012; organizatorzy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią

Irena Jarosińska była jedną z pierwszych w powojennej Polsce kobiet zajmujących się fotoreportaŜem i fotografią prasową. Publikowała swoje fotografie w prestiŜowych czasopismach „Polska”
i „Świat”. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyła nie tylko jako dokumentalistka. W Galerii
Krzywe Koło – miejscu, w którym na przełomie lat 50. i 60. odbywały się najwaŜniejsze wydarzenia artystyczne stolicy – miała dwie indywidualne wystawy fotograficzne. Obracała się w środowisku awangardy artystycznej i portretowała jej najwaŜniejszych przedstawicieli. Inspirowała
równieŜ wiele wydarzeń artystycznych, w jej pracowni, nazywanej „10A”, skupiali się twórcy
zajmujący się głównie sztukami wizualnymi. Na wystawie prezentujemy zdjęcia Ireny Jarosińskiej
z lat 50. i 60.; to z jednej strony osobisty obraz powojennej Warszawy, z drugiej unikatowe kadry
z Ŝycia ówczesnej awangardy artystycznej, z którą fotografka była związana. Niepublikowane dotąd zdjęcia oddają atmosferę, w jakiej dokonywał się ferment intelektualny i kulturalny w Warszawie.
6.

Wystawa Białe orły, czarne orły. Polscy i niemieccy piłkarze w cieniu polityki.
18 maja–16 września 2012; organizatorzy: Ambasada RFN w Warszawie, Dom Spotkań z Historią; partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Stołeczna Estrada; Miejsce: Ambasada RFN w Warszawie 18 maja – 16 sierpnia, Międzymurze
Piotra Biegańskiego 5-18 czerwca; Dom Spotkań z Historią 3 lipca – 16 września

Wystawa prezentuje zdjęcia i dokumenty dotyczące historii piłki noŜnej w Polsce i Niemczech
w XX wieku od pierwszych kontaktów sportowych obu narodowości do dzisiaj. Stosunki polsko–
niemieckie w minionym stuleciu były szczególnie dramatyczne, co miało swoje odzwierciedlenie
takŜe w sportowych relacjach. Pokazujemy wzajemną rywalizację obu narodów na boisku oraz jej
uwarunkowania polityczne i społeczne, prezentujemy równieŜ 11 sylwetek znakomitych sportowców, którzy przeszli do historii futbolu. Piłka noŜna jest najbardziej popularnym sportem w Niemczech i Polsce. Znani piłkarze są idolami masowej wyobraźni, a przegrane czy wygrane mecze stają się narodową klęską lub zwycięstwem. Zdjęcia przypominają atmosferę tamtych lat – pełne trybuny, druŜynę niemiecką pozdrawiającą zgromadzoną publiczność charakterystycznym podniesieniem ręki i wielkie propagandowe hasła zawieszane na stadionach. Wystawa opisuje równieŜ
szczególnie dramatyczny okres II wojny światowej, gdy polskie kluby zostały rozwiązane przez
niemieckiego okupanta, a Polacy organizowali konspiracyjne rozgrywki. Przypominamy równieŜ
okres powojenny – odgórnie narzuconą „przyjaźń” PRL z NRD i jej całkowite fiasko. Na zakończenie przybliŜamy sylwetki współcześnie grających znakomitych piłkarzy, z których dumni są
zarówno Niemcy, jak i Polacy. Ekspozycja została przygotowana w wersjach językowych polskiej
i niemieckiej, a w galerii plenerowej i DSH równieŜ w języku angielskim.
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7.

Wystawa Futbol dawnej Warszawy. 14 czerwca–6 września 2012; organizator: Miasto st. Warszawa; partnerzy: Dom Spotkań z Historią, Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wydawnictwo VEDA, Muzeum
Sportu i Turystyki, śydowski Instytut Historyczny; miejsce: skwer im. ks. Jana Twardowskiego

Wystawa przybliŜa historię klubów piłkarskich w przedwojennej stolicy i wprowadza w atmosferę
piłkarskiej Warszawy. Pokazuje warszawski świat futbolu przez pryzmat klubów sportowych
i z perspektywy stołecznego kibica. Przedstawia bogactwo Ŝycia sportowego, prezentuje takŜe niedawno odnalezione plakaty anonsujące piłkarskie spotkania z okresu międzywojennego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Pokazuje wielokulturowość miasta poprzez pryzmat piłkarzy narodowości polskiej, Ŝydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Po stadionach takich klubów jak „Makabi”,
„Skry”, „WTC-Korony” czy Domu Ludowego nie pozostał dziś nawet ślad. Inne zostały mocno
przebudowane. Tylko część z przedwojennych klubów przetrwała do naszych czasów. O innych
juŜ prawie nic nie wiemy, wystawa ma je przypomnieć. Ekspozycja została przygotowana w
dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
8.

Wystawa Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia 1925–1939.
26 czerwca–7 października 2012; organizatorzy: Fundacja Archeologia Fotografii, Dom Spotkań z Historią

Wystawa jest pierwszą w Polsce od ponad 30 lat tak obszerną prezentacją fotografii Zofii Chomętowskiej (1902–1991). Artystka, niezwykła i zapomniana postać polskiej kultury, naleŜała do najbardziej znanych i nagradzanych polskich fotografek lat 30. XX wieku. Na wystawie prezentujemy ponad 80 prac z Polesia, gdzie Chomętowska urodziła się i mieszkała wiele lat w majątku Porochońsk. Tam zaczęła fotografować; dokumentowała rodzinne posiadłości przyjaciół, uwieczniała sceny z miejscowych targów; kupców, myśliwych i rybaków. Prezentacja tego materiału stwarza równieŜ okazję do przypomnienia historii wielokulturowego Polesia, zamieszkałego przez Poleszuków, Polaków, Białorusinów, Ukraińców i śydów. Jednak wystawa to przede wszystkim
osobiste spojrzenie artystki na Polesie. Większość pokazywanych zdjęć powstała we wczesnym
okresie twórczości Chomętowskiej, na początku lat 30. Ich prosta forma, odbiegająca od popularnej wówczas estetyki fotografii malowniczej, do pewnego stopnia wynikała z nietypowego, dla
aspirujących do grona artystów-fotografów, aparatu, którego uŜywała Chomętowska, czyli małoobrazkowej Leiki. Wśród pokazywanych zdjęć są zarówno nieznane, jak równieŜ słynne fotografie, wielokrotnie nagradzane w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jednak większość prezentowanych zdjęć stanowią prace nigdy nie publikowane. Opracowaniem archiwum Zofii Chomętowskiej zajmuje się Fundacja Archeologia Fotografii, która opracowała wystawę pod względem merytorycznym i jest współorganizatorem ekspozycji. Wystawa pierwotnie pokazywana była
w Narodowym Muzeum Historycznym Republiki Białoruś w Mińsku, w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Ekspozycja przygotowana w polskiej i angielskiej wersji językowej.
9.

Wystawa Janusz Korczak – król dzieci.
5 lipca–14 września 2012; organizatorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ARTAR Antoni Rodowicz, Dom Spotkań z Historią; partnerzy: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM;
miejsce: chodnik przed Pałacem Tyszkiewiczów–Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

W 2012 roku minęła 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) w niemieckim
obozie zagłady w Treblince oraz 100. rocznica załoŜenia przez niego Domu Sierot dla dzieci Ŝydowskich w Warszawie. Plenerowa wystawa, stworzona w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, przypomina sylwetkę wybitnego śyda i Polaka (który poczuwał się do podwójnej przynaleŜności kulturowej i narodowej), lekarza, pisarza, wychowawcy, działacza społecznego i myśliciela. Opowiada o jego pracy lekarza wojennego, nowatorskiej myśli pedagogicznej, wykładach
w radiu, podróŜach i związkach z Warszawą. Prezentuje archiwalne fotografie, dokumenty, pamiątki, fragmenty pamiętnika i ksiąŜek. Ekspozycja przygotowana w polskiej i angielskiej wersji
językowej.
10. Wystawa W naszej pamięci / Emlékeinkben. Polska prezentacja węgierskiej wystawy „Andrzej
Przewoźnik. 1963–2010. Katyń”
4 października–11 listopada 2012; organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Dom Spotkań z Historią;
partner honorowy: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury

Wystawa poświęcona pamięci Andrzeja Przewoźnika, który pełniąc przez 18 lat funkcję Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wraz ze swoim zespołem stworzył
podwaliny pod nowoczesną polską politykę pamięci. Z jego zainteresowań badawczych, działalności publicznej i osobistych przyjaźni zrodziły się niezwykłe związki z Węgrami. Zginął w kata-
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strofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Budapeszteńskie muzeum Dom Terroru, będące ośrodkiem upamiętnienia zbrodni totalitaryzmów na Węgrzech, przygotowało wystawę
poświęconą Andrzejowi Przewoźnikowi, którą w 2011 roku obejrzało tysiące zwiedzających. W
roku 2012 taką moŜliwość miała takŜe polska publiczność.
11.

Wystawa Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich
państwach bloku sowieckiego.
6 października–6 listopada 2012; organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie,
Czeskie Centrum, Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Instytut Słowacki w Warszawie, Węgierski Instytut Kultury
w Warszawie, Dom Spotkań z Historią; miejsce: skwer im. ks. Jana Twardowskiego

Plenerowa wystawa Instytutu Pamięci Narodowej prezentowała codzienność mieszkańców krajów
bloku sowieckiego w latach 70. – nazywanych belle époque realnego socjalizmu. Na specyfikę
i mity dotyczące tej dekady po wschodniej stronie „Ŝelaznej kurtyny” złoŜyło się wiele czynników. Dorosło pokolenie nie znające wojny oraz czasów stalinowskich, władza kupowała poparcie
poprzez relatywną – w stosunku do ubiegłych lat – poprawę warunków Ŝycia, zdecydowano o odsłonięciu rąbka kolorowego świata zza drugiej strony „Ŝelaznej kurtyny”: w sklepach pojawiła coca-cola, w eter popłynęło więcej popularnej muzyki z Zachodu, w telewizji pojawiły się programy
rozrywkowe. Na wystawie zdjęcia marszów przodowników pracy czy uroczystości urodzinowych
BreŜniewa sąsiadują z fotografiami z wyborami miss czy imprezami hippisów. To zestawienie nie
słuŜy jednak tworzeniu widowiskowych kontrastów, ale obnaŜa mechanizmy propagandowe –
koncesjonowana podaŜ fragmentów zachodniej popkultury i stosunkowy wzrost zamoŜności są
tylko niewiele kryjącym makijaŜem na niezmienionej twarzy totalitarnego systemu. Wystawę
przygotowano w polskiej i angielskiej wersji językowej.
12.

Wystawa 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N.
Cobba.
26 października 2012–30 kwietnia 2013; organizator: Dom Spotkań z Historią; współorganizatorzy: Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Fundacja „Warszawa1939.pl”; partnerzy: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; miejsce:
DSH oraz skwer im. ks. Jana Twardowskiego

Prezentowane na wystawie barwne fotografie wykonał w 1947 roku Henry N. Cobb, student architektury na Harvardzie. Autor zdjęć wraz z grupą amerykańskich architektów przyjechał do Europy
w ramach wyjazdu edukacyjnego Word Studytour mającego na celu zapoznanie się z planami powojennej odbudowy europejskich miast. Henry N. Cobb przywiózł z tej podróŜy z Polski około
100 fotografii, które po raz pierwszy są publicznie pokazywane na wystawie. Zdjęcia pochodzą
m.in. z Warszawy, Katowic, Piekar Śląskich, Szczecina, Wrocławia, Krakowa. Kolor na fotografiach z Polski w latach 40. to ogromna rzadkość. Najczęściej spotykane, biało-czarne zdjęcia powojennych zniszczeń oglądane współcześnie dają efekt dystansu; kolor niweluje poczucie odległości w czasie, zwiększa wraŜenie rzeczywistości zarejestrowanego obrazu. Wystawa to jednak
o wiele więcej niŜ poraŜające realnością fotografie niemal startych z powierzchni miejscowości –
zdjęcia zostały wpisane w opowieść o planach odbudowy Polski i jej stolicy. Wystawę rozpoczyna
część poświęcona uczestnikom wycieczki, ich biografiom i europejskiej części podróŜy (prezentacja multimedialna). Następnie zwiedzający przechodzą do części poświęconej ogólnej sytuacji w
Polsce w 1947, w miejscu zaaranŜowanym na kawiarenkę z epoki mogą zapoznać się z kronikami
filmowymi i reprodukcjami numerów „Stolicy” z tamtego czasu, a takŜe z załoŜeniami Krajowego
Planu Odbudowy, który przedstawiono na specjalnej konstrukcji. Kolejna część wystawy prezentuje kolorowe zdjęcia H.N. Cobba z Warszawy, które są zestawione z planami odbudowy poszczególnych miejsc, stąd na wystawie rysunki architektoniczne, makieta konkursowa etc. Ostatnia część wystawy poświęcona jest pozawarszawskiej części podróŜy i prezentuje kolorowe zdjęcia robione w innych miastach Polski, ale takŜe w eksperymentalnej wsi Piaseczno i małych miasteczkach (Radzymin, Pułtusk). Fotografiom towarzyszą teksty przybliŜające warszawiakom powojenną sytuację w innych miastach i problemy odbudowy, z którymi się borykały. Plenerowa
część wystawy porównuje przedwojenne fragmenty Warszawy z tymi, które uwiecznił Henry
N. Cobb w 1947 oraz ze stanem obecnym. WernisaŜ wystawy swoją obecnością zaszczycił autor
zdjęć – pan Henry N. Cobb, który wraz z małŜonką przyleciał z tej okazji ze Stanów Zjednoczonych. Ekspozycji towarzyszy album liczący 152 strony, który, tak jak wystawa, został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej.
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13.

Wystawa Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława Sławnego.
28 listopada 2012–31 marca 2013; organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Agencja FORUM; partner: Profesjonalne
Laboratorium Fotograficzne ProLab

Wystawa przedstawia zdjęcia Władysława Sławnego – wybitnego twórcy polskiej powojennej

fotografii prasowej, szefa działu fotograficznego legendarnego tygodnika „Świat”, „ojca”
polskiego powojennego fotoreportaŜu. Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane
w latach 50., przede wszystkim z Warszawy. Oprócz uroczystości oficjalnych jak np. pogrzeb Bolesława Bieruta czy wizyta premiera Indii Jawaharlala Nehru, Sławny fotografował scenki uliczne i Ŝycie zwyczajnych ludzi w Warszawie, na prowincji, ale takŜe
w NRD, Holandii, Jugosławii, Związku Radzieckim. Obrazy te utrzymane są w stylu fotografii humanistycznej, której hołdowali najwięksi fotografowie tamtych czasów publikujący w takich magazynach jak „Life” czy „Paris Match”. Fotografie, jak dotąd w większości nigdy publicznie nie prezentowane, udało się pozyskać z rodzinnego archiwum
przechowywanego we Francji przez synów artysty, którzy zaszczycili wernisaŜ swoją
obecnością. Wystawie towarzyszy album liczący 128 stron.
***
W 2012 roku prowadziliśmy działania impresaryjne, obejmujące wcześniej przygotowane ekspozycje. W sumie wypoŜyczyliśmy róŜne wystawy 21 razy instytucjom na terenie całego kraju. PoniŜej
kalendarium impresariatu DSH w br. roku:
A. Impresariat krajowy:
1.

Wystawa Niegdysiejsze śniegi. Zima w metropoliach; 4 grudnia 2011 – 30 marca 2012; miejsce: Urząd Miejski w
Zawierciu

2.

Wystawa Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego; 1 marca 2012 – 31 marca 2012; miejsce: Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
Wystawa Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony z kolekcji Janusza Przewłockiego; 17 marca 2012–22 kwietnia
2012; miejsce: Grajewska Izba Historyczna w Grajewie
Wystawa Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego; 2 kwietnia 2012 – 22 kwietnia 2012; miejsce:
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
Wystawa Cykliści: sympatycy, pasjonaci, mistrzowie; 16 kwietnia 2012 – 16 maja 2012; miejsce: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Wystawa Cztery pory Gierka. Polska 1970-1980 w zdjęciach z Agencji Forum; 20 kwietnia 2012 – 20 maja 2012;
miejsce: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Wystawa Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego; 23 kwietnia 2012 – 10 maja 2012; miejsce: Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
Wystawa Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliana Bryana 1936-1974; 1 maja 2012 – 31 maja 2012;
miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach
Wystawa Warszawa. Maj 1926; 24 maja 2012 – 25 czerwca 2012; miejsce: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Wystawa Ksiądz Twardowski; 4 lipca 2012 – 31 sierpnia 2012; miejsce: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
Wystawa Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego; 21 lipca 2012 – 12 sierpnia 2012; miejsce: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
Wystawa Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie XIX i XX wieku; 26 lipca 2012 – 30
września 2012; miejsce: Podziemia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie
Wystawa Cykliści: sympatycy, pasjonaci, mistrzowie; 30 lipca 2012 – 19 sierpnia 2012; miejsce: Muzeum Ziemi
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
Wystawa Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliana Bryana 1936-1974; 27 sierpnia 2012 – 7 września 2012; miejsce: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wystawa W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945; 1 września 2012 – 15 października 2012; miejsce: Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w
Olsztynie
Wystawa Wrzesień 1939. Rozbiór Polski; 1 września 2012 – 6 października 2012; miejsce: Grajewska Izba Historyczna w Grajewie
Wystawa Cykliści: sympatycy, pasjonaci, mistrzowie; 1 września 2012 – 30 września 2012; miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
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18.
19.
20.
21.

Wystawa Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliana Bryana 1936–1974; 20 września 2012 – 30 października 2012; miejsce: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wystawa Janusz Korczak – król dzieci; 04 października 2012–13 października 2012; miejsce: Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i MłodzieŜy ASSITEJ
Wystawa Miasto na szklanych negatywach. Warszawa 1916 w fotografiach Willy’ego Römera; 17 października
2012 – 7 listopada 2012; miejsce: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wystawa Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony z kolekcji Janusza Przewłockiego; 05 listopada 2012–30 listopada
2012; miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

B. Impresariat zagraniczny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Objazdowa wersja wystawy W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–45;
12 stycznia 2012 – 2 lutego 2012; miejsce: Biblioteka im. Martina Opitza w Herne (Niemcy)
Wystawa Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie XIX i XX wieku; 12 lutego 2012 –
15 lipca 2012; miejsce: Muzeum J.I. Kraszewskiego w Dreźnie (Niemcy)
Objazdowa wersja wystawy W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–45;
15 lutego 2012 – 31 marca 2012; miejsce: Hamburg (Niemcy)
Wystawa Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM/KMA; marzec-kwiecień; miejsce:
Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą (Niemcy)
Objazdowa wersja wystawy W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–45;
11 kwietnia 2012 – 11 maja 2012; miejsce: Landtag Rheinland-Pfalz, Moguncja (Niemcy)
Wystawa Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM/KMA; maj–sierpień; miejsce:
Muzeum Historii Regionalnej, Berlin (Niemcy)
Objazdowa wersja wystawy W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–45;
16.07.2012–12.08.2012; miejsce: Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu „Kraft durch Freude”, Prora
na wyspie Rugia (Niemcy)
Objazdowa wersja wystawy W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–45;
27 września 2012 – 25 listopada 2012; miejsce: Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu „Parteitaggelände”, Norymberga (Niemcy).

MEDIOTEKA
1. ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
Archiwum Historii Mówionej (AHM), działające w ramach Medioteki DSH,
a współprowadzone z Ośrodkiem KARTA, pozyskuje, archiwizuje i udostępnia relacje świadków XX
wieku, nagrane w technice audio i wideo. Zajmuje się takŜe popularyzowaniem tego ogromnego
zbioru, przede wszystkim za pomocą portalu audiohistoria.pl, w którym prezentujemy dźwiękowe
fragmenty zebranych relacji wraz z towarzyszącymi im informacjami i archiwaliami. Zgromadzone w
AHM zbiory wykorzystywane są w naszej pracy edukacyjnej, na wystawach oraz w publikacjach.
Relacje biograficzne nagrywa i opracowuje wieloosobowy zespół współpracowników, w tym
studentów socjologii, historii, etnologii i antropologii. Pracownicy AHM prowadzą systematycznie
szkolenia w zakresie nagrywania i archiwizowania wywiadów biograficznych, a takŜe skanowania
zdjęć z archiwów rodzinnych. Równolegle zespół AHM pracuje nad popularyzacją zbioru, przede
wszystkim w kręgach akademickich.
W kwietniu 2012, po kilku latach starań i za pośrednictwem Uniwersytetu Karola w Pradze,
otrzymaliśmy dostęp do zbiorów USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (Visual History Archive, VHA). Archiwum to, którego załoŜycielem był reŜyser Steven Spielberg, od 1994 roku zarejestrowało około 52 tysiące relacji wideo: opowieści śydów ocalonych z Holokaustu, świadków Jehowy, Romów i Sinti, homoseksualistów, więźniów politycznych, osób ratujących śydów, ofiar eugeniki, wyzwolicieli i świadków wyzwalania obozów oraz świadków procesów
niemieckich zbrodniarzy wojennych. DSH jest pierwszą instytucją w Polsce, która umoŜliwia zapoznanie się z tymi świadectwami (ponad 1500 relacji nagrano w języku polskim).
Relacje z VHA są szeroko wykorzystywane w pracach naukowych i badawczych oraz w edukacji –
pozwalają przekroczyć tradycyjną formułę nauczania o Holokauście. Dwudziestego siódmego października 2012 w ramach IV Spotkania Warsztatowego Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej
odbyły się w DSH warsztaty, dla których podstawą były nagrania z tego zbioru. Wzięli w nich udział
przedstawiciele ośrodków zajmujących się historią mówioną oraz indywidualni badacze z całej Polski.
Ze zbiorów VHA moŜna korzystać codziennie w Czytelni Multimedialnej DSH.
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W 2012 roku AHM zdigitalizowało i opracowało 303 relacje dźwiękowe, liczące łącznie około
928 godzin nagrań, oraz 11 relacji wideo. Pozyskaliśmy i zeskanowaliśmy około 5 700 zdjęć
archiwalnych pochodzących z rodzinnych albumów. Odnotowaliśmy około 130 000 odsłon
strony www.audiohistoria.pl.
Archiwizowaliśmy relacje nagrane w ramach bieŜących i ubiegłorocznych projektów oral history
przez zespół i współpracowników. W omawianym okresie zarchiwizowano relacje biograficzne zarejestrowane przez program Historia Mówiona Ośrodka KARTA, Mediotekę DSH oraz instytucje partnerskie w ramach następujących projektów:
– Zapomniani świadkowie XX wieku – 114 relacji audio;
– KARTA z Polakami na Wschodzie, realizowany na Białorusi i wyjątkowo w Wielkiej Brytanii –
29 relacji audio;
– Wymiary toŜsamości Polonii w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Akhalcikhe i Lagodekhi – 25 relacji
audio;
– Kaszuby – pamięć i toŜsamość – 17 relacji audio;
– Kaszuby w polskiej i niemieckiej pamięci. Wspólna historia lokalna – 2 relacje audio;
– Zamojszczyzna w czasie okupacji niemieckiej – 26 relacji audio;
– Pomorze Zachodnie. Relacje świadków historii – 11 relacji wideo;
– Opowiem Ci o mojej Warszawie – 3 relacje audio;
– Ze wspomnień artystów scen polskich – 5 relacji audio;
– Biografie kresowe. Relacje świadków – 1 relacja audio;
– Losy warszawianek wywiezionych w trakcie powstania warszawskiego do Niemiec – 1 relacja
audio;
– Relacje niehabitowych sióstr zakonnych 1945-1989 – 3 relacje audio;
– Polskie Liceum w Villard de Lans – 17 relacji audio;
– W kolejce po równość. Polska 1945-1956 w opowieściach kobiet – 21 relacji audio;
– Doświadczenia biograficzne w PRL i NRD w pokoleniu powojennym – 1 relacja audio;
– Mój MDM – 10 relacji audio;
– Nestorzy polskiej nauki – 11 relacji audio;
– Historia i współczesność Białorusi – koncepcja rozliczenia się z przeszłością – 4 relacje audio;
– Słodkie czy gorzkie historie – wywiady z pracownikami Wedla – 8 relacji audio;
– Biografia, praca, prywatyzacja – wywiady z pracownikami Huty Warszawa – 3 relacje audio;
– Warszawa wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989 – 2 relacje audio,
1 relacja wideo.
W 2012 roku we współpracy z Archiwum Historii Mówionej prowadzone były następujące zajęcia akademickie:
• wspólnie z Instytutem Socjologii UW cotygodniowe seminarium badawcze pod nazwą
Prywatyzacja doświadczeniem biograficznym; ze strony Instytutu seminarium prowadziły
dr Joanna Wawrzyniak z Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji oraz doktorantka Kaja
Sztandar-Sztanderska, a ze strony AHM – dr Piotr Filipkowski, wieloletni koordynator
projektów historii mówionej w Ośrodku KARTA; zajęcia były kontynuacją seminarium
Słodkie czy gorzkie historie, prowadzonego w 2010 roku; tematem była historia fabryki E.
Wedla, a potem Zakładów 22 lipca oraz Huty Warszawa (w szczególności doświadczenie
prywatyzacji na początku lat 90. XX wieku) z perspektywy indywidualnej, biograficznej;
studenci analizowali dokumenty oraz wywiady z pracownikami tych zakładów oraz zostali
przygotowani do nagrania własnych wywiadów, które wykonali w drugiej połowie roku.
Wszystkie nagrane przez studentów relacje są włączane do zbiorów AHM.
• Doświadczenie obozowe i jego reprezentacje – kontynuacja konwersatorium dr. Piotra
Filipkowskiego i dr. Pawła Rodaka dla studentów Instytutu Kultury Polskiej UW; tematem
zajęć, prowadzonych we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW, ale jako
konwersatorium ogólnouniwersyteckie, były doświadczenia indywidualne i zbiorowe
więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych, w szczególności Mauthausen,
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Ravensbrück oraz Auschwitz; zajęcia cieszyły się duŜym zainteresowaniem, uczestniczyło w
nich około 30 studentów z róŜnych wydziałów. Obyło się 17 spotkań. W ramach zajęć
Katarzyna Madoń-Mitzner kilkakrotnie prezentowała studentom relacje ze zbiorów AHM
i prowadziła dyskusję na ich temat. Gościem konwersatorium była równieŜ Anna Maciąg,
która prezentowała zbiory VHA.
W 2012 roku pracownicy i współpracownicy AHM wzięli udział w następujących konferencjach,
seminariach i warsztatach:
•

22 lutego, DSH – spotkanie towarzyszące premierze broszury Warszawa okupowana. Relacje
mieszkańców, w którym udział wzięło troje spośród ponad 70 bohaterów publikacji: Teresa
Hildt-Węgrzynowicz, Janusz Jarzęcki i Emil Mieszkowski. Wieczór poprowadzili Magda
Szymańska-Szwąder, dr Jarosław Pałka i Anna Zalewska. Spotkaniu towarzyszyły pokaz
zdjęć z okupowanego miasta przygotowany przez Krzysztofa Jaszczyńskiego z Fundacji Warszawa1939.pl oraz projekcja fragmentów filmowej kroniki rodzinnej Emila Mieszkowskiego,
kręconej podczas okupacji.

•

5 marca, DSH – warsztat dla laureatów konkursu organizowanego przez Centrum im. Jana
Pawła II. Anna Maciąg i Dominik Czapigo zaprezentowali zbiory AHM oraz przeprowadzili
szkolenie Jak nagrywać, w ramach którego omówili kwestie merytoryczne i techniczne związane z pozyskiwaniem relacji biograficznych.

•

30 marca, IPN – Przyszłość historii mówionej – nauka, archiwa, edukacja – konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Historii Mówionej,
w której wzięli udział dr Piotr Filipkowski, dr Jarosław Pałka oraz Dominik Czapigo. W swoich wystąpieniach poruszali kwestie związane z metodologią badań historii mówionej oraz
sposobami archiwizowania przyjętymi przez AHM.

•

20 kwietnia, IPN – Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989 – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, w której udział
wzięli prof. Jerzy Kochanowski, dr Piotr Filipkowski, Katarzyna Madoń-Mitzner oraz
Klara Bukowska. W specjalnym panelu prezentującym projekt DSH i IH UW „Warszawiacy nie z tej ziemi” przedstawili oni metodologię i efekty projektu, pokazano takŜe
fragmenty relacji wideo.

•

24 kwietnia, DSH – otwarcie Visual History Archive w Domu Spotkań z Historią. Spotkanie poprowadzili prof. Jacek Leociak z Centrum Badań nad Zagładą śydów, Monika Koszyńska reprezentująca Shoah Foundation Institute w Polsce, dr Piotr Filipkowski, Katarzyna Madoń-Mitzner i Anna Maciąg. Na spotkaniu zostały zaprezentowane zbiory VHA i moŜliwości
pracy badawczej i edukatorskiej z ich wykorzystaniem.

•

27 kwietnia, DSH – spotkanie dla pracowników Domu Spotkań z Historią i Muzeum Historii śydów Polskich prowadzone przez Verenę Nagel, edukatorkę z Wolnego Uniwersytetu w
Berlinie, która na co dzień zajmuje się pracą ze zbiorami Visual History Archive. Pracownicy
obu instytucji zostali przeszkoleni w posługiwaniu się bazą zbiorów VHA oraz zapoznani
ze sposobami wykorzystywania ich w pracy edukacyjnej i popularyzatorskiej.

•

19 maja, DSH – warsztat dla sióstr zakonnych, pracowniczek naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Anna Maciąg omówiła kwestie związane z oral history a takŜe zaprezentowała zbiory AHM i Visual History Archive.

•

23 maja, DSH, OK – warsztat dla studentów historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie. Zajęcia poprowadzili dr Jarosław Pałka, Dominik Czapigo i Magda Szymańska-Szwąder. Studenci odwiedzili Archiwum Wschodnie i Archiwum Opozycji w Ośrodku
KARTA oraz Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią, zapoznali się ze specyfiką źródeł papierowych i mówionych.

•

30 maja, DSH, Fundacja Heinricha Bölla – Historia i współczesność Białorusi – koncepcja
rozliczania się z przeszłością – konferencja współorganizowana przez Dom Spotkań z Historią i Fundację Heinricha Bölla, w ramach której AHM nagrało relacje czterech opozycjonistów białoruskich, uczestników konferencji (nagrania dostępne są w Czytelni DSH). Katarzy-
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na Madoń-Mitzner i Magda Szymańska-Szwąder przedstawiły gościom najwaŜniejsze projekty AHM.
•

2 czerwca, DSH – warsztat dla studentów socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Dr Jarosław Pałka i Anna Maciąg omówili specyfikę źródeł audiowizualnych
(na przykładzie nagrań z AHM i VHA) oraz moŜliwości wykorzystania relacji audio i wideo
w badaniach socjologicznych.

•

6 września, Wrocław – VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. W ramach panelu
Archiwa Historii Mówionej w Polsce dr Jarosław Pałka zaprezentował działalność i zbiory
AHM, a takŜe wziął udział w dyskusji na temat specyfiki pozyskiwania, archiwizowania
i udostępniania relacji mówionych.

•

14–17 września – Pamięć i toŜsamość na Kaszubach – polsko-niemieckie seminarium we
Wdzydzach Kiszewskich dla studentów z Berlina i Gdańska na temat XX-wiecznej historii tego regionu. Współorganizacja i prowadzenie seminarium (wraz z Freie Universitat w Berlinie). Ze strony AHM seminarium przygotowali (z uŜyciem relacji i zdjęć archiwalnych
ze zbiorów AHM) i prowadzili: dr Piotr Filipkowski, Katarzyna Madoń-Mitzner oraz staŜysta
z Niemiec Steve Neumann.

•

11–13 października – „Unbeteiligte“ und Betroffene. Aspekte der Wahrnehmung der Konzentrationslager während des Zweiten Weltkrieges sowie nach Kriegsende” – polskoaustriacka konferencja naukowa w stacji Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. W trakcie konferencji Katarzyna Madoń-Mitzner wygłosiła referat na temat poobozowej traumy i jej wpływu na Ŝycie rodzinne byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz problemów tzw. drugiego pokolenia, natomiast dr Piotr Filipkowski mówił o wyzwoleniu obozów MauthausenGusen w relacjach byłych więźniów. Wystąpienia oparte były na relacjach ze zbiorów AHM.

•

25 października, Centrum Badań nad Zagładą, PAN – seminarium na temat Zbiór wywiadów

wideo z Ocalałymi z Zagłady Shoah Foundation Institute for Visual History and
Education – dostępne w Domu Spotkań z Historią źródło do badań nad Zagładą.
Piotr Filipkowski, Katarzyna Madoń-Mitzner oraz Jacek Leociak prezentowali ten
zbiór oraz dyskutowali o moŜliwościach jego wykorzystania.
•

27–28 października, DSH – IV Spotkanie Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii
Mówionej. W tym roku organizatorem i gospodarzem spotkania był Dom Spotkań z Historią
(prace z tym związane koordynował dr Jarosław Pałka). Podczas konferencji naukowcy z róŜnych dyscyplin zastanawiali się nad moŜliwościami, jakie daje metoda oral history w badaniach naukowych, analizowano takŜe wywiady pochodzące ze zbiorów Visual History
Archive.

•

17–18 listopada, Weimar – prezentacja montaŜu relacji wideo z projektu „Warszawiacy nie
z tej ziemi” (ze zbiorów AHM) i omówienie tego projektu przez Katarzynę Madoń-Mitzner
w trakcie międzynarodowej konferencji Weimar Rendez-vous mit der Geschichte.

•

26–28 listopada, DSH – międzynarodowa konferencja naukowa Regiony Pamięci. Europa
Wschodnia w perspektywie porównawczej. Dwa panele w ramach tej konferencji zorganizowane były w Domu Spotkań z Historią. Referaty na konferencji wygłosili pracownicy
i współpracownicy AHM: dr Anna Wylegała: The missing “Others”: comparative study of the
memory of the ethnic violence in Poland and Ukraine; dr Piotr Filipkowski: German compensation payments and differentiated memories of the World War II; dr Jarosław Pałka: The
methodologies of oral history. Visual History Archive versus History Meeting House and
KARTA Centre’s projects; Marcin Jarząbek i Karolina śłobecka: Poles in Wehrmacht, Germans in Wehrmacht. Individual versus collective memory (oral history of former German soldiers in Poland).

•

30 listopada, DSH – warsztaty dla laureatów konkursu organizowanego przez Centrum im.
Jana Pawła II. Dr Jarosław Pałka i Karol Białas zaprezentowali zbiory AHM oraz przeprowadzili szkolenie, w jaki sposób nagrywać relacje, omówili kwestie merytoryczne i techniczne związane z pozyskiwaniem relacji biograficznych.
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•

7 grudnia, DSH – dr Jarosław Pałka z AHM oraz dr Anna Ziarkowska z działu Edukacji przeprowadzili warsztaty dla studentów historii Uniwersytetu Warszawskiego na temat metody
oral history, a takŜe zaprezentowali zbiory Visual History Archive.

•

7–8 grudnia, ParyŜ, Biblioteka Polska – na międzynarodowym kolokwium Les déportations des Polonais et citoyens polonais en URSS 1939–1952. Lieux, archives,
mémoire Katarzyna Madoń-Mitzner przedstawiała zbiór relacji na temat represji sowieckich z Archiwum Wschodniego Ośrodka KARTA i AHM OK/DSH.

Zasoby AHM wykorzystywane były w pracach naukowych i badawczych, nawiązaliśmy bądź
kontynuowaliśmy współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w całym kraju (m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”, Fundacją Kaukaz.net, Fundacją Culture Shock…). Na warsztaty historii mówionej zgłosili się studenci historii, socjologii, antropologii i pedagogiki. Przyjęliśmy na praktyki lub
staŜ pięciu studentów z Polski (historia, socjologia i pedagogika) i jednego z Niemiec (europeistyka).
Nasze zbiory udostępniliśmy takŜe innym instytucjom, m.in.
•

Telewizji Polskiej S.A. do reportaŜu Dziadek z Wehrmachtu,

•

Muzeum Historii Polski w Warszawie do multimedialnej lekcji (do pobrania z internetu)
Podchody pod PRL,

•

Wydawnictwu Nowa Era jako bezpłatny dodatek do podręcznika Poznać przeszłość. Wiek
XX,

•

Radiu Wnet do audycji z okazji 68. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego,

•

Fundacji Gdańskiej do publikacji Encyklopedia Gdańska,

•

Domowi Kultury Świt do wykorzystania w projekcie historycznym Targówek – bloki pełne
historii,

•

Grupie 7point do wykorzystania w audioprzewodnikach po polskich miastach (Warszawa,
Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Poznań, Opole, Toruń),

Na podstawie naszej publikacji Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców powstało słuchowisko radiowe w reŜyserii Katarzyny Michałkiewicz, wyemitowane na antenie Programu Pierwszego
Polskiego Radia. Z materiałów dźwiękowych i ikonograficznych skorzystali równieŜ indywidualni
badacze i pasjonaci historii, m.in. dziennikarka Magdalena Stopa w ksiąŜce Chleb po warszawsku
i Bogusław Kołodziej w pracy nad publikacją opowiadającą historię miasteczka Pszów. Kilka osób
zgłosiło się do nas w poszukiwaniu informacji o nieŜyjących członkach swojej rodziny – materiały
otrzymane z AHM miały dla nich ogromną wartość emocjonalną.
Fragmenty relacji gromadzonych przez AHM były intensywnie wykorzystywane w pracy edukacyjnej DSH. Na podstawie materiałów zgromadzonych w AHM prowadzone są zarówno zajęcia
na temat róŜnych okresów XX wieku, jak teŜ przybliŜające oral history jako metodę dokumentowania
przeszłości. Ubiegamy się takŜe wspólnie z Działem Edukacji o dofinansowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem relacji z Visual History Archive (wniosek złoŜony 15 czerwca do Claims Conference). W jego ramach planujemy przeprowadzenie 12 warsztatów dla młodzieŜy, pedagogów i nauczycieli a takŜe dwa międzynarodowe spotkania specjalistów oral history i edukatorów pracujących
na zbiorze VHA.
W okresie od kwietnia do grudnia 2012 realizowaliśmy projekt wydawniczy Mieszkańcy warszawy w czasie Powstania 1944. Jego efektem jest 76-stronnicowa publikacja oraz płyta z relacjami audio
i wideo pochodzącymi ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej. Publikacja ta – bogato ilustrowana
broszura, czwarta pozycja serii wydawniczej „Z Archiwum Historii Mówionej” – to opowieść o dniu
codziennym mieszkańców miasta ogarniętego powstaniem. W broszurze wykorzystane zostały relacje
biograficzne zgromadzone w Archiwum, uzupełnione o fotografie z rodzinnych archiwów i zbiorów
instytucjonalnych. Publikacja włączona została do działań edukacyjnych i popularyzatorskich Domu
Spotkań z Historią, wykorzystywana będzie m.in. na zajęciach z dziećmi i młodzieŜą niewidomą
i niedowidzącą, do których szczególnie kierujemy płytę z nagraniami dźwiękowymi. Publikacja po-
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wstała dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to trzecia broszura o tematyce warszawskiej. Poprzednie, opowiadające o Warszawie
międzywojennej i okupowanej, zostały bardzo dobrze przyjęte.
W pierwszym półroczu 2012 roku kontynuowaliśmy prace nad stworzeniem profesjonalnego systemu bazodanowego, odpowiedzialnego za trwałe i bezpieczne przechowywanie danych oraz skuteczne zarządzanie nimi. Z powodu niewystarczających środków w budŜecie i odrzuceniu naszej aplikacji
złoŜonej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prace nad systemem musiały zostać
wstrzymane. Jednocześnie zakończyliśmy prace nad stworzeniem programu umoŜliwiającego udostępnienie w całości relacji wideo ze zbiorów AHM (wraz z towarzyszącą im ikonografią archiwalną)
w internecie. Relacje są transkrybowane i tagowane, co umoŜliwi szybkie i precyzyjne poruszanie się
po nich. Priorytetem jest dla nas udostępnienie relacji wiekowych mieszkańców Warszawy (w tym
o rodowodzie kresowym), byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich, robotników przymusowych, zesłańców na Syberię, ocalonych z Holocaustu, mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza (Warmia, Śląsk Opolski), członków konspiracji i Ŝołnierzy (w tym Ŝołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka).
2. FOTOHISTORIA
Od stycznia 2007 prowadzimy edukacyjny serwis fotografii XX wieku, pod adresem internetowym: www.fotohistoria.pl. Celem przedsięwzięcia jest tworzenie ogólnodostępnego on-line zbioru
fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem terenu Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej), ratowanie zagroŜonych zbiorów oraz upowszechnianie zgromadzonych kolekcji. Podstawą serwisu są zbiory archiwalne Ośrodka KARTA i Polskiej Agencji Prasowej.
Fotografie w serwisie posegregowane są tematycznie oraz rocznikami. Opis kaŜdego zdjęcia zawiera:
datę wykonania, nazwisko autora oraz słowa kluczowe (w międzynarodowym standardzie IPTC). Portal udostępnia ponad 80 000 zdjęć.
Działania publiczne podejmowane przez DSH są na bieŜąco dokumentowane fotograficznie. W
2012 roku wykonanych zostało 13 500 zdjęć uporządkowanych w kolekcje.

FILMOTEKA
W 2012 roku Filmoteka organizowała pokazy związane tematycznie z wystawami i innymi wydarzeniami odbywającymi się w DSH, rocznicowe projekcje specjalne oraz pokazy cykli filmowych:
„Kino, kawa i Warszawa”, „Przez kino do historii”, „Nakręcona historia”, „Kino pachnące latem” (cykl plenerowy), „W starym kinie”, „Polska Szkoła Dokumentu” oraz „Kino kresowe”
(opis w części dotyczącej Warszawskiej Inicjatywy Kresowej). Filmoteka została równieŜ koproducentem filmowym, aktywnie uczestnicząc w realizacji filmu dokumentalnego Początek. Warszawa
w pierwszych dniach okupacji. Dział prowadzi takŜe regularną rejestrację filmową wybranych spotkań
odbywających się w DSH oraz udostępnia nagrane materiały filmowe na swojej stronie oraz na serwisie YouTube.
1) Cykle filmowe
•

„Kino, kawa i Warszawa” to weekendowy cykl filmowy Domu Spotkań z Historią. Zapraszamy mieszkańców stolicy, by w kameralnej atmosferze, przy filiŜance kawy, oglądali filmy
o Warszawie lub z Warszawą w tle. Sięgamy do róŜnych okresów (od filmów przedwojennych do współczesnych) i gatunków – wszystkie je łączy Warszawa, która jest tłem rozgrywającej się akcji. W kawiarence jest serwowana kawa (po przystępnych cenach), Dział Edukacji
prowadzi w tym czasie bezpłatne warsztaty edukacyjne (varsavianistyczno-plastyczne), a dla
najmłodszych dzieci i ich opiekunów mamy kącik zabaw. Cykl jest realizowany we współpracy z Telewizją Kino Polska oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W 2012 roku
przedstawiliśmy następujące filmy:
5 lutego 2012 – DoroŜkarz nr 13 (1937, 62’), reŜ. Marian Czauski
26 lutego – Dziewczyny do wzięcia (1972, 45’), reŜ. Janusz Kondratiuk, Krystyna M. (dok., 1973, 33'), reŜ. Kazimierz Karabasz
15 kwietnia – Rozwodów nie będzie (1964, 95’), reŜ. Jerzy Stefan Stawiński
22 kwietnia, godz. 16.00 – Róg Brzeskiej i Capri (1979, 72’), reŜ. Krzysztof Wojciechowski
20 maja – Warszawa 1956 (1956, 7’), reŜ. Jerzy Bossak, Jarosław Brzozowski
Ósmy dzień tygodnia (1958, 83’) ReŜ. Aleksander Ford

15

27 maja – Lekarstwo na miłość (1965, 95’), reŜ. Jan Batory
17 czerwca – Dzięcioł (1970, 85’), reŜ. Jerzy Gruza
24 czerwca – Dzień w Warszawie (1938, 10’) ReŜ. Yitzhak i Saul Goskind
Dwanaście krzeseł (1933, 66’), reŜ. Mac Fric, Michał Waszyński
9 września – ReportaŜ z września (1939, 10’) oraz Pieśniarz Warszawy (1934, 54’), reŜ. Michał Waszyński
23 września – Typy na dziś (1959, 10’) oraz Gangsterzy i filantropi (1963, 82’), reŜ. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski
7 października – Siege (OblęŜenie) (dok., 1939, 10’), reŜ. Julien Bryan, Dziewczęta z Nowolipek, (fab., 97’, 1937),
reŜ. Józef Lejtes
28 października – Ab urbe condita (1965, 10’) Jana Łomnickiego; Polowanie na muchy (104’, 1969) Andrzeja
Wajdy
4 listopada – Skupisko (9’, 1980) i Filip z konopi (1981, 78’,) Józefa Gębskiego
25 listopada – Giuseppe w Warszawie (fab., 1964, 99’), reŜ. Stanisław Lenartowicz
9 grudnia – PKF Ślimacza Budowa (1965, 4’), Pieczone gołąbki (90’, 1966), reŜ. Tadeusz Chmielewski
16 grudnia – Świąteczna niespodzianka (wybór kronik, 20’), Dekalog III (fab., 55’, 1989), reŜ. Krzysztof Kieślowski

•

„Przez kino do historii” – cykl filmów fabularnych, prowadzony przez prof. Eugeniusza
Cezarego Króla, historyka, politologa i filmoznawcę z Instytutu Studiów Politycznych PAN
i Collegium Civitas. Autor opowiada o wpływie propagandy i cenzury na kinematografię, odnosząc się do rzeczywistych wydarzeń i zarazem fabuły filmowej. Od września 2012 roku
cykl zmienił formułę na klubową, spotkania mają charakter zamkniętych zajęć edukacyjnych
(wstęp za okazaniem karty klubowej). Pokazujemy filmy, które odegrały istotną rolę w historii
kinematografii i w propagandzie XX wieku, stanowiąc waŜne świadectwa historyczne minionej epoki. Dyskutujemy o obrazach powstałych m.in. w Polsce, Związku Radzieckim, III Rzeszy i w faszystowskich Włoszech. W 2012 roku przedstawiliśmy następujące filmy fabularne:
5 stycznia – Cierpkie głogi, reŜ. Janusz Weychert
23 lutego – Za wami pójdą inni, reŜ. Antoni Bohdziewicz
16 marca – Dezerter, reŜ. Witold Lesiewicz
19 kwietnia – Pigułki dla Aurelii, reŜ. Stanisław Lenartowicz
17 maja – Historia jednego myśliwca, reŜ. Hubert Drapella
21 czerwca – Domek z kart, reŜ. Erwin Axer
12 lipca – KrzyŜ Walecznych, reŜ. Kazimierz Kutz
23 sierpnia – Wolne miasto, reŜ. Stanisław RóŜewicz
20 września – Powrót, reŜ. Jerzy Passendorfer
18 października – Spotkania w mroku, reŜ. Wanda Jakubowska
9 listopada – Pancernik Potiomkin, reŜ. Siergiej Eisenstein
15 listopada – Ludzie z pociągu, reŜ. Kazimierz Kutz
6 grudnia – Mazurka, reŜ. Willi Forst

•

„Nakręcona historia! – Filmoteka DSH przedstawia” – weekendowy cykl, w którym prezentujemy materiały filmowe związane z historią Warszawy oraz tematyką prezentowanych
przez nas wystaw, m.in. Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia
oraz Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego. Pokazy odbywały się w weekendy, materiały prezentowane były w godzinach pracy DSH (11.00–20.00).
W pierwszej połowie roku 2012 zaprezentowaliśmy następujące filmy i nagrania:
Styczeń:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko, Obywatel Havel (2008,
100’) ReŜ. Miroslav Janek, Pavel Koutecký
Luty:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko Filmowy wywiad z
Aleksandrem Jałosińskim (2012, 30’) (realizacja: DSH, Agencja Forum)
Marzec:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko Filmowy wywiad z
Aleksandrem Jałosińskim (2012, 30’) (realizacja: DSH, Agencja Forum)
Fotografowie prowincjonalni (2006, 26’), reŜ. Adam Kulik
Kalendarz polski. Co jest za tym obiektywem (2005, 56’), reŜ. Krzysztof Miklaszewski
Kwiecień:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko
Warszawska niedziela (1938, 8’)
Filmowy wywiad z Aleksandrem Jałosińskim (2012, 30’), realizacja: DSH, Agencja Forum
W mieście sto lat temu (25’), San Francisco (1906), Zandvoort (1905), Moskwa (1908) – materiały archiwalne
Zdjęcie czy symbol (Looking for an icon) (2005, 52’), reŜ. Hanns Pool, Maaik Krijgsman
Maj:
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Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko
Warszawska niedziela (1938, 8’)
W mieście sto lat temu (40’), Wiedeń (1906–1908), San Francisco (1906), Zandvoort (1905), Moskwa (1908)
Filmowy wywiad z Aleksandrem Jałosińskim (2012, 30’), realizacja: DSH, Agencja Forum
Czerwiec:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko
Warszawska niedziela (1938, 8’)
W mieście sto lat temu (40’), ParyŜ (1900), San Francisco (1906), Zandvoort (1905), Moskwa (1908)
Pierwsi czarodzieje kina (1895-1910), (30’) – materiały archiwalne
Człowiek ze złotym obiektywem (2009, 43’), reŜ. Tomasz Nadziemski
Lipiec:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko
Warszawska niedziela (1938, 8’)
Pierwsi czarodzieje kina (1895–1910), (30’) – materiały archiwalne
Człowiek ze złotym obiektywem (2009, 43’), reŜ. Tomasz Nadziemski
Polesie lat trzydziestych (30’) – materiały archiwalne
W mieście sto lat temu (30’), ParyŜ (1900), Zandvoort (1905), San Francisco (1906), Moskwa (1908) – materiały
archiwalne
Sierpień:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko
Warszawska niedziela (1938, 8’)
Pierwsi czarodzieje kina (1895–1910), (30’) – materiały archiwalne
Polesie lat trzydziestych (30’) – materiały archiwalne
W mieście sto lat temu (30’), ParyŜ (1900), Zandvoort (1905), San Francisco (1906), Moskwa (1908) – materiały
archiwalne
Wrzesień:
Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko
Warszawska niedziela (1938, 8’)
Pierwsi czarodzieje kina (1895-1910), (30’) – materiały archiwalne
Polesie lat trzydziestych (30’) – materiały archiwalne
W mieście sto lat temu (30’), ParyŜ (1900), Zandvoort (1905), San Francisco (1906), Moskwa (1908) – materiały
archiwalne
Stefan Starzyński (1993 ‘39), reŜ. Edmund Zbigniew Szaniawski
Październik:
Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (2012, 26’), reŜ. Andrzej Kałuszko, Krzysztof Jaszczyński,
Ryszard Mączewski
Polesie lat trzydziestych (30’) – materiały archiwalne
Henryk Wars. Pieśniarz Warszawy (52, 2007), reŜ. Wiesław Dąbrowski
Listopad:
Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (2012, 26’), reŜ. Andrzej Kałuszko, Krzysztof Jaszczyński,
Ryszard Mączewski
Henryk Wars. Pieśniarz Warszawy (2007, 52’), reŜ. Wiesław Dąbrowski
Stefan Starzyński (1993 ‘39), reŜ. Edmund Zbigniew Szaniawski
Grudzień:
Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (2012, 26’), reŜ. Andrzej Kałuszko, Krzysztof Jaszczyński,
Ryszard Mączewski
Henryk Wars. Pieśniarz Warszawy (2007, 52’), reŜ. Wiesław Dąbrowski
Stefan Starzyński (1993, 39’), reŜ. Edmund Zbigniew Szaniawski.

•

Cykl wakacyjnych pokazów plenerowych „Kino pachnące latem”. Akcja filmów rozgrywa
się w wakacyjne miesiące, jednak kaŜda historia przenosiła publiczność w inny czas i miejsce.
Seanse odbywały się na skwerze im. księdza Jana Twardowskiego. Cykl był realizowany
we współpracy z Telewizją Kino Polska.
7 lipca – Panny z Wilka (1979, 116’), reŜ. Andrzej Wajda
14 lipca – Cztery pory roku (fab., 1984, 71’,), reŜ. Andrzej Kondratiuk
21 lipca – Deszczowy lipiec, reŜ. Leonard Buczkowski
28 lipca – Jak Ŝyć (1977, 83’), reŜ. Marcel Łoziński
4 sierpnia – Statyści (fab., 2006, 115’), reŜ. Michał Kwieciński
11 sierpnia – Dwa księŜyce (fab., 1993, 133’), reŜ. Andrzej Barański
18 sierpnia – Kronika wypadków miłosnych (1986, 114’, fab.), reŜ. Andrzej Wajda
25 sierpnia – Ostatni dzień lata (fab., 1958, 66’), reŜ. Tadeusz Konwicki, Jan Laskowski
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•

Cykl pokazów „W starym kinie”, w którym prezentowane były najlepsze przedwojenne filmy fabularne. Projekcje odbywały się w weekendy w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień).
W ramach cyklu zaprezentowane zostały następujące fabuły:
7–8 lipca – KaŜdemu wolno kochać (1933, 80’), reŜ. Mieczysław Krawicz, Janusz Warnecki
14–15 lipca – Dwanaście krzeseł (1933, 66’), reŜ. Mac Fric, Michał Waszyński
21–22 lipca – Dziewczęta z Nowolipek (1937, 97’), reŜ. Józef Lejtes
28–29 lipca – Manewry miłosne (1935, 62’), reŜ. Jan Nowina-Przybylski, Konrad Tom
11–12 sierpnia – Włóczęgi (1939, 91’), reŜ. Michał Waszyński
18–19 sierpnia – Co mój mąŜ robi w nocy (1934, 70’), reŜ. Michał Waszyński
25–26 sierpnia – Jego ekscelencja subiekt (1933, 78’), reŜ. Michał Waszyński

•

W cyklu „Polska Szkoła Dokumentu”, zorganizowanym przez Dom Spotkań z Historią oraz
Narodowy Instytut Audiowizualny, pokazywane są wybitne polskie filmy dokumentalne.
KaŜdy z wieczorów jest poświęcony twórczości innego reŜysera lub reŜyserów. Spotkania
prowadzi krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski, redaktor filmowej serii Polskiej Szkoły Dokumentu wydanej przez Narodowy Instytut Audiowizualny, z której pochodzą prezentowane
filmy. Cykl będzie kontynuowany w 2013 roku. Do tej pory odbyły się następujące spotkania:
25 października, godz. 18.00 – pierwsze spotkanie: Marcel i Paweł Łozińscy
Egzamin dojrzałości (1978, 17’) i Wszystko moŜe się przytrafić (1995, 39’), reŜ. Marcel Łoziński, Siostry
(1999,12’) i Pani z Ukrainy (2002, 19’), teŜ. Paweł Łoziński
29 listopada, godz. 18.00 – drugie spotkanie: Dokumentalistki
Nasze znajome z Łodzi (dok., 1971, 16’), reŜ. Krystyna Gryczełowska, Łódzki Ŝyciorys (dok., 1984, 19’), reŜ. Danuta Halladin, Robotnice (dok., 1980’, 16’), reŜ. Irena Kamieńska, Jestem męŜczyzną (dok., 1985, 16’), reŜ. Maria
Zmarz-Koczanowicz
11 grudnia 2012, godz. 18.00 – trzecie spotkanie: Czarna Seria Polskiego Dokumentu
Uwaga chuligani (12’, 1955), reŜ. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski, Ludzie z pustego obszaru (15’, 57’), reŜ.
Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki, Wielki wiec (dodatek nadzwyczajny PKF, 9’, 1956), Sopot 57 (1957,
16’), reŜ. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski, STS58 (dok., 1959, 8’), reŜ. Agnieszka Osiecka, Rozbijemy zabawę (1957, 8’), reŜ. Roman Polański.

1) W cyklu „Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia” zaprezentowano fragmenty następujących filmów:
28 marca 2012 (środa) – Dwie godziny (1946, 82’), reŜ. Stanisław Wohl, Józef Wyszomirski
23 maja 2012 (środa) godz. 18.00 – Dziewczęta z Nowolipek (1937, 97’), reŜ. Józef Lejtes
13 czerwca 2012 (środa) godz. 18.00 – Ulica Graniczna (1949, 115’), reŜ. Aleksander Ford, Pełnia (1979, 92’),
reŜ. Andrzej Kondratiuk

2) Na spotkaniu poświęconemu Jaremie Stępowskiemu i Kazimierzowi Grześkowiakowi –
10 stycznia, godz. 18.00 – Gwiazdy tamtych lat – Jarema Stępowski (1993, 29’), reŜ. Janusz Horodniczy oraz
Gwiazdy tamtych lat – Kazimierz Grześkowiak (1993, 29’), reŜ. Janusz Horodniczy

3) Premiera filmu dokumentalnego: Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof
Jaszczyński i Andrzej Kałuszko – 17 stycznia 2012, godz. 18.00
4) Dodatkowe projekcje filmu Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński i Andrzej Kałuszko na Ŝyczenie publiczności filmu: 18–20 stycznia (wielokrotnie w
ciągu dnia)
5) Projekcja towarzysząca spotkaniu Wiślane opowieści, czyli Olendrzy na Mazowszu
19 stycznia 2012, godz. 18.00 – Wspomnienie Olendrów, reŜ. Anita Ostaszewska (2010, 20’)
6) Pokaz towarzyszący spotkaniu na temat roli jedzenia w historii
16 lutego 2012, godz. 18.00 – Kucharze historii (2009, 88’), reŜ. Peter Kerekes
7) Pokaz towarzyszący spotkaniu Marzenia II Rzeczpospolitej o podboju kolonialnym
21 lutego 2012, godz. 18.00 – Kiedyś w Afryce (2009, 43’), reŜ. Piotra Jaworskiego
8) Pokazy towarzyszące spotkaniom związanym z wystawą Chodząc po ziemi…
25–26 lutego 2012, godz. 15.30 – Kalendarz polski. Co jest za tym obiektywem, reŜ. Krzysztof Miklaszewski (2005, 56’)
9) Pokazy towarzyszące spotkaniu związanemu z obchodzonym 1 marca Dniem śołnierzy Wyklętych
1 marca 2012, godz. 18.00 – Młodsi od swoich wyroków (1994, 47’), reŜ. Krystyna Mokrosińska; Jaworzno – eksperyment pedagogiczny, reŜ. Krzysztof Wojciechowski (15’)
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10) Pokazy towarzyszące spotkaniom związanym z wystawą Chodząc po ziemi…
3 marca 2012 – Fotografowie prowincjonalni (2006, 26’), reŜ. Adam Kulik
20 marca 2012, godz. 18.00 – Oczami cenzora (1999, 29’), reŜ. Antoni Krauze
17, 20 kwietnia 2012, godz. 18.00 – Człowiek ze złotym obiektywem (2009, 43’), reŜ. Tomasz Nadziemski

11) Pokazy towarzyszące cyklowi wydarzeń związanych z 60. rocznicą powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
2, 5–6 maja 2012, godz. 16.00 – Cold Waves (2007, 108’), reŜ. Alexandru Solomon.
3, 5 maja 2012, godz. 16.00 – Opowieść o wolnej Europie (1995, 2 x 50’), reŜ. Jolanta Kessler-Chojecka
4 maja 2012, godz. 16.00 – Głos nadziei (2002, 58’), reŜ. Maciej J. Drygas

12) Pokazy towarzyszące imprezie Nocne naświetlanie – Noc Muzeów w DSH
19 maja 2012, godz. 19.00–1.00 – Pierwsi czarodzieje kina (1896–1914), (60’)
13) Pokaz towarzyszący spotkaniu varsavianistycznemu Przedwojenna Warszawa w kolorze
24 maja 2012, godz. 18.00 – Kolorowe filmy archiwalne z 1938 roku (1938, 20’)
14) Pokazy towarzyszący spotkaniom w ramach 4. edycji „Wyłącz system”:
29 maja 2012, godz. 18.00 – Dziewczyna z plakatu, reŜ. Ewa Pięta (2001, 29’)
31 maja 2012, godz. 18.00 – Podziemny Tygodnik Mazowsze (Polska, 2006, 26’), reŜ. Edyta Wróblewska
4 czerwca: Bez komentarza – pokaz filmów
godz. 12.30: Propaganda PRL-u. Kobieta w PRL-u (2006, 44’)
godz. 13.30: 24 godziny Jadwigi L. (1967, 15), reŜ. Krystyna Gryczełowska
godz. 14.00: Podziemny Tygodnik Mazowsze (2006, 27’), reŜ. Edyta Wróblewska
godz. 15.30: Historia pewnego Ŝycia (2003, 45’), reŜ. Andrzej Titkow
godz. 16.30: Dziewczyna z plakatu (2001, 29’), reŜ. Ewa Pięta
godz. 17.00: Doceniałam kaŜdy przeŜyty dzień (2010, 48’), reŜ. Jędrzej Lipski, Piotr Mielech, godz. 18.00: Anna,
siedem lat na froncie (2008, 78’), reŜ. Masha Novikova
5 czerwca 2012, godz. 12.00 – Ciągle wierzę, reŜ. Magda Mosiewicz.

15) Udostępnienie materiałów filmowych towarzyszących ekspozycji Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia 1925–1939. 26 czerwca 2012 – Polesie. ReportaŜ z kra-

iny tęsknych pieśni (lata 30. 20’), reŜ. Maksymilian Emmer, Jerzy Maliniak, fragment
filmu PAT Piękno naszych Ziem Wschodnich (1938,10’)
16) Premierowy pokaz filmu Zejść na ziemię (Polska, 2012, 46’), reŜ. Michał Nekanda-Trepka,
z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Unikatowy dokument przedstawiający powstanie
z perspektywy polskiej i niemieckiej – 19 lipca 2012, godz. 18.00
17) Pokaz towarzyszący spotkaniu z Jerzym Główczewskim Jak odbudowywaliśmy Warszawę –
11 września 2012, godz. 18.00 – 5-minutowy fragment filmu Optymista mimo woli (2009,
20’), reŜ. Czesław Czapliński
18) PRL w obiektywie Drygasa, cz. 1 – spotkanie poświęcone twórczości Macieja Drygasa
Spotkanie z reŜyserem i pokazy filmów: 29 września 2012 (Kino Rejs): Usłyszcie mój krzyk
(1991, 46’); Jeden dzień w PRL (58’, 2005)
19) PRL w obiektywie Drygasa, cz. 2 – spotkanie poświęcone twórczości Macieja Drygasa
30 września 2012 (Kino Rejs): Głos nadziei (2002, 58’), Cudze listy (2010, 56’)
20) Premiera filmu Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (2012, 29’), reŜ. Krzysztof Jaszczyński, Andrzej Kałuszko – 28 września 2012, godz. 18.00. Film pokazuje Warszawę
oczami niemieckich operatorów w pierwszych dniach po kapitulacji 28 września 1939. Powstał we współpracy z Domem Spotkań z Historią.
21) Pokaz towarzyszący spotkaniu z Ireną Santor Kto spotyka Warszawę – 13 października
2012, godz. 17.00. Zaprezentowano następujące fragmenty filmowe: PKF 30B/1972 temat 9
(2’) oraz Miasto niezwykłe Warszawa (1974, 2’)
22) Udostępnienie na ekspozycji wystawy 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie
na zdjęciach Henry’ego N. Cobba fragmentów kronik filmowych z 1947 roku –
26 października 2012 – PKF (1947, 20’)
23) Pokaz filmu towarzyszący spotkaniu Memento Mori. Opowieść Jacka Dehnela o fotografii
post mortem. 31 października 2012, godz. 18.00 – Zmęczona śmierć Fritz Lang (Niemcy,
1921, 85’)
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24) Pokaz towarzyszący spotkaniu z okazji 70. rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie.
5 listopada 2012, godz. 18.00, Dzieci Zamojszczyzny (dok., 1999, 45’), reŜ. Hanna Etemadi
25) Pokaz z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 2012, godz. 18.00 –
Bez końca (1984, 103’), reŜ. Krzysztof Kieślowski.

EDUKACJA
I. Multimedialne warsztaty edukacyjne
Zajęcia edukacyjne prowadzone są w ścisłym powiązaniu z bieŜącą działalnością Domu Spotkań
z Historią, a ich tematyka wynika z nowych ekspozycji i publikacji DSH oraz rocznicowych wydarzeń
specjalnych.
Zajęcia prowadzone są przy uŜyciu nowoczesnych środków audio-wizualnych. Uczestnicy pracują
ze źródłami: analizują materiały ikonograficzne, słuchają relacji świadków, oglądają filmy fabularne i
dokumentalne. Oferujemy róŜne formy zajęć: warsztaty, spotkania filmowe, zwiedzanie wystaw, spotkania ze świadkiem historii, gry miejskie, spacery z przewodnikiem. Oferta ma charakter interdyscyplinarny – poszerza i uzupełnia program nauczania przedmiotów humanistycznych: historii, wiedzy
o społeczeństwie, języka polskiego i wiedzy o kulturze. Prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, grup międzynarodowych, seniorów, a takŜe osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową. Ponadto organizujemy konferencje i seminaria metodyczne dla nauczycieli i animatorów kultury.
Zajęcia prowadzimy w nowoczesnym, otwartym w 2011 roku centrum edukacji — Laboratorium
Historii XX wieku. Laboratorium składa się z trzech pracowni: sali seminaryjno-warsztatowej, pracowni do wszechstronnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz sali komputerowej z dostępem do zbiorów Archiwum Historii Mówionej oraz Instytutu Historii Wizualnej
i Edukacji Fundacji Shoah, USC. Największe zainteresowanie odwiedzających wzbudza pracownia
dla dzieci, która została ulokowana w autentycznym podziemnym skarbcu bankowym (budynek, w
którym aktualnie znajduje się DSH wzniesiono w latach 30. XX wieku specjalnie na potrzeby Banku
Cukrownictwa z Poznania).
W 2012 roku odbyło się łącznie prawie 1050 spotkań, w których udział wzięło ponad 28 000
osób. Najliczniej reprezentowane były grupy uczniów ze szkół podstawowych, a najbardziej
popularna tematyka to warsztaty z cyklu „Szkoła tolerancji Janusz Korczaka” oraz zajęcia dotyczące historii II Rzeczpospolitej.
Prowadzimy następujące cykle multimedialnych warsztatów edukacyjnych:
1. Oblicza totalitaryzmu
W 2012 roku kontynuowaliśmy cykl warsztatowy Oblicza totalitaryzmu, który zapoczątkowany został
w związku z pokazywaną w DSH wystawą pod tym samym tytułem. Znaczącym walorem warsztatów
jest wykorzystanie bogatego zestawu materiałów źródłowych: relacji świadków, listów, dokumentów
oraz źródeł ikonograficznych: fotografii, materiałów propagandowych, a takŜe fragmentów kronik
i filmów archiwalnych. Cykl obejmuje następujące tematy warsztatów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalitaryzm – geneza i mechanizmy działania;
Propaganda i karykatura w słuŜbie totalitaryzmu;
Ludzie i wojna: początek drugiej wojny światowej w relacjach świadków;
śycie codzienne w okupowanej Warszawie;
śycie codzienne w getcie warszawskim;
Doświadczenia śydów ukrywających się po aryjskiej stronie;
Powstanie w getcie warszawskim;
Więźniowie obozów koncentracyjnych – relacje ocalonych z Mauthausen;
Kobiety w systemach totalitarnych;
Rytuały stalinizmu.

2. Świat Kresów
Interdyscyplinarne warsztaty poświęcone wielowątkowemu dziedzictwu Kresów prowadzone przez
Tomasza Kubę Kozłowskiego, koordynatora programu Warszawska Inicjatywa Kresowa realizowanego w DSH. Szczególnym walorem zajęć jest wykorzystanie oryginalnej ikonografii oraz eksponatów
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z liczącej ponad 25 tysięcy obiektów kolekcji prowadzącego zajęcia. W ramach prezentacji multimedialnych pokazujemy takŜe fragmenty filmów dokumentalnych oraz relacje świadków pochodzące
ze zbiorów AHM. Tematy warsztatów:
Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli… Unia juŜ tu była!;
Od Reja do Makuszyńskiego i Kapuścińskiego. Literackie dziedzictwo Kresów;
Od Wileńszczyzny po Czarnohorę i Podole. Panorama krain geograficzno-historycznych Ziem Wschodnich
II Rzeczpospolitej.

•
•
•

3. Pamiętanie Peerelu
Kontynuujemy cykl warsztatów stanowiących część projektu historii mówionej: Pamiętanie Peerelu.
Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956–1989 prowadzonego przez pisarkę i dziennikarkę Ankę Grupińską. Celem projektu jest przybliŜenie uczniom historii Peerelu przez
indywidualne doświadczenia uczestników wydarzeń. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Uczniowie zapoznają się z relacjami świadków, zdjęciami, filmami i dokumentami. W ramach
programu nauczyciele otrzymują bezpłatne notesy edukacyjne. Notesy są skonstruowane z fragmentów wywiadów, opatrzone komentarzem, zawierają takŜe „Pomocnik dla nauczyciela i ucznia”, obejmujący kalendarium wydarzeń, krótkie biogramy bohaterów opowieści, słowniczek pojęć oraz gotowe
scenariusze lekcji. Tematy warsztatów:
Solidarność – historia i etos;
Marcowe rozstania ’68;
Grudzień ’81;
Czerwiec ’89 – koniec systemu;
śycie codzienne w Peerelu;
Drukarze – drugi obieg;
Komitet Obrony Robotników – historia niepokornych;
Kościół w Polsce Ludowej – ile czołgów ma papieŜ?;
Komitet Obrony Robotników – Karta 77.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Filmowy PRL
Uzupełnieniem warsztatów „Pamiętanie Peerelu” jest cykl filmowy adresowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W ramach spotkania wybrany film poprzedza projekcja kronik filmowych
z epoki, wprowadzenie w realia historyczne oraz prelekcja na temat filmu. Po projekcji zapraszamy
młodzieŜ do dyskusji. Cykl obejmuje dziesięć filmów, lista prezentuje je w kolejności dekad, o których opowiadają:
Popiół i diament (1958, 97’), reŜ. Andrzej Wajda;
Matka Królów (1982, 127’), reŜ. Janusz Zaorski;
Zezowate szczęście (1960, 107’), reŜ. Andrzej Munk;
Zagubione uczucia (1957, 75’), reŜ. Jerzy Zarzycki;
Dreszcze (1981, 102’), reŜ. Wojciech Marczewski;
Człowiek z marmuru (1976, 153’), reŜ. Andrzej Wajda;
Wodzirej (1977, 104’), reŜ. Feliks Falk;
Człowiek z Ŝelaza (1981, 147’), reŜ. Andrzej Wajda.

•
•
•
•
•
•
•
•

5. Współczesne polskie kino historyczne
W 2012 roku wprowadziliśmy do oferty nowe warsztaty filmowe, prezentujące najciekawsze obrazy polskiego, współczesnego kina historycznego. W ramach spotkania odbywa się prezentacja
wprowadzająca w realia historyczne danej dekady, pokaz filmu oraz dyskusja.
•
•
•
•
•

1920 – bitwa warszawska (2011, 111’), reŜ. Jerzy Hoffman;
Rewers (2009, 99’), reŜ. Borys Lankosz;
Mała Moskwa, (2008, 119’), reŜ. Waldemar Krzystek;
RóŜyczka, (2010, 115’), reŜ. Jan Kidawa-Błoński;
Czarny czwartek, (2011, 105’), reŜ. Antoni Krauze.

6. Warsztaty towarzyszące bieŜącym wystawom czasowym
a) Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego oraz Warszawski
ferment. Wystawa fotografii Ireny Jarosińskiej:
•
•
•
•
•

śycie codzienne w Peerelu;
Jak fotograf oszukał czas;
Oblicza codzienności Peerelu w fotografiach Aleksandra Jałosińskiego – wielki przemysł, małe miasteczka;
Foto-reportaŜ z historii;
Środowiska twórcze w powojennej Warszawie;

21

•

„Ocenzurowano” – manipulacja słowem i obrazem w Peerelu.

b) Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia:
•
•
•
•

Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w starej fotografii;
Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii;
Warszawska ulica dawniej i dziś;
„Tajemnice dawnej Warszawy” – gra edukacyjna.

c) Futbol dawnej Warszawy. W nawiązaniu do wystawy oraz do odbywającego się w Polsce Euro 2012 oraz do zbliŜających się Igrzysk Olimpijskich w Berlinie zaproponowaliśmy cykl
zajęć Wysportowana Polska w XX wieku:
•
•
•
•
•
•

Cykliści, automobiliści, piłkarze i wioślarze – o dawnych sportach i zabawach Warszawiaków;
Zabawy na cztery fajerki – warsztaty terenowe;
Geneza i narodziny klubów sportowych: Polonia, Legia, Wisła, Cracovia, Kluby Lwowskie i Wileńskie;
Sport w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym;
Narodowe kluby sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym;
Sport w Peerelu.

d) Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia 1925–1939. W nawiązaniu
do wystawy prowadzone były warsztaty Kresowy tygiel kultur i religii oraz specjalne warsztaty nauczycieli
e) 1947 BARWY RUIN.. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba
•
•
•

Budujemy Nowy Dom;
Przygoda w Warszawie – gra edukacyjna;
Odbudowa Warszawy. Plany i rzeczywistość.

7. Zajęcia plastyczno-historyczne
Rosnącym zainteresowaniem cieszy się cykl zajęć przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
oraz starszych grup przedszkolnych. Spośród proponowanych przez nas tematów warsztatów największą popularnością cieszyły się zajęcia umoŜliwiające dzieciom poznanie osoby, historii oraz twórczości Janusza Korczaka:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

W co się bawił pradziadek? O dawnych zabawach, grach i zabawkach. Czy pradziadek zbierał resoraki, a prababcia lepiła z ciastoliny? Co to jest zabawa w ciuciubabkę, odbijanie zośki i toczenie fajerki? Na warsztatach pracujemy z fotografiami przedstawiającymi dawne gry, zabawy i zabawki. Zastanawiamy się, jak dzięki pojawieniu
się Ŝarówki, telewizji czy tworzyw sztucznych zmieniały się zabawy w XX wieku.
Budowniczowie bajek. Zajęcia poświęcone tradycji opowiadania. Warsztaty uczą skupienia i słuchania oraz konstruowania opowieści, rozwijają umiejętności językowe. Na zajęciach dzieci słuchają fragmentów nagrań z Archiwum Historii Mówionej i budują własne opowieści.
Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… Siła dziecięcej wyobraźni. Warsztaty wprowadzają w tematykę II wojny światowej w sposób dostosowany do percepcji najmłodszych. Poznajemy tytułowego bohatera ksiąŜki Janusza
Korczaka, Kajtusia Czarodzieja, który czarami umilał sobie Ŝycie. Dowiadujemy się o Starym Doktorze, opiekunie
sierot w getcie warszawskim, który potrafił „ogrzać je tętniącą Ŝyciem wyobraźnią, humorem, śmiechem i łzami”.
Wykorzystując archiwalne zdjęcia z okupowanej Warszawy i getta warszawskiego zajmujemy się „czarowaniem
przeszłości”.
Warszawska ulica dawniej i dziś. Na warsztacie odkrywamy róŜnice i podobieństwa między współczesną stolicą,
a Warszawą lat 20. i 30: architekturą budynków, wyglądem ulic, stylem Ŝycia mieszkańców, sposobami spędzania
wolnego czasu. Za pomocą plasteliny, papieru kolorowego i kredek, tworzymy makietę miasta pradziadków z kamienicami, samochodami retro, sygnalizacją świetlną i pucybutem.
Poszukiwacze źródeł. Co to jest historia? Skąd się o niej dowiadujemy? Jak krytycznie analizować źródła wiedzy
historycznej? Bawiąc się szukamy odpowiedzi na te pytania – rozwiązujemy zagadki detektywistyczne, robimy
plakaty, odgadujemy do czego słuŜyły i w jaki sposób przetrwały do naszych czasów stare przedmioty.
Symbole w Warszawie. Okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle, Ŝółty znak z czerwoną literą M, czarna
wstąŜka na fladze, strzałki symbolizujące opakowania nadające się do ponownego przetworzenia… Jesteśmy otoczeni mnóstwem symboli. W dawnej Warszawie teŜ uŜywano rozmaitych piktogramów. Podczas warsztatów malujemy, wyklejamy i umieszczamy na makiecie miasta dawne symbole.
W krainie dźwięków. Jaki dźwięk wydaje telegraf czy stara maszyna do pisania? Jak brzmiał sygnał popularnej
audycji radiowej? Na warsztatach odtwarzamy dźwięki, które towarzyszyły rodzicom i dziadkom w ich codziennym Ŝyciu. Za pomocą róŜnorakich technik plastycznych budujemy Muzeum Dźwięków Niepamiętanych.
Dzieci do parlamentu! Celem zajęć jest przybliŜenie dzieciom postaci Janusza Korczaka i jego najbardziej znanej
powieści – Król Maciuś I. W trakcie warsztatów dzieci oglądają fragment ekranizacji ksiąŜki. Następnie, podzielone na grupy m.in. sędziów, doradców króla, urzędników i artystów, zastanawiają nad reformami w państwie.
Spotkania z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy. Na zajęciach dzieci wspólnie z prowadzącym wykonują
kukiełki postaci z ksiąŜki Król Maciuś I. Dzieci odgrywają sceny w przygotowanym teatrzyku rozmawiając o tym,
czym jest szczęście.
Czy zdjęcia są prawdomówne? Dzieci podczas zajęć dowiadują się, w jaki sposób „przemawia” zdjęcie. Poznają
najbardziej znane fałszerstwa fotograficzne XX wieku, dowiadują się, jak to samo zdjęcie moŜe być ilustracją kilku
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•

•

•

•

•

•

zupełnie róŜnych historii, odkrywają rolę podpisów pod fotografiami, a takŜe ujęć, które wzbudzają róŜne emocje i
sprawiają, Ŝe odbiorca sympatyzuje z przedstawionym przedmiotem/człowiekiem, bądź czuje do nich niechęć.
W atelier pana fotografa. Po co robimy zdjęcia? Czego moŜemy się dowiedzieć ze starych fotografii? Dzieci zapoznają się z fenomenem rejestracji obrazu, rozwojem fotografii, jej dostępności, a takŜe roli zdjęć w dokumentowaniu historii. Prowadzący wprowadza słuchaczy w świat pracy fotografa oraz opowiada, jak wyglądała kiedyś
pracownia fotograficzna.
Obraz(ki) z Historią. Uczniowie poznają arcydzieła malarstwa powstałe po wpływem inspiracji waŜnymi wydarzeniami historycznymi. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się co skłoniło np. Pabla Picassa do namalowania obrazu „Guernica” oraz jakie waŜne wydarzenia z historii Polski w XX wieku artyści chętnie ukazywali w swoich dziełach. Zajęcia są teŜ okazją do własnych poszukiwań inspiracji wśród anegdot i fotografii oraz twórczego wykorzystywania historii poznawanej w czasie warsztatów.
Tajemnice dawnej Warszawy. Uczniowie w nietypowy sposób poznają historię Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wykorzystują mapę dawnej Warszawy oraz poznają prawdziwe historie z Ŝycia mieszkańców stolicy. Gra stanowi zbiór zagadek związanych z historią miasta w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiedzę
zdobytą podczas rozwiązywania zagadek, uczestnicy wykorzystują w kolejnych etapach.
Cyganie – historia pisana na wozach. Romowie przybyli do Polski przez kilkoma wiekami, ale wiedza o tej społeczności jest niewielka, co rodzi stereotypy i mity, z których nierzadko powstają uprzedzenia. Zajęcia mają zapoznać dzieci z historią, kulturą i codziennością Romów. Dzieci nie tylko przyglądają się róŜnicom, ale szukają tego,
co dla tych dwóch narodów jest wspólne.
Jak fotograf oszukał czas. Podczas spotkania będziemy opowiadać o rzeczywistości PRL-u pokazanej na zdjęciach. Zastanowimy się, jakie kryją się za nimi historie; porozmawiamy o tym, co się od tamtych czasów zmieniło
a co mimo upływu czasu pozostało bez zmian. Dzieci i rodzice będą rozwiązywać zagadki fotograficzne, a na zakończenie spotkania wykonają kolaŜ.
Spacery po Warszawie dla najmłodszych: „Wisła moŜe”; „Energia Warszawy”; „Historyczny rozkład jazdy”;
„Po buty do Hiszpańskiego”; „Przedwojenna szkoła”.

8. Portrety sprawiedliwych
Cykl warsztatów prezentujących wybrane sylwetki osób, które stawiały moralny opór systemom totalitarnym w XX wieku. Biografie bohaterów naszego nowego cyklu spotkań są podstawą do podjęcia
dyskusji z młodymi ludźmi na temat znaczenia historii i moralności we współczesnym świecie.
W trakcie warsztatów korzystamy ze strony internetowej poświęconej sylwetkom naszych bohaterów
www.wefor.eu. Tematy warsztatów:
•
•
•
•
•
•
•

Jacek Kuroń – człowiek dla człowieka człowiekiem;
Marek Edelman – walczyć w słusznej sprawie;
Jan Nowak Jeziorański – rozmowy o patriotyzmie;
Jan Karski – co zrobić z tą wiedzą;
Ksiądz Jan Zieja – prorok;
Władysław Bartoszewski – buntownik;
Jerzy Zawiejski – przyjaciel ludzi poszukujących.

9. Warszawa w XX wieku
Warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom dwudziestowiecznej historii Warszawy. W trakcie
warsztatów wykorzystujemy unikatowe materiały ikonograficzne, dźwiękowe oraz filmowe. O historii
miasta opowiadają nagrani przez Archiwum Historii Mówionej mieszkańcy Warszawy pamiętający
stolicę z czasów przedwojennych i okresu okupacji. :
•
•
•
•
•

Warszawa na przełomie XIX i XX w. w starej fotografii;
Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii;
Dzielnica, której nie ma – Ŝydowska dzielnica dawniej i dziś;
Okupowana Warszawa;
Warszawa w budowie – działalność Biura Odbudowy Stolicy.

10. Spotkania z opozycjonistami
WaŜnym punktem programu edukacyjnego DSH są spotkania z przedstawicielami opozycji demokratycznej. W naszej stałej ofercie kierowanej do szkół proponujemy udział w programie zatytułowanym
Rzecz o kulturze „Solidarności” prowadzonym przez działacza opozycji demokratycznej Zbigniewa
Bujaka. Tematy spotkań:
•
•
•
•

Było nas 10 milionów – o genezie fenomenu „Solidarności” i istocie Porozumień Sierpniowych;
„Nie lękajcie się!” – polska inteligencja i jej rola w kraju totalitarnym;
500 dni Solidarności – mechanizmy zarządzania w „Solidarności”;
Okrągły stół – naturalna kontynuacja i konsekwencja strategii i kultury „Solidarności” czy zdrada?

Spotkania ze Zbigniewem Bujakiem odbyły się 19 maja, 8. listopada i 24 listopada 2012.
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II. Gry miejskie
Gry są nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy uczniów na dany temat, ale takŜe słuŜą ich integracji.
Gry miejskie łączą w sobie elementy harcerskich podchodów, sztuki teatralnej i warsztatów edukacyjnych. Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym wybrani uczniowie realizują, wspólnie z przedstawicielem DSH, scenariusz gry. Samodzielnie przygotowują stacje, dopracowują szczegóły logistyczne, materiały. Mają więc okazję nauczyć się tego, w jaki sposób naleŜy pracować metodą projektu. Drugim etapem jest sama gra. Jednorazowo moŜe w niej uczestniczyć około 200–300 uczniów
podzielonych na 10-osobowe druŜyny. Gra trwa około 3–4 godzin. Gry miejskie uzupełniają program
nauczania o elementy przydatne w Ŝyciu zawodowym, uczą pracy w grupie, kreatywności oraz samodzielności. Od roku 2010 i 2011 opracowaliśmy i realizujemy cztery scenariusze gier miejskich:
•
•
•
•

Junacka gra miejska;
Filmowa gra miejska;
Gra miejska Edwarda;
Czarny czwartek.

Wszyscy warszawiacy mają teŜ moŜliwość zagrania w grę Segment, która ma przybliŜyć rzeczywistość PRL-u oraz poszerzać wiedzę o najnowszej historii Polski, w tym historii „Solidarności”. Gra,
przygotowana przez gdańską Fundację „Centrum Solidarności” przy udziale DSH w opracowaniu
warszawskiej wersji scenariusza, została przez nas zainstalowana na stałe w Parku Kazimierzowskim,
stając się elementem oferty edukacyjnej Domu Spotkań z Historią, a takŜe propozycją edukacyjnej
rozrywki dla bywalców parku.

III. Zajęcia dla studentów
W drugim semestrze roku akademickiego 2011/2012 prowadziliśmy dwa seminaria dla studentów
oraz roczny kurs z historii najnowszej przygotowany wspólnie z Collegium Civitas.
1. Scena filmowa i muzyczna w PRL-u
Polska scena muzyczna po 1945 roku to przykład, Ŝe polityczna cenzura i odcięcie od kultury zachodniej nie musi oznaczać twórczej stagnacji. KaŜda kolejna dekada przynosiła znakomite dzieła, twórców, gatunki muzyczne, zwłaszcza w nurtach alternatywnych bądź opozycyjnych wobec kultury oficjalnej. Zajęcia są próbą prezentacji historii najnowszej Polski przez pryzmat zjawisk na scenie muzycznej w okresie od lat 50. do końca lat 80. XX wieku i pokazania współzaleŜności między sytuacją
społeczno-polityczną w PRL-u a działaniem tej sceny. jazz, bigbit, punk, rock, ale równieŜ twórczość
kabaretowa, muzyka autorska (bardowie), działalność dziennikarzy muzycznych, stacji radiowych czy
klubów studenckich staną się przyczynkiem do analiz, interpretacji i dyskusji. Materiałem źródłowym
są filmy (dokument, fabuła, fragmenty koncertów czy wywiadów) i zapisy audio (utwory muzyczne,
audycje radiowe). Na części zajęć przewidziani są goście – muzycy, dziennikarze, badacze kultury
współczesnej. Zajęcia prowadzone są przez dr Sylwię Siedlecką. Projekt został przeprowadzony dzięki dofinansowaniu z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 stycznia, Wiara między kontrkulturą a Kościołem: Piesza Pielgrzymka MłodzieŜy RóŜnych Dróg w PRL-u;
17 lutego, Bardowie PRL-u: Jacek Kaczmarski;
2 marca, Znaczenie społeczne i kulturowe stacji radiowych w PRL-u;
16 marca, Biografie: Jan Krzysztof Kelus;
23 marca, Kabarety i satyra polityczna. Salon NiezaleŜnych, Janusz Szpotański;
13 kwietnia, Punk i subkultura gotycka;
27 kwietnia, Festiwale w PRL-u;
18 maja, Muzyka klasyczna w PRL-u;
1 czerwca, Disco polo a przemiany społeczno-ekonomiczne lat 80/90;
12 października, Zajęcia wprowadzające: muzyka w polityce, polityka w muzyce;
26 października, Warszawa jako temat piosenek;
9 listopada, Jazz-muzyka podziemia;
23 listopada, Biografie - Stanisław Staszewski;
30 listopada, Bigbit i beatelmania w Polsce;
7 grudnia, Kabaret Starszych Panów: Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora;
14 grudnia, Trójmiejska scena alternatywna.

2. Europejski konflikt pamięci i problematyka historyczna w stosunkach polsko-niemieckich.
W semestrze wiosennym 2012 oraz zimowym 2012/2013 odbywały się zajęcia dr. Kazimierza Wóycickiego omawiające współczesne spory związane z polityką pamięci. Uczestnicy zajęć zastanawiali
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się nad znaczeniem tych sporów w debacie publicznej, rolą polityki historycznej w stosunkach międzynarodowych i dialogu społeczeństw. Główne bloki tematyczne to: Narracja sowiecko-rosyjska,
Narracja Zachodu, Europa Środkowa dochodzi do głosu, Pamięć o Holocauście, rozrachunek z XX
wiekiem, Pojednanie i integracja europejska. Zajęcia miały formę konwersatorium i były otwarte dla
wszystkich zainteresowanych tą tematyką. W kaŜdych zajęciach uczestniczyło około 60 studentów
z róŜnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Bezpłatne warsztaty dla maturzystów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
styczeń–maj 2012.
Warsztaty organizowane przez Collegium Civitas, Dom Spotkań z Historią, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Wszechnica.org.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wykłady w ramach kursu wygłosili
m.in. profesorowie Tomasz Stryjek, Andrzej Friszke, Dariusz Stola, Waldemar J. Dziak i Grzegorz
Motyka. Przykładowe tematy warsztatów: ZagroŜenia i bolączki współczesnych demokracji; Systemy
niedemokratyczne na świecie; Czy przyszłość ludzkości zaleŜy od Bliskiego Wschodu?; Dlaczego
ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu; USA,
Pakistan, Afganistan. Wojna afgańska – trzy punkty widzenia; Siła bezsilnych. Rola opozycjonistów
w rozsadzeniu systemu komunistycznego i bloku sowieckiego (1968–1989).
IV. Spotkania specjalne
1. Akcja „Zima w Mieście”
W dniach 17–27 stycznia 2012 roku prowadziliśmy zajęcia dla grup zorganizowanych, w ramach
Akcji „Zima w Mieście”. Łącznie w zajęciach uczestniczyły 44 grupy, czyli ponad 880 dzieci z warszawskich szkół podstawowych oraz świetlic socjoterapeutycznych. W naszej ofercie znalazły się
następujące warsztaty: Dzieci do parlamentu, Jak fotograf oszukał czas. W atelier pana Fotografa,
Cykliści, automobiliści, wioślarze – o dawnych sportach i zabawach Warszawiaków.
2. Akcja „Lato w Mieście”
W lipcu 2012 roku prowadziliśmy zajęcia dla grup w ramach akcji „Lato w Mieście”. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 57 grup, czyli ponad 1000 dzieci z warszawskich szkół podstawowych oraz świetlic socjoterapeutycznych. W ofercie znalazły się następujące warsztaty Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem – siła dziecięcej wyobraźni; Spotkania z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy, Cykliści,
automobiliści, piłkarze i wioślarze – o dawnych sportach i zabawach Warszawiaków; Zabawa na cztery fajerki – warsztaty terenowe; Tajemnice dawnej Warszawa – gra edukacyjna.
3. Polska w XX wieku – ogólnopolskie warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka,
grudzień 2011–maj 2012
Warsztaty historyczne skierowane do uczniów pierwszych klas liceum oraz ich nauczycieli z całej
Polski organizowane przez Centrum im. Bronisława Geremka; partnerami projektu byli: Dom Spotkań
z Historią, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC i Fundacja PZU. Celem programu było wsparcie młodzieŜy
w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy
historycznej jako waŜnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Dla nauczycieli była to okazja
do poszerzenia wiedzy, poznania atrakcyjnych metod nauczania oraz dyskusji ze świadkami historii
ostatniego półwiecza.
Program zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli skoncentrowany był na waŜnych zagadnieniach XXwiecznej historii Polski, będących przedmiotem debaty w środowiskach historycznych oraz wśród
szerszej opinii publicznej. Zajęcia miały zróŜnicowaną formę: od warsztatów i debat, po spotkania
z historykami i uczestnikami wydarzeń. Program bazował na róŜnorodnych materiałach dydaktycznych takich jak: film, literatura, plakat, fotografie, nagrania archiwalne.
Warsztaty miały dwudniową formułę i odbywały się symultanicznie dla uczniów i nauczycieli. Przykładowe tematy poruszone podczas spotkań: W przededniu II Wojny Światowej: perspektywa Polski,
Francji, Wielkiej, Brytanii, Niemiec i ZSRR; Archiwum Historii Mówionej – nagrania dotyczące
okresu II RP, II wojny i PRL; Karykatura i propaganda niemiecka podczas II wojny; Filmowa księga
pamięci? – warsztat na podstawie filmu Jolanty Dylewskiej Po-lin. Okruchy pamięci; Jednostka wobec zła – analiza porównawcza na podstawie filmów Fotoamator Dariusza Jabłońskiego i Usłyszcie
mój krzyk Macieja Drygasa; Geneza antysemityzmu w Polsce; Umacnianie się władzy PRL, fascynacje komunizmem; Czarna seria polskiego dokumentu – warsztat filmowy; Stosunki państwo – kościół
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w PRL – warsztat; Warsztat o Solidarności; Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego – spotkanie z Romanem Kuźniarem.
W grudniu 2012 rozpoczęła się druga edycja cieszących się duŜą popularnością warsztatów.
15 i 16 grudnia w programie dla uczniów znalazły się następujące warsztaty: Wielokulturowość II RP
w materiałach źródłowych; „But w butonierce” – fascynacje polityczno-społeczno-kulturalne Polaków
w II RP; Ziemie stracone, ziemie odzyskane. Ruchome granice PL od odzyskania niepodległości po II
wojnę światową; Kresy II Rzeczpospolitej. Nauczyciele wzięli udział w następujących zajęciach:
„Poezja nie jest sprawą prywatną. śycie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem”; śycie w II RP (Warsztat historii mówionej); Doktryny ekonomiczne i ich realizacja a kryzysy
gospodarcze XX wieku; Kolonializm i dekolonizacja – aspekt gospodarczo – polityczny; Wpływ zimnej wojny na gospodarkę światową; Proces globalizacji gospodarki światowej w II połowie XX w.
4. Projekt Uniwersytet Dzieci
W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 kontynuowaliśmy naszą współpracę z Uniwersytetem
Dzieci przygotowując dla tego projektu dwa bloki zajęć dla młodszych dzieci (6–8 lat) oraz starszej
grupy „Mistrz i uczeń”.
Młodsi uczestnicy zajęć korzystali z unikatowych zbiorów fotograficznych i filmowych DSH oraz
zapoznali się z bogactwem zasobów i metodologią korzystania z relacji świadków historii zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej (największe tego typu archiwum w Polsce). Starsza grupa
„Mistrz i uczeń” wzięła udział w warsztatach Po co nam wolność?
5. Warsztaty rodzinne
Od stycznia 2012 roku wprowadziliśmy do oferty Działu Edukacji DSH nową formę spotkań – warsztaty rodzinne dla dzieci i ich opiekunów. Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu, w niedzielę,
o godzinie 16.00. Temat warsztatów dopasowany jest do pokazywanego w tym samym czasie w DSH
do filmu dla dorosłej publiczności. W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6–13 lat, staramy się takŜe zachęcić opiekunów, aby równieŜ wzięli udział w zajęciach. Dotychczas odbyło się
19 spotkań. Przykładowe tematy: Jak fotograf oszukał czas, Cyganie – historia malowana na wozach,
Warszawska ulica dawniej i dziś.
6. Uroczysty koncert na rzecz ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych,
30 marca 2012
We współpracy z włoską organizacją Gariwo: the gardens of the Righetous zorganizowaliśmy uroczysty koncert na Zamku Królewskim wspierający inicjatywę ogłoszenia Europejskiego Dnia Pamięci
o Sprawiedliwych. W programie koncertu znalazły się recitale fortepianowe Janusza Olejniczaka oraz
Gaetano Liguri. Maja Komorowska przeczytała fragmenty wybranych dzieł Primo Leviego, Marka
Edelmana, Adama Michnika i Vaclava Havla. W koncercie wzięło udział około 300 gości. Parlament
Europejski w kwietniu uchwalił rezolucję popierającą wprowadzenie Europejskiego Dnia Pamięci
o Sprawiedliwych. Jako datę wprowadzenia święta wskazał 6 marca.
7. 35. rocznica Karty 77
W związku z przypadającą w tym roku rocznicą KARTY 77 przygotowaliśmy projekt skierowany
do uczniów szkół średnich mający na celu porównanie polskich doświadczeń powstałego w 1976 roku
Komitetu Obrony Robotników oraz powstałej w rok później w Czechosłowacji KARTY 77. W ramach
projektu odbyły się następujące spotkania tematyczne:
•
•
•
•

27 kwietnia, warsztat, Komitet Obrony Robotników i KARTA 77;
11 maja, pokaz filmu Obywatel Havel połączony z dyskusją;
18 maja, warsztat, Analiza i dyskusja wokół eseju Vaclava Havla, Siła bezsilnych oraz eseju Adama Michnika O Bogu,
diable i przyjacielu Vascu,(GW, 8-9 października 2011);
21 maja, spotkanie z redaktorem Adamem Michnikiem poświęcone osobie Vaclava Havla.

8. Piknik Naukowy, Park im. Marszałka Rydza-Śmigłego, 12 maja
W tym roku piknik przebiegał pod hasłem „Energia”. DSH postanowiło zająć się energią społeczną.
Przedstawiliśmy postać społecznika – Janusza Korczaka. Najmłodsi mogli zapoznać się z postacią
opiekuna słabszych oraz wychowawcy dzieci i młodzieŜy. Spotkali się takŜe z bohaterami jego ksiąŜek: własnoręcznie wykonali kukiełki Króla Maciusia I, jego ministrów i poddanych oraz odegrali
scenki z Ŝycia królestwa rządzonego przez dzieci.
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Starsi uczestnicy pikniku mogli poczuć energię społeczną, jaka panowała w Polsce w okresie nazywanym karnawałem „Solidarności”. Zainteresowaniem cieszyła się multimedialna gra historyczna
oraz akcja samodzielnego malowania na koszulkach w wolnościowych haseł z lat 80., a takŜe stanowisko cenzora, gdzie uczestnicy dokonywali cenzury wybranych tekstów.
9. Imprezy w ramach akcji Wyłącz system
W ramach corocznie organizowanej akcji Wyłącz system przygotowaliśmy trzy imprezy adresowane
do dzieci i młodzieŜy:
•

•

•

Podwórko PRL- przygotowany przez nas plac zabaw dla dzieci był podróŜą w czasie do świata nieistniejących dziś
dziecięcych podwórek. W niedzielne popołudnie dzieci miały okazję poznać, jak wolny czas spędzali ich rodzice i
dziadkowie. Przypomnieliśmy zapomniane zabawy i gry. Zagraliśmy w kapsle, klasy i w gumę. Młodszym zagwarantowaliśmy doskonałą zabawę, a starszym – moc wzruszeń.
MęŜczyźni wielofunkcyjni - warsztaty, podczas których znani opozycjoniści: Mirosław Chojecki, Andrzej Zieliński,
Henryk Wujec i Wojciech Onyszkiewicz przejęli opieką nad dziećmi. KaŜdy z zaproszonych gości przygotował autorski program dla dzieci.
Spacer śladami Solidarności – po miejscach związanych z Solidarnością oprowadzali młodzieŜ warszawskich liceów
Henryk Wujec oraz Wojciech Onyszkiewicz.

10. Konkurs Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty! – edycja II – Sportowa historia stolicy
(18 czerwca-2 września)
Latem 2012 roku DSH juŜ po raz drugi przyłączył się do koordynowanego przez Muzeum Powstania
Warszawskiego projektu, zachęcającego rodziny do aktywnego spędzania wakacji i poznawania historii. W ramach konkursu dzieci, młodzieŜ i całe rodziny odwiedzały warszawskie muzea i instytucje
kultury i rozwiązywały związane z ekspozycjami zadania. 20 października 2012 r. na Stadionie Narodowym przeprowadzono dla laureatów projektu grę finałową. Po jej zakończeniu przedstawiciele instytucji, biorących udział w projekcie, wręczyli nagrody finalistom. KaŜda z nagrodzonych rodzin
dostała zestaw składający się z gier planszowych, ksiąŜek, a takŜe piłki, skakanki, cd-rom’u edukacyjnego, drobnych upominków. Na grę i galę finałową przybyło ponad 110 rodzin/zespołów składających
się z ponad 500 osób. W projekcie wzięło udział ponad 1700 potwierdzonych uczestników (dzieci,
młodzieŜy rodziców, opiekunów, dziadków). 480 rodzin/zespołów zarejestrowało się w systemie na
stronie internetowej projektu. 170 rodzin/zespołów odwiedziło wszystkie 9 zaangaŜowanych w projekt
instytucji i poprawnie wykonało przygotowane zadania.
11. Wspólne korzenie, wiele kultur, 17–18 listopada. Warsztaty dla dzieci zorganizowane z okazji
Tygodnia Edukacji Globalnej przez Centrum Inicjatyw Międzykulturowych.
Celem warsztatów było zapoznanie dzieci z wybranymi kulturami świata. Zajęcia demonstrowały
wyzwania współczesnego świata, kształtowały postawę tolerancji oraz przełamywały stereotypy i
uprzedzenia. W ciągu kilku godzin zaprezentowano dzieciom podstawowe informacje o odległych od
siebie wybranych zakątkach świata – historii, kulturze, zwyczajach, współczesnych problemach.
W programie znalazło się słuchanie muzyki, malowanie, robienie masek, przymierzanie regionalnych
strojów i wiele innych atrakcji.
12. Mikołajki w DSH
9 grudnia 2012 roku zorganizowaliśmy otwartą imprezę mikołajkową dla dzieci i rodziców.
W godzinach 11.00–15.00 dzieci ozdabiały pierniki, malowały bombki i tworzyły papierowe ozdoby
świąteczne i ubierały choinkę. Dzieci wzięły teŜ udział w zimowych zajęciach Budowniczowie bajek.
13. Finał konkursu „Zaqmaj PRL”, 12 grudnia
Uczniowie szkół średnich z Mielca, Przemyśla, RaciąŜa, Stargardu Szczecińskiego i Świdnika stworzyli w ramach konkursu internetowe gazety (Qmamy), w których zajmowali się dziejami swoich
miast, istotnymi dla lokalnej historii postaciami, przeprowadzali wywiady z rówieśnikami swoich
rodziców i dziadków, rozmawiali na ulicach z pamiętającymi czasy PRL przechodniami, ale takŜe
pytali młodych, z czym im się PRL kojarzy. Pomysłodawcą i koordynatorem projekty była Fundacja
Nowe Media. Projekt został sfinansowany przez Muzeum Historii Polski, a zrealizowany przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej i Domu Spotkań z Historią.
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V. Projekty edukacyjne
1. Projekt: ŚcieŜki mniejszości
ŚcieŜki mniejszości to projekt edukacyjny DSH realizowany przez młodzieŜ z warszawskich szkół
ponadpodstawowych. W pierwszym etapie projektu uczniowie badali historię i kulturę historycznych
mniejszości Warszawy. Rezultatem ich pracy są tematyczne trasy spacerowe związane z pamiątkami
po mniejszościach zamieszkujących niegdyś stolicę. Uczniowie przygotowali kilka tras spacerów:
ścieŜką niemiecką, rosyjską, ormiańską, tatarską, Ŝydowską (po terenie byłego getta, po Ŝydowskiej
Pradze, po cmentarzu Ŝydowskim, szlakiem Pamięci Ofiar i Męczeństwa).
2. Wędrówki po niewidocznej Warszawie
W naszej ofercie edukacyjnej oprócz zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci autystycznych, dzieci i młodzieŜ z grup marginalizowanych społecznie znajdują się równieŜ zajęcia adresowane do osób niepełnosprawnych wzrokowo. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu do
pracy z niewidomymi relacji świadków z AHM (nagrania dźwiękowe), komunikowaniu się z niewidomymi za pomocą zmysłu dotyku (makiety i mapy), zapachu i smaku. W ramach projektu przygotowaliśmy specjalny zestaw pomocy edukacyjnych w postaci makiet, replik przedmiotów codziennego
uŜytku z epoki. Patronat honorowy nad projektem objął Krzysztof Zanussi.
3. Akademia Letnia śIH, 2–4 sierpnia 2012
W ramach współpracy z śydowskim Instytutem Historycznym Dział Edukacji DSH przygotował blok
zajęć w ramach akademii II stopnia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół ponadgimnazjalnych. W ramach akademii odbyły się między innymi warsztaty dotyczące wielokulturowości
Polesia, związane z pokazywaną w DSH wystawą Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z
Polesia 1925–1939, a takŜe spacery po Muranowie i Otwocku.
4. Materiały edukacyjne Noc w galerii.
W 2012 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wyprodukowała film edukacyjny Noc w galerii, wykorzystujący materiały z pokazywanej w Berlinie wystawy: Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat
historii w sztuce. Dział Edukacji DSH przygotował materiały edukacyjne dla nauczycieli pozwalające
wykorzystać film w pracy z młodzieŜą gimnazjalną. Warsztaty animacji poklatkowej „Noc

w galerii” – 6 i 7 października 2012. W nawiązaniu do filmu przeprowadzono warsztaty dla
dzieci zapoznające je z techniką animacji poklatkowej. W ramach warsztatów dzieci tworzyły
własne animacje. Organizatorem warsztatów była Fundacja Osiem śyczeń.
VI. Rok Janusza Korczaka w Dziale Edukacji
Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Korczaka. W ramach tego roku zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w wielu wydarzeniach związanych z osobą Janusza Korczaka. Były to warsztaty,
spotkania, spacery i konferencje.
Szkoła tolerancji – Janusz Korczak dzieciom
W roku 2012 minęło 100 lat od załoŜenia Domu Sierot Janusza Korczaka i 70 lat od jego śmierci.
W roku Janusza Korczaka przygotowaliśmy specjalne zajęcia na kanwie utworów literackich, a takŜe
jego spuścizny pedagogicznej. W warsztatach kładliśmy nacisk na rozwój umiejętności współpracy i
dialogu, a takŜe okazywanie empatii i szacunku dla drugiego człowieka.
Tematy warsztatów:
•
•
•
•
•

Prawa małych i duŜych;
Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… - siła dziecięcej wyobraźni;
Spotkanie z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy;
Dzieci do parlamentu;
Czuję, rozumiem, reaguję – o umiejętności współodczuwania.

Oprócz warsztatów z cyklu „Szkoła tolerancji”, uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach Janusz
Korczak – buntownik oraz w spacerach edukacyjnych śladami Janusza Korczaka.
1. Let the Children Speak – The Life & Ideals of Janusz Korczak, 15 marca 2012
Warsztaty przygotowane przez Dział Edukacji DSH zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Szkół Europy Centralnej i Wschodniej.
Uczestniczący w nich nauczyciele mieli okazję zapoznać się z Ŝyciem, twórczością oraz myślą peda-
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gogiczną Janusza Korczaka oraz zastanowić się, jak dzisiejsi edukatorzy mogą czerpać inspirację z
jego dzieł i Ŝycia, jak reagować, kiedy wyznawane przez nich wartości są kwestionowane i atakowane.
2. Konkurs i projekt „Spotkanie z Januszem Korczakiem”, luty–czerwiec 2012
Ogłoszenie roku 2012 rokiem Janusza Korczaka stało się inspiracją do stworzenia konkursu i projektu
„Spotkanie z Januszem Korczakiem”. Program był adresowany do szkół podstawowych oraz domów
dziecka. Koordynatorem i autorką projektu była pani Anna Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 225
im. Józefa Bardeckiego w Warszawie. Dom Spotkań z Historią był jednym z głównych
współorganizatorów projektu, obok Muzeum Historii śydów Polskich, Korczakianum – oddziału
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Związku Polskich Artystów Fotografików,
,,Rzeczpospolita”.
Celem programu było zapoznanie z Ŝyciem i twórczością Janusza Korczaka, kształtowanie postawy
tolerancji, wyrabianie u młodych ludzi świadomości swoich praw, skierowanie uwagi uczniów
na konieczność szanowania praw drugiego człowieka, rozbudzanie patriotyzmu lokalnego, zapoznanie
z historią swojej dzielnicy, swojego miasta. Projektowi towarzyszyły konkursy: plastyczny ,,Czy
znasz swoje prawa”, konkurs wiedzy na temat Ŝycia i twórczości Janusza Korczaka oraz konkurs na
gazetkę szkolną „Mały przegląd” poświęconą Januszowi Korczakowi. Podsumowanie projektu, nagrodzenie laureatów odbyło się 14 czerwca 2012 roku. Do wzięcia udziału w komisji konkursowej
została zaproszona Ania Ziarkowska, szefowa Działu Edukacji DSH. Patronat honorowy objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty i Prezydent m.st. Warszawy.
3. Sympozjum „Janusz Korczak – przyjaciel najmniejszych i pedagogiczny VIP”, 16 maja 2012
Sympozjum zorganizowane zostało przez Fundacją BoWarto. Podczas spotkania opowiadaliśmy o
warsztatach Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem – siła dziecięcej wyobraźni prowadzonych w DSH.
W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób, nauczyciele, edukatorzy i uczniowie szkół podstawowych.
4. W ramach Roku Korczakowskiego gościliśmy grupy międzynarodowe, biorące udział
w programach związanych z obchodami tego roku w Polsce i na świecie
7 sierpnia – projekt „Nie ma dzieci. Są ludzie” koordynowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji przy dofinansowaniu MSZ. Dobre praktyki w edukacji i wychowaniu są polską wizytówką na
Wschodzie i słuŜą kreowaniu i umacnianiu pozytywnego wizerunku Polski. W ramach projektu
19 osób z 10 organizacji z 6 krajów (Mołdawia, Ukraina, AzerbejdŜan, Białoruś, Rosja, Kazachstan)
zostało przygotowanych do wdraŜania nowoczesnych koncepcji edukacyjnych i wychowawczych, w
tym wywodzących się z dorobku „Dobrego Doktora” oraz do wprowadzania standardów bezpieczeństwa pracy dzieci w sieci i prowadzenia kursów dokształcających metodą e-learningu.
31 sierpnia – projekt „ENYA Forum” – European Network of Young Advisors, przy European
Network of Ombudspersons for Children (ENOC). Głównym tematem tegorocznego spotkania ENYA
była młodzieŜowa przestępczość i opieka instytucjonalna, jednak w związku z Rokiem Janusza Korczaka, zdecydowano się poświęcić jeden blok zajęć na przybliŜenie postaci Janusza Korczaka.
W ciągu tego bloku, odbył się wykład o Januszu Korczaku oraz spacer po Warszawie śladami Korczaka. W zajęciach wzięły udział 33 osoby, młodzieŜ i osoby dorosłe z Północnej Irlandii, Cypru, Serbii,
Grecji, Finlandii, Malty, Litwy i Polski.
29 września przygotowaliśmy prezentację o Januszu Korczaku oraz spacer śladami Janusza Korczaka
dla dzieci Polonii z Berlina.
5. Warszawski Tydzień Edukacyjny poświęcony Januszowi Korczakowi, 26–30 listopada 2012
W ramach Warszawskiego Tygodnia Edukacji organizowanego przez Biuro Kultury UM Dział Edukacji zorganizował warsztaty: Spotkania z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy; Gdybym był
Kajtusiem Czarodziejem…; Z Pamiętnika Blumki, Janusz Korczak – buntownik. W tym tygodniu przeprowadziliśmy aŜ 29 warsztatów dla szkół biorących udział w WTE. Ponadto przedstawiciel Działu
Edukacji wziął udział w konferencji dla nauczycieli, w części zatytułowanej „Czy historia moŜe być
ciekawa”. Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem pedagogiki,
twórczości i biografii Janusza Korczaka w uczeniu historii.
VI. Klub Przyjaciół KARTY
Klub ten działa nieprzerwanie od chwili powstania DSH. Zajęcia odbywają się w kaŜdy piątek.
W ramach spotkań organizowane są seanse mało znanych filmów dokumentalnych, pokazy slajdów,
dyskusje i wykłady dotyczące XX wieku. Większość materiałów wykorzystywanych podczas spotkań
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pochodzi z zasobów Medioteki DSH oraz Archiwum Ośrodka KARTA. Celem zajęć jest nie tylko
przygotowanie do matury z historii, ale przede wszystkim popularyzacja wiedzy historycznej oraz
inspirowanie młodych ludzi do otwartej rozmowy o trudnych, kontrowersyjnych, a niekiedy bolesnych
zagadnieniach z historii najnowszej. Inicjatorem spotkań jest Koło Historyczne z XI LO im. Mikołaja
Reja w Warszawie, które od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem KARTA.
VII. Seniorzy i Uniwersytety Trzeciego Wieku
Naszą ofertę edukacyjną adresujemy równieŜ do seniorów, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a takŜe pensjonariuszy dziennych domów opieki społecznej, dla których organizujemy pokazy
filmów, prelekcje, zwiedzanie wystaw. Dotychczas z naszej oferty skorzystały m.in. Uniwersytet
Otwarty ,,Pokolenia” z Podkowy Leśnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa, Pierwszy
śoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół Dziennikarzy Seniorów przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy, PTTK śoliborz
oraz Dzielnicowy Dom Pomocy Społecznej Praga Południe.
IX. Konferencje metodyczne dla nauczycieli i edukatorów
1. Trudny wiek XX, styczeń–maj 2012 i październik-grudzień 2012
Cykl seminariów dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia
i Dom Spotkań z Historią. Celem zajęć było przybliŜenie nauczycielom skomplikowanej historii Polski w XX wieku. Wykłady wygłosili najlepsi specjaliści zajmujący się historią najnowszą, miedzy
innymi profesorowie Tomasz Szarota, Jerzy Eisler, Antoni Dudek, Wojciech Morawski, Dariusz Stola,
Andrzej Friszke, Andrzej Krzysztof Kunert. W ramach cyklu odbyły się seminaria:
•
•
•
•
•

Mniejszości narodowe: Asymilacja czy autonomia?;
Migracje ludności – przemiany demograficzne 1917-2000;
Kultura a polityka;
Ewolucja postaw społeczeństwa polskiego w XX wieku;
Rola Kościoła katolickiego w Polsce.

Kolejna edycja cyklu rozpoczęła się w październiku 2012. W tej edycji odbyły się trzy zjazdy, podczas których wykłady i warsztaty prowadzili, między innymi, prof. Eugeniusz Cezary Król, prof. Wojciech Morawski, dr Andrzej Zawistowski, prof. Andrzej Paczkowski i dr Marek Nadolski. Tematyka
zjazdów:
•
•
•

Wielkie wojny XX wieku i ich następstwa
Państwo. Demokracja czy totalitaryzm
Gospodarka a państwo.

2. Nowa podstawa programowa i nowe podręczniki dla II etapu kształcenia, marzec–maj 2012
i październik 2012–styczeń 2013
Kurs dla nauczycieli historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych,
organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń oraz Dom
Spotkań z Historią. Wykłady poprowadzili m.in. prof. Andrzej Karpiński, prof. Tadeusz Wolsza, prof.
Gmurczyk-Wrońska, prof. GraŜyna Szelągowska, prof. Jacek Rzepka. W ramach kursu odbyły
się następujące wykłady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiek XX
Wiek XIX
NowoŜytność
Średniowiecze
StaroŜytność
Gospodarka
Kobieta, męŜczyzna, rodzina
Wojna i wojskowość
Europa i świat
Rządzący i rządzeni
Ojczysty panteon a ojczyste spory
Nauka

12 grudnia odbyło się specjalne spotkanie gwiazdkowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
uczestniczących w kursie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Spotkanie poświęcone było staropolskiej sztuce kulinarnej. Program spotkania objął takŜe przygotowanie i degustację tradycyjnych polskich potraw świątecznych.
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3. Budowniczowie bajek – jak budować historie w oparciu o relacje rodzinne?, 29 marca 2012
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Warsztaty były jednym
z elementów projektu „Dziecko – literatura – rozwój”, przygotowanego przez Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Celem projektu było przybliŜenie nauczycielom literatury współczesnej pisanej dla najmłodszych czytelników. W DSH odbyło się spotkanie z Bogdanem
Butelko, dotyczące wykorzystania w pracy z dziećmi jego ksiąŜki „Bardzo nowe szaty króla”.
4. Warsztaty dla uczestników 41. ogólnopolskiej konferencji historyków zakonnych, 19 maja
2012
Dla uczestników konferencji zorganizowaliśmy warsztaty o metodologii zbierania relacji Jak zbierać
relacje – warsztaty „oral history”.
5. 60. rocznica „Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”, 26 maja 2012
Konferencja Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Domu
Spotkań z Historią skierowana m.in. do dyrektorów szkół, nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wiedzy o kulturze. Celem konferencji było:
•
•
•
•
•

przypomnienie roli Rozgłośni Polskiej RWE w procesie formowania opozycji demokratycznej w PRL
przedstawienie celów i zakresu działalności Rozgłośni Polskiej RWE i Paryskiej Kultury
inspirowanie nauczycieli do twórczych poszukiwań nowatorskich metod nauczania
przygotowanie do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z historii i WOS
integrowanie środowiska nauczycieli warszawskich.

Honorowym gościem spotkania był prof. Zdzisław Najder, dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach
1982–1987. Podczas konferencji odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów, prof. Antoniego Dudka
i prof. Rafała Habielskiego.
6. Warsztaty tworzenia audiodeskrypcji, 25–27 maja 2012
Warsztaty organizowane były przez Muzeum Historii śydów Polskich przy współpracy DSH. Skierowane były pracowników muzeów i edukatorów, chcących dowiedzieć się, jak przystosowywać placówki kultury do potrzeb osób niewidzących. Autorami programu byli: Barbara Szymańska, Tomasz
Strzemiński z Fundacji Audiodeskrypcja. Celem warsztatu było: zapoznanie uczestników ze standardami tworzenia i wdraŜania audiodeskrypcji dzieł plastycznych oraz zasadami kompleksowego udostępniania zbiorów i przestrzeni muzealnej osobom z niepełnosprawnością wzroku, zapoznanie się
ze sposobami wdraŜania audiodeskrypcji, poznanie zasad jej tworzenia oraz nabycie umiejętności
praktycznego jej tworzenia.
7. Międzynarodowa konferencja Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, 19–21 października 2012
Międzynarodowe konferencje z cyklu „Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki” to jedne
z nielicznych w środowisku akademickim cykliczne sesje naukowo-oświatowe. Tegoroczna, siódma
juŜ edycja, odbyła się w Domu Spotkań z Historią. Celem konferencji było podjęcie wspólnej dyskusji
wokół alternatywnych teorii i praktyk edukacyjnych na świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na edukację w demokracji i ku demokracji, prawa dziecka i jego wychowawców oraz miejsce edukacji
alternatywnej w społeczeństwach obywatelskich. W ramach konferencji odbyły się wykłady, warsztaty i dyskusje plenarne, w których wzięło udział 120 osób, w tym wielu gości z zagranicy: Niemiec,
Czech, Wielkiej Brytanii. W ramach konferencji po raz pierwszy pokazany został publicznie w Polsce
film Aleksandra Forda Jest pan wolny, doktorze Korczak. Organizatorzy: Akademia Teologii Chrześcijańskiej, Dom Spotkań z Historią; partnerzy: WCIES, Instytut Goethego, Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum. Patronat: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
X. Program dla grup międzynarodowych
1. Nation and Identity, 23–29 lutego 2012
Projekt organizowany przez Kreisau Initaive przy współpracy z DSH, Pädagogische Hochschule
Heidelberg (Niemcy), Bashu Onlus (Włochy), University of Padova (Włochy), Sigmund Freud Privat
Universität (Austria), Akademie an der Gränze (Austria), Poieinkaiprattein (Grecja), United Societies
of Balkans (Grecja). W ramach projektu 30 uczestników z pięciu europejskich krajów debatowało o
tym, co dla dzisiejszych młodych ludzi znaczą takie pojęcia jak naród i patriotyzm, czy narodowość
determinuje toŜsamość i jak zdefiniować patriotyzm bez obaw o popadanie w nacjonalizm. Uczestnicy
wzięli udział w serii politologicznych i historycznych warsztatów poświęconych tematyce narodowo-
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ści i toŜsamości. Ponadto wszyscy uczestnicy przeprowadzili wywiady z młodymi ludźmi z własnego
środowiska i sami zbadali, jak młodsze pokolenia podchodzą do tej problematyki.
2. Spotkanie dla studentów Harvard University uczestniczących w The Harvard College Europe Program, 22 maja 2012
Dla studentów z Harvardu przygotowaliśmy warsztaty. W pierwszej części zapoznali się z działalnością i zadaniami statutowymi Dom Spotkań z Historią. Druga część warsztatów poświęcona była
historii Warszawy. Studenci obejrzeli wystawę plenerową Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia i rozwiązali powiązane z nią zadania. Potem wzięli udział w prezentacji i dyskusji na temat historii miasta przed II wojną światową.
3. Spotkanie dla uczestników konferencji „Deliberation: values, processes, institutions”,
3 i 4 czerwca
Dla uczestników międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Socjologii UW zatytułowanej „Deliberation: values, processes, institutions”, która odbyła się 4 i 5 czerwca 2012 roku, przygotowaliśmy program zapoznający ich z Warszawą. 3 czerwca studenci, doktoranci i profesorowe
z m.in. Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Polski i Japonii wzięli udział w spacerze po warszawskiej Pradze. Podczas spaceru szczególną uwagę zwrócono na trzy kultury, których ślady są do
dzisiaj widoczne – polską, rosyjską i Ŝydowską. Spacer zakończył się pokazem slajdów w Galerii
Klimy Bocheńskiej. 4 czerwca uczestnicy zwiedzili Pałac Kultury, poznali jego historię, oglądali filmy i slajdy prezentujące architekturę socrealistyczną w Warszawie.
4. Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
W sierpniu 2012 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Zorganizowaliśmy zajęcia dla młodych ludzi przyjeŜdŜających do Polski w ramach unijnego programu MłodzieŜ
w działaniu: Wolontariat Europejski. Zajęcia składały się z warsztatów Warszawa – tygiel religii
i kultur oraz spacerów Praga trzech kultur. Od sierpnia w spotkaniach wzięło udział 10 grup, czyli
prawie 250 osób z Europy i krajów byłego Związku Radzieckiego.
5. Wizyta studyjna uczniów i nauczycieli ze szkoły nr 1450 w Moskwie, 26.10–9.11.2012
MłodzieŜ rosyjska realizuje program edukacyjny uzupełniony o elementy turystyczno-krajoznawcze.
Realizacja projektu pozwoli uczestnikom zapoznać się z wybranymi waŜnymi zagadnieniami z historii
Polski. Motywem przewodnim programu są dwa obszary tematyczne: droga Polski do wolności po
II wojnie światowej, doświadczenia II wojny światowej w Polsce oraz temat zagłady śydów polskich.
Grupa zwiedzała Zamek Królewski na Wawelu, Uniwersytet Jagielloński, Zamek Królewski i Łazienki w Warszawie, Zamek w Malborku, Starówkę w Gdańsku i odwiedziła Dom Spotkań z Historią.
6. W 2012 roku gościliśmy teŜ grupy pracowników muzeów, instytucji kultury, samorządów
i organizacji pozarządowych ze Szwecji (19 kwietnia), Mołdawii (21 maja), Ukrainy (26 maja), Rosji
(12 czerwca), Francji (10 maja), Tunezji (2 czerwca), Wielkiej Brytanii (26 listopada). Podczas spotkań prezentowaliśmy działalność DSH i rozmawialiśmy o moŜliwościach współpracy.

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA
Podstawowym zadaniem powołanego w styczniu 2009 roku odrębnego programu DSH pod nazwą
Warszawska Inicjatywa Kresowa (WIK) jest upowszechnianie wiedzy o historii i wielokulturowym
dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Od samego początku koordynatorem programu
jest Tomasz Kuba Kozłowski – twórca jednej z największych i najbardziej reprezentatywnych kolekcji
poświęconych wschodnim terenom Rzeczypospolitej, popularyzator dziedzictwa Kresów.
Równolegle z działaniami podejmowanymi systematycznie 2012 roku w samym DSH rosnące zainteresowanie tematyką kresową oraz popularność wypracowanej w DSH formy autorskiej prezentacji
multimedialnej spowodowały konieczność organizowania spotkań poza siedzibą DSH, przede wszystkim w Warszawie, ale takŜe w innych miastach. Łącznie, w 2012 roku, koordynator WIK przygotował i poprowadził 106 spotkań (wydarzeń):
– 30 spotkań, które odbyły się w siedzibie DSH
– 32 spotkania, które odbyły się poza siedzibą DSH w Warszawie
– 44 spotkania, które odbyły się poza Warszawą w 24 miastach (miejscowościach).
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Działania podejmowane w 2012 roku w ramach programu WIK poza Warszawą wiązały się przede wszystkim z misją popularyzatorską i edukacyjną DSH, promocją albumu Świat Kresów autorstwa
Tomasza Kuby Kozłowskiego i Danuty Błahut-Biegańskiej, wydanego w 2011 roku przez Dom Spotkań z Historią, kolejnymi ekspozycjami wystawy plenerowej Świat Kresów, stale rozszerzającą się
współpracą z licznymi stołecznymi i pozawarszawskimi instytucjami kultury oraz środowiskami kresowymi. Zadania koordynatora WIK w 2012 roku związane były zwłaszcza z:
– przygotowaniem poprawionego wznowienia albumu Świat Kresów
– przygotowaniem załoŜeń serii wydawniczej „Opowieści z Kresów” wraz z konspektem
i fragmentem tekstu pierwszej publikacji
– przygotowaniem cyklu imprez „Poleskie lato w DSH” towarzyszących od lipca do października wystawie „Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia 1925 – 1939”
– organizacją Dni Wilna i Kresów Północno-Wschodnich (w marcu) oraz Dni Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich (w listopadzie) jako waŜnych elementów współpracy ze środowiskami kresowymi
– organizacją 12. dniowego objazdu po Dolnym Śląsku (w październiku)
I.

Cykl „Opowieści z Kresów” w Domu Spotkań z Historią

„Opowieści z Kresów” – główny projekt programu WIK – to trwający nieprzerwanie od czerwca
2007 roku cykl spotkań prowadzonych przez Tomasza Kubę Kozłowskiego, odbywających się w kaŜdą trzecią środę miesiąca. Bazą źródłową kolejnych prezentacji multimedialnych jest gromadzona
przez autora i licząca ponad 30 tysięcy obiektów kolekcja materiałów i pamiątek kresowych. Podobnie
jak w poprzednich latach, wszystkie spotkania cyklu cieszyły się bardzo dobrą frekwencją sięgającą
zazwyczaj od 150 do 250 osób. W 2012 roku odbyło się 12 spotkań:
1.

2.

3.

4.

18 stycznia: Między Szyrwintą, Szeszupą i Niemnem. Zapomniany zakątek Królestwa Polskiego
Spotkanie poświęcone najbardziej zapomnianemu zakątkowi Kresów, który do 1914 roku znajdował się w granicach
Królestwa Polskiego, sięgającemu aŜ po Niemen pod Kownem. Opowieść o Balwierzyszkach, Kalwarii, Mariampolu,
Prenach, Wierzbołowie, Władysławowie, Wyłkowyszkach oraz innych miejscowościach północnych powiatów dawnej
Guberni Suwalskiej wzbudziła szczególne zainteresowanie publiczności.
15 lutego: Polska, Ŝydowska i francuska Rawa Ruska
Opowieść o mieście leŜącym tuŜ za granicą Rzeczypospolitej, przy trakcie łączącym Lublin ze Lwowem., w którym
zawiązywali sojusz August II Mocny i Piotr Wielki., pod którym w 1914 roku wojska rosyjskie rozbiły 4 armię austrowęgierską i gdzie w latach 40. Niemcy więzili francuskich i belgijskich jeńców wojennych. Autor cyklu mówił m.in.
o burzliwych dziejach miasta, mieszkających w nim Polakach i śydach, 12 letniej bohaterskiej Rosie Zenoch, Centralnej
Szkole StraŜy Granicznej, francuskich jeńcach i odnalezionym w USA sztandarze.
21 marca: Bogarodzica, Karaimi, Tyszkiewiczowie i jachty. Wyprawa do Trok
Opowieść o dawnej stolicy województwa trockiego, leŜących niecałe 30 kilometrów od Wilna Trokach, dawnej warowni Wielkich KsiąŜąt Litewskich, jednym z najwaŜniejszych skupisk polskich Karaimów, siedzibie Tyszkiewiczów
i modnym ośrodku sportów Ŝeglarskich.
18 kwietnia: Rzeka graniczna. Z biegiem Zbrucza
Spotkanie poświęcone dawnej granicy biegnącej wzdłuŜ Zbrucza od okolic Awratyna na Wołyniu po Okopy Św. Trójcy
nad Dniestrem. W programie wieczoru znalazły się m.in. krótkie dzieje Podwołoczysk i burzliwa historia Husiatyna,
opisy nadzbruczańskich warowni, rezydencji hrabiów Gołuchowskich i straŜnic KOP-u, opowieści o Światowidzie w
Liczkowcach i Adamie Chmielowskim w Kudryńcach.

5.

16 maja: Z pątnikami do Kochawiny, Milatyna, Poczajowa, Podkamienia i Zarwanicy
Wędrówka po Ziemi Czerwieńskiej, Podolu i Wołyniu śladami dawnych i współczesnych pielgrzymów. W programie
wieczoru znalazły się opowieści o pięciu sanktuariach religijnych Kresów Południowo-Wschodnich: Kochawinie koło
Stryja, Milatynie, gdzie słynął obraz Jezusa Konającego; klasztorze Dominikanów w Podkamieniu z obrazem Matki BoŜej ŚnieŜnej, wspaniałej Ławrze Poczajowskiej, jednym z największych ośrodków prawosławia oraz Zarwanicy – narodowym sanktuarium kościoła greckokatolickiego.

6.

20 czerwca: Orły i tryzuby. Wizerunki polskie i ukraińskie
Wspólne polsko-ukraińskie Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej były okazją do przypomnienia, jak postrzegali siebie
nawzajem Polacy i Ukraińcy przed stu laty. Autor cyklu za pomocą oryginalnych rysunków, grafik, druków ulotnych,
kart pocztowych i okładek ksiąŜek z końca XIX i początku XX przedstawił polskie i ukraińskie motywy ikonograficzne,
zarówno te charakterystyczne – podkreślające narodową odrębność i podtrzymujące stereotypowe wyobraŜenia i uprzedzenia – jak i te, na których widać zaskakujące czasem podobieństwa między tymi nacjami.
18 lipca: Polesia czar i gorycz
Wystawa fotografii Zofii Chomętowskiej z Polesia była okazją do konfrontacji dwóch, całkowicie róŜnych wizerunków
tej krainy z początku XX wieku. Idyllicznej wizji największej w Europie krainy bagien i dziko płynących rzek, raju

7.
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dla myśliwych i „skansenu pierwotnej Słowiańszczyzny” z obrazem najbardziej upośledzonego gospodarczo i cywilizacyjnie regionu II Rzeczypospolitej, gdzie dojmująca bieda i powszechny analfabetyzm generowały napięcia społeczne.
8. 15 sierpnia: Beliniackie czako i krechowiecka szabla. Rzecz o dwóch ułańskich legendach
Spotkanie odbywające się w dniu Święta Wojska Polskiego poświęcone było zderzeniu dwóch kawaleryjskich legend.
W czasie I wojny światowej na Kresach, po obu stronach frontu, z Rosją bił się 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich, a
z Niemcami 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. O dowódcach obu pułków, ułanach, potyczkach i bitwach oraz trwającej
do dziś legendzie mówił autor cyklu, wnuk ułana Beliny, który za walki nad Stochodem i pod Chodorowem otrzymał z
rąk Józefa Piłsudskiego krzyŜ Virtuti Militarii.
9. 19 września: Katastrofa. Polesie we wrześniu 1939 roku
Wrzesień 1939 roku kojarzy się zazwyczaj z bohaterskimi postawami obrońców polskich redut i miast, bezwzględnością
i okrucieństwem wkraczających okupantów. Z rzadka powracają obrazy chaosu i rozpadającego się państwa, Ŝołnierzy
i oficerów porzucających swoje oddziały, tysięcy uciekinierów miotających się w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca,
plądrowanych dworów i pałaców, gwałtów i zbrodni dokonywanych przez chłopów i uzbrojone bandy na Kresach. Spotkanie przypominające dramatyczne wydarzenia i relacje z ogarniętego wojennym chaosem Polesia oparte było na niezwykłym zapisie wrześniowej katastrofy pozostawionym przez Zofię Chomętowską.
10. 24 października: Kowel nad Turją. W gnieździe reŜyserów i filmowców
Prezentacja poświęcona miastu Kowel na Wołyniu, w którym urodziło się kilku znaczących reŜyserów i filmowców.
Codzienne Ŝycie tego wielonarodowego, powiatowego miasta, zamieszkałego przede wszystkim przez śydów, w którym wybudowano monumentalny kościół – Pomnik Krwi i Chwały, powróciło we wspomnieniach jego mieszkańców,
m. in. W barwnej relacji pozostawionej przez prof. Michała Friedmana.
11. 21 listopada: Za lwowską rogatką. Od Skniłowa i Zimnej Wody do Janowa i Gródka Jagiellońskiego
Opowieść o lwowskich przedmieściach: Kulparkowie, Sygniówce i Skniłowie oraz miejscowościach połoŜonych na zachód od Lwowa – Zimnej Wodzie, Janóowie i Gródku Jagiellońskim Świrki z Kulparkowa, lotnicze wzloty i katastrofy
na Skniłowie, Sęp-Szarzyński i oficerowie z Zimnej Wody, wielkie pływanie w Janowie czy jagiellońska legenda Gródka to niektóre prezentacji, która odbywała się w ramach listopadowych Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
12 19 grudnia: Miasto mojej Matki. Opowieść o Jaworowie
Ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego, dobroczynna woda, którą kurowali się polscy królowie, zaskakujące wybory
braci Szeptyckich, świat drewnianych kołotuszek i koników na biegunach, zwycięska bitwa gen. Sosnkowskiego z
Niemcami we wrześniu 1939, polsko-ukraińskie konflikty i pojednania to niektóre wątki spotkania poświęconego dawnemu miastu powiatowemu w województwie lwowskim.

II. Cykl „Kino kresowe” w Domu Spotkań z Historią
Od lipca 2008 roku w ramach cyklu „Kino kresowe” organizowane są w DSH projekcje filmów
archiwalnych, fabularnych i dokumentalnych poświęconych dziedzictwu Kresów. Pokazom towarzyszą komentarze dotyczące prezentowanych zdarzeń i miejsc, bohaterów i ich losów, sylwetek reŜyserów, a takŜe spotkania i dyskusje z twórcami filmów. W ramach cyklicznych, comiesięcznych pokazów w 2012 roku w DSH zostało pokazanych 16 filmów:
1.

2.

3.

4.

5.

27 stycznia: Kadisz. Ostatni śydzi z Szarogrodu, (1992, 30’), reŜ. Stanisław Krzemiński, Mieczysław Siemieński
Das Wunder von Podolien (Cud Podola), (1997, Niemcy), reŜ. Grzegorz Linkowski.
Pokaz filmów poświęconych losom szarogrodzkich śydów w XX wieku. Szarogród na Podolu załoŜony został w XVI
wieku jako twierdza strzegąca południowych rubieŜy Rzeczypospolitej. Władali nim Zamojscy, Lubomirscy, Sanguszkowie, Potoccy i Braniccy a jego mieszkańcami w XIX i na początku XX wieku byli przede wszystkim śydzi.
24 lutego: Z biegiem Bugu (2007, 52’), reŜ. Adam Wiesław Kulik.
Pokaz dwóch odcinków reportaŜu poświęconego historycznemu i kulturowemu dziedzictwu ziem nadbuŜańskich. Dzięki filmowi zrealizowanemu przez Lubelski Ośrodek TVP widzowie mogli odszukać źródła Bugu pod WerhobuŜem,
odwiedzić Złoczów, Olesko, Podhorce, Bełz, Sokal i Uściług tak silnie związane z dziejami Rzeczypospolitej. Po projekcji odbyło się spotkanie z autorem filmu Adamem Wiesławem Kulikiem, pisarzem, poetą, dziennikarzem i filmowcem z Lublina, dokumentującym dziedzictwo Kresów Południowo-Wschodnich.
23 marca: Duszpasterz Wileńszczyzny (2007, 30’), Kaziuki i zapach palm (2004, ‘30), reŜ. Józef Wierzba
Pokaz filmów dokumentalnych poświęconych Wileńszczyźnie – opowieść o kapłanie Józefie Obrębskim (zmarłym
w 2011 roku w wieku 105 lat) oraz filmu przypominającego historię kaziukowego kiermaszu i tradycję wyrobu słynnych palm wileńskich. Po projekcji odbyło się spotkanie z reŜyserem filmów Józefem Wierzbą, który w Ośrodku TVP
Białystok dokumentował dziedzictwo Kresów Północno–Wschodnich oraz losy Ŝyjących na tych ziemiach Polaków.
13 kwietnia: Złoty wrzesień. Kronika Galicji 1939–1941 (2010, 50’), reŜ. Taras Chomicz.
Pokaz filmu zrealizowanego we Lwowie na zamówienie Zachodnio-Ukraińskiego Centrum Badań Historycznych. Fabularyzowany dokument opowiada o radzieckiej okupacji Małopolski Wschodniej – Zachodniej Ukrainy w latach 1939–
1941. Wypowiedzi świadków, komentarze polskich i ukraińskich historyków, odnalezione dokumenty, oryginalne zdjęcia i kroniki filmowe ilustrowane są dodatkowo wątkami fabularnymi, odgrywanymi przez profesjonalnych lwowskich
aktorów i miłośników rekonstrukcji historycznych.
11 maja: Kawaler księŜyca (2010, 50’), reŜ. Jeremi CzyŜewski, scen. Sławomir Gowin.
Filmowa opowieść o Henryku Zbierzchowskim, poecie, prozaiku, dramatopisarzu, satyryku, legendarnym bardzie miasta Lwowa. Film powstał na podstawie scenariusza Sławomira Gowina, poety i krytyka literackiego, który prowadzi wi-
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dza po Lwowie śladami Zbierzchowskiego. Dokument przywołuje klimat Lwowa lat 20. i 30., a zwłaszcza Ŝycie lwowskiej cyganerii. Po projekcji odbyło się spotkanie z twórcami – Sławomirem Gowinem i Jeremim CzyŜewskim.
6. 6 lipca: Polesie. ReportaŜ z krainy tęsknych pieśni, (ok. 1935), Maksymilian Emmer, Jerzy Maliniak; fragmenty kronik
PAT i filmów dokumentalnych z lat 30.
Pokaz filmów dokumentalnych nakręconych na Polesiu w latach 30., przechowywanych w zasobach Filmoteki Narodowej – urokliwego dokumentu Maksymiliana Emmera i Jerzego Maliniaka, w którym charakterystyczne krajobrazy Polesia stanowią tło dla idyllicznej wizji Ŝycia Poleszuków, reportaŜy PAT z Horodna – znanego ośrodka garncarskiego
na Polesiu – oraz jarmarku na łodziach w Pińsku, fragmentu filmu PAT „Piękno naszych Ziem Wschodnich” z 1938 roku. Partnerem pokazu była Filmoteka Narodowa.
7. 4 sierpnia: Pamiętnik w promieniach światła (2011, 43’), reŜ. Jurij Goruliow.
Premierowy pokaz filmu o jednej z najwaŜniejszych i najaktywniejszych fotografek dwudziestolecia międzywojennego
i lat 40., Zofii Chomętowskiej, zrealizowanego przez białoruskiego reŜysera i operatora, autora kilku dokumentów poświęconych polskim śladom i polskiemu dziedzictwu na Białorusi. W pokazie uczestniczyli: przybyły z Mińska reŜyser
i przybyła z Argentyny córka artystki Gabriella Chomętowska-Grether.
8. 15 września: Pamiętnik w promieniach światła (2011, 43’), reŜ. Jurij Goruliow.
Pokaz białoruskiego filmu dokumentalnego opowiadającego o Ŝyciu i dokonaniach Zofii Chomętowskiej – w tym takŜe
o jej rodzinnym Polesiu, zrealizowanego przez Jurija Goruliowa, który w poszukiwaniu prawdy o Ŝyciu artystki dotarł
m.in. do Argentyny, gdzie zarejestrował barwną opowieść jej córki – Gabrielli Chomętowskiej-Grether.
9. 3 października: Zapomniana flotylla (2005, 59’), reŜ. Leszek Wiśniewski, scen. Jan Tarczyński.
Film dokumentalny poświęcony mało znanej formacji Polskiej Marynarki Wojennej jaką była Flotylla Pińska strzegąca
wschodnich granic Rzeczypospolitej. Licząca około 100 okrętów i jednostek pomocniczych formacja zapisała bohaterskie karty w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939 roku. Film ukazuje pokojową słuŜbę
tej jednostki, czyny bojowe i tragiczny finał 1939 roku, a takŜe dokonania jej techniczne: zbudowane okręty, porty
i przystanie, regulację traktów wodnych, wkład gospodarczy i kulturalny w rozwój Polesia.
10. 10 listopada: Wszystko dla Orląt (1991, 28’), reŜ. Zbigniew Kowalewski, Polskie Termopile (2003, 22’), reŜ. Jerzy
Janicki, Dytiatyn 1920 (2010, ’23), reŜ. Ewa Szakalicka.
Zorganizowany w przeddzień Święta Niepodległości pokaz filmów poświęconych walkom toczonym na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1918 – 1920., w ramach którego przypomniano udział lotników polskich w bojach
o Lwów w listopadzie 1918 roku, bitwy pod Zadwórzem i Dytiatynem nazywane „polskimi Termopilami”. Po projekcji
odbyło się spotkanie z twórcami filmów: Zbigniewem Kowalewskim i Ewą Szakalicką.
11. 8 grudnia: KsięŜniczka z Leicą (2012, 52’), reŜ. Juryj Garulow.
Premierowy pokaz polskiej wersji filmu o Zofii Chomętowskiej zorganizowany we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Fundacją Archeologia Fotografii i Filmoteką Narodową.
Opowieść o jednej z najwaŜniejszych i najaktywniejszych fotografek dwudziestolecia międzywojennego i lat 40., jej Ŝyciu rodzinnym na Polesiu, w Warszawie i Argentynie ilustrowana była setkami zdjęć wykonanych przez artystkę,
wspomnieniami jej córki Gabrielli Chomętowskiej-Grether i przyjaciółki Emilii Boreckiej, wypowiedziami Karoliny
Puchały-Rojek oraz białoruskich krytyków i historyków fotografii. Po raz pierwszy zaprezentowano teŜ oryginalne kadry filmowe nakręcone przez Zofię Chomętowską na Polesiu w latach 30. Po projekcji odbyło się spotkanie z reŜyserem, twórcami filmu i przedstawicielami instytucji, dzięki których pomocy film powstał.

III. Inne spotkania poświęcone dziedzictwu Kresów w Domu Spotkań z Historią
Obok prezentacji z cyklu „Opowieści z Kresów” i projekcji z cyklu „Kino kresowe” w ramach
programu WIK zorganizowano takŜe 4 inne spotkania z udziałem przedstawicieli środowisk kresowych, świadków historii oraz zaproszonych gości i ekspertów.
1.

2
3.

4.

28 lipca: Józef Szymańczyk - Polesie w obiektywie samouka, prezentacja Ireny Domańskiej. Spotkanie poświęcone
jednemu z najciekawszych fotografów Polesia, który w latach 30. utrwalał rzeczywistość poleskich miasteczek i wsi na
szklanych negatywach. Multimedialną prezentację i źródłową opowieść o Józefie Szymańczyku z Kosowa Poleskiego
przygotowała jego córka, Irena Domańska, która zaprezentowała oryginalne pamiątki związane z działalnością fotograficzna ojca. Spotkanie odbyło się w ramach „Poleskiego lata w DSH” – cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie fotografii Zofii Chomętowskiej z Polesia z lat 1925–1939.
8 września: spotkanie członków Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan – Sybiraków związane z dwudziestą rocznicą działalności Środowiska Borowicza.
16 września: Od Arner Boyd i Bułhaka do Wieczorka. Fotografowie Polesia, prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego. Spotkanie poświęcone postaciom, które w latach 20. i 30. dwudziestego wieku fotografowały Polesie – znanym fotografikom, etnografom, krajoznawcom, inŜynierom, podróŜnikom i fotografom lokalnym. Prezentacja przygotowana
przez koordynatora WIK odbyła się w ramach „Poleskiego lata w DSH” – cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie fotografii Zofii Chomętowskiej z Polesia z lat 1925– 1939.
14 grudnia: Kresy pod choinkę! Nie tylko dla bibliofilów, spotkanie poświęcone przeglądowi najwaŜniejszych publikacji poświęconych Kresom, które ukazały się w 2012 roku. Po prezentacji wybranych kilkudziesięciu tytułów, o wydawnictwach opublikowanych w kraju i poza granicami dyskutowali: prof. Jarosław Komorowski z Instytutu Sztuki PAN,
redaktor „Spotkań z zabytkami”, Krzysztof Jabłonka z Muzeum Józefa Piłsudskiego, Maciej Rosalak z redakcji „UwaŜam Rze Historia” oraz Tomasz Kuba Kozłowski. Wśród uczestników rozlosowano 5 ksiąŜek ofiarowanych przez Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Pomoc Polakom
na Wschodzie.
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IV. Promocje wydawnictw poświęconych Kresom w Domu Spotkań z Historią
WaŜną formą upowszechniania wiedzy o Kresach jest promocja wydawnictw poświęconych historii i dziedzictwu Kresów oraz organizacja spotkań z ich autorami. Powodem do satysfakcji był fakt
uhonorowania przez jury 5 edycji konkursu „KsiąŜka Historyczna Roku” główną nagrodą w kategorii
„Najlepsza ksiąŜka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” pracy Dietera Scenka Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej. Warszawska promocja tej ksiąŜki oraz spotkanie z Dieterem Schenkiem zostało zorganizowane w
ramach programu WIK w pod koniec ubiegłego roku. W 2012 roku odbyły się 4 promocje wydawnictw poświęconych dziedzictwu Kresów:
1.

12 marca: Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów
Spotkanie z prof. Małgorzatą Omilanowską, historykiem sztuki, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i autorką ksiąŜki Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów, wydanej przez Instytut Sztuki PAN. Prezentacja prof. Omilanowskiej o Połądze z końca XIX i początku XX wieku, stworzonym przez jej
właścicieli – Antoninę i Feliksa Tyszkiewiczów – uzdrowisku oraz słynnych, bywających w nim gościach – arystokratach, poetach, pisarzach i malarzach – spotkała się z bardzo dobrą reakcją zgromadzonej publiczności.

2.

7 sierpnia: Niebiosa są puste. Odkrywanie zapomnianego miasta
Spotkanie z Avromem Bendavidem-Valem z Waszyngtonu, Amerykaninem, potomkiem kresowej, Ŝydowskiej rodziny,
autorem ksiąŜki Niebiosa są puste. Odkrywanie zapomnianego miasta, który poświęcił wiele lat, by odtworzyć historię
miasteczka Zofiówka (Trochimbrod) na Wołyniu, w którym urodził się i dorastał jego ojciec. Spotkanie z udziałem autora i prof. Andrzeja śbikowskiego (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, śIH), zorganizowane
przez Dział Wystaw i Publikacji, prowadził koordynator WIK.

3.

16 listopada: Polentechnikum (Politechnika Ryska i karcer w Rydze)
Promocja ksiąŜki Ē. Jēkabsonsa, A. Janickiego i M. Laszczkowskiego wydanej przez Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęconej Politechnice w Rydze. Uczelnia ta odegrała
waŜną rolę w kształtowaniu polskiej inteligencji technicznej w 2 połowie XIX i w 1 połowie XX wieku. Promocji
ksiąŜki z udziałem prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadora Łotwy w Polsce towarzyszyły:
– premiera filmu Karcer w Rydze. śywe dziedzictwo Piotra Kornobisa
– prezentacja projektu konserwatorskiego „Ryga – dawny karcer Politechniki Ryskiej”
– pokaz oryginalnych archiwaliów i pamiątek z Rygi przygotowany przez koordynatora WIK.

4.

16 listopada: Piwo to napój niezbędny. Przemysł piwowarski na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Promocja albumu Sławomira Jędrzejewskiego wydanego przez Wydawnictwo Wysoki Zamek z Krakowa. Gośćmi wieczoru byli Sławomir Jędrzejewski, autor ksiąŜki, Jacek Tokarski, wydawca oraz mecenas Leszek Kosiorowski, wybitny
znawca rynków kapitałowych, specjalizujący się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych, Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Jego refleksja o przemyśle i spółkach
akcyjnych na Kresach była wstępem do prezentacji Sławomira Jędrzejewskiego, poświęconej piwowarstwu na Kresach.

V. Współpraca WIK ze stołecznymi instytucjami kultury i Uniwersytetami Trzeciego Wieku.
Rosnące zainteresowanie dziedzictwem Kresów oraz spotkaniami organizowanymi w siedzibie
DSH spowodowało liczne prośby o organizację prezentacji popularyzujących dziedzictwo Kresów w
innych miejscach i instytucjach na terenie Warszawy. Spotkania te organizowane były w ramach
współpracy ze stołecznymi instytucjami kultury, działającymi w Warszawie uniwersytetami trzeciego
wieku i szkołami ponadgimnazjalnymi.
Kontynuowana była – rozpoczęta w ubiegłych latach – współpraca z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku Fundacji Shalom, Pierwszym śoliborskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Domem Kultury
Działdowska, Klubem Seniora „66” na śoliborzu, Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów Wrzeciono.
Po raz pierwszy zorganizowane zostały spotkania dla słuchaczy Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. We wrześniu 2012 roku – w ramach trwającej od kilku lat współpracy z Centrum Promocji
Kultury na Pradze – uruchomiony został stały, comiesięczny cykl prezentacji „Kresy dalekie i bliskie”
w Klubie Kultury Seniora na Gocławiu. Od stycznia do sierpnia raz w miesiącu odbywały się spotkania w restauracji „Kresowiak”, w której w czerwcu 2011 Dom Spotkań z Historią uruchomił cykl prezentacji „Kresy i bezkresy…” (W jego ramach przedstawiane były powtórkowe prezentacje przygotowane na potrzeby cyklu „Opowieści z Kresów” w DSH w latach ubiegłych). Łącznie, w 2012 roku
w Warszawie (poza siedzibą DSH) zorganizowane zostały 32 spotkania:
1.
2.
3.
4.

12 stycznia: Klub Seniora „66”, ul. Mickiewicza 66, Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach w Niemirowie,
Lubieniu, Morszynie i Truskawcu.
18 stycznia: Pierwszy śoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
19 stycznia: Restauracja Kresowiak, Hules! Na nartach w Karpatach Wschodnich.
26 stycznia: Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Pisz na Berdyczów

36

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

16 lutego: Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Nie tylko Bełz… Zapomniana Sokalszczyzna.
16 lutego: Restauracja Kresowiak, Pisz na Berdyczów!
3 marca: Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, Wilno w kadrze.
9 marca: Centrum Promocji Kultury, Wieczór wileński. Obraz Wilna w filmie dokumentalnym.
15 marca: Restauracja Kresowiak, Świętojerską, Mickiewicza, Giedymina. Kaziukowy spacer po Wilnie.
3 kwietnia: Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ
była!
3 kwietnia: Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ
była! (ze względu na liczbę słuchaczy konieczne było zorganizowanie dwóch odrębnych spotkań)
19 kwietnia: Restauracja Kresowiak, Z Piłsudskim do Ostrej Bramy. Konflikt o Wilno i wileńska Wielkanoc 1919
roku, w spotkaniu wziął udział Krzysztof Jaraczewski, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego, wnuk Józefa Piłsudskiego.
20 kwietnia: Dom Kultury Działdowska, Z biegiem Niemna. Krajobrazy polskie, białoruskie i litewskie.
10 maja: Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Lida w zakamarkach pamięci.
13 maja: Pałac Kultury i Nauki, Kresy czyli Unia tu juŜ była!, prezentacja zorganizowana w ramach Warszawskich
Targów KsiąŜki.
17 maja: Restauracja Kresowiak, Borysławska ziemia obiecana, w spotkaniu wziął udział prof. Szewach Weiss, urodzony w Borysławiu, b. przewodniczący Knesetu, b. ambasador Izraela w Polsce, Przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Cashem.
21 czerwca: Restauracja Kresowiak: Kosowska kuchnia jarska. Wśród jaroszy, golasów, elsów, chasydów i Hucułów.
19 lipca: Restauracja Kresowiak, Z biegiem Niemna. Kajakiem od Stołpców po Kowno.
16 sierpnia: Restauracja Kresowiak, PoŜoga. Bolszewicy na Kresach.
24 sierpnia: Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, Wrzeciono, Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych uzdrowiskach w Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu.
18 września: Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!
4 października: Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Przepadł w Brodach. Rzecz o świetności i upadku
wolnego handlowego miasta Brody.
29 października: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego, Kresy… Z czym nam się kojarzą, warsztaty dla
uczniów liceum zorganizowane w ramach obchodów dnia Patrona.
30 października: Bielański. Uniwersytet Trzeciego Wieku, RóŜańcowa Madonna i rabini znad Seretu. Opowieść o
Czortkowie.
7 listopada: Pierwszy śoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Merkury we Lwowie –- o lwowskich targach, sklepach
i rzemieślnikach.
14 listopada: Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ
była!
20 listopada: Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Lwowski frygani. Restauracje, knajpy i kawiarnie Lwowa, prezentacja zorganizowana w ramach Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z udziałem uczniów Gimnazjum nr 27 im.
Orląt Lwowskich
23 listopada: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Apel ku czci profesorów lwowskich zamordowanych w 1941 roku
zorganizowany w ramach Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
27 listopada: Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Za lwowską rogatką. W Brzuchowicach, Dublanach i Kulikowie
5 grudnia: Pierwszy śoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Z pątnikami do Milatyna, Kochiwany Zarwanicy,
Poczajowa i Podkarmienia
6 grudnia: Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Lwowski frygani. Restauracje, knajpy i kawiarnie Lwowa
18 grudnia: prezentacja w Klubie Kultury Seniora na Gocławiu.

W ramach wymienionych wydarzeń, podczas zorganizowanych po raz pierwszy z inicjatywy WIK
Dni Wilna i Kresów Północno-Wschodnich, we współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury (BOK),
Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej (BCEK), Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga
Południe (CPK) pokazano 5 filmów poświęconych Wilnu i Wileńszczyźnie.
1.
2.
3.
4.
5.

3 marca: Moje Wilno (1994, 38’), reŜ. Alina Czerniakowska, z udziałem Aliny Czerniakowskiej, pokaz i dyskusję
prowadził koordynator WIK (BCEK).
3 marca: Wileńskie Kaziuki i zapach palm (2007, 24’), reŜ. Józef Wierzba, z udziałem Józefa Wierzby, pokaz i dyskusję prowadził koordynator WIK (BCEK).
9 marca: Moje Wilno (1994, 38’), reŜ. Aliny Czerniakowskiej, z udziałem Aliny Czerniakowskiej pokaz i dyskusję
prowadził koordynator WIK (CPK).
9 marca: Jewish life in Wilna (1939, 10’), reŜ. Saul i Izaak Goskind, spotkanie prowadził koordynator WIK (CPK).
9 marca: Zapomniana rozgłośnia (2009, 30’), reŜ. Józef Wierzba, pokaz i dyskusję prowadził koordynator WIK (CPK).

VI. Wydarzenia i imprezy organizowane przez WIK poza Warszawą – promocje albumu Świat
Kresów i dorobku WIK w kraju, pokazy wystawy Świat Kresów, prezentacje w instytucjach kultury i Uniwersytetach Trzeciego Wieku, warsztaty i zajęcia dla młodzieŜy szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
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Wydanie przez DSH w 2011 roku albumu Świat Kresów spowodowało, Ŝe jednym z waŜniejszych
nurtów działalności Warszawskiej Inicjatywy Kresowej w 2012 roku były działania związane z jego
promocją, organizowane równieŜ poza Warszawą, szczególnie w miastach o znacznej liczbie mieszkańców mających kresowe korzenie. Część przedsięwzięć była ściśle związana z pokazami wystawy
plenerowej Świat Kresów, która dzięki staraniom koordynatora WIK od połowy 2011 roku eksponowana była w kolejnych miejscowościach na Dolnym Śląsku i ŁuŜycach. W 2012 roku wystawa została
pokazana w Bolesławcu, Węglińcu, Bogatyni i Pieńsku.
Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i historycznym Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej oraz wypracowana w ramach programu WIK oryginalna oferta popularyzatorska i edukacyjna
skutkowały licznymi prośbami o organizowanie spotkań i prezentacji w pozastołecznych placówkach
kulturalnych, oświatowych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W sumie zorganizowanych zostały
44 spotkania (wydarzenia) w 24 miejscowościach.
WaŜnym przedsięwzięciem było przygotowanie i poprowadzenie przez koordynatora WIK warsztatów, zajęć i prezentacji dla uczestników XLI Zlotu Grunwaldzkiego „Pod wspólnym niebem” zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego w lipcu 2012 roku na polach grunwaldzkich.
Największym przedsięwzięciem popularyzatorskim, promocyjnym i logistycznym był dwunastodniowy objazd Dolnego Śląska w październiku 2012 roku, obejmujący łącznie 23 wydarzenia zorganizowane w 16 miejscowościach. W trakcie objazdu koordynator WIK poprowadził 16 autorskich
spotkań: 8 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
8 prezentacji multimedialnych połączonych z promocją albumu. W ramach objazdu, koordynator WIK
uczestniczył takŜe w 7 koncertach galowych zorganizowanych w ramach XI edycji Legnickich Dni
Kultury Kresowej z 15. minutową prezentacja „Z Kresów rodem…”. Prezentację tę przedstawił takŜe
w Teatrze Starym w Bolesławcu.
Kalendarium wydarzeń i imprez związanych z promocją albumu Świat Kresów, promujących dorobek WIK w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie Kresów, towarzyszących kolejnym
ekspozycjom wystawy Świat Kresów, organizowanym w ramach lokalnych festiwali i dni kresowych
oraz związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych poza Warszawą w ciągu 2012 roku wygląda następująco:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

15 stycznia: prezentacja w Kielcach Borysławska ziemia obiecana, połączona z promocją albumu Świat Kresów, Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4. Organizatorem spotkania było Muzeum Historii Kielc.
9 lutego: prezentacja w Górze Kalwiarii Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!, Ośrodek
Kultury w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 14. Uczestnikami spotkania byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Górze Kalwarii.
14 marca: prezentacja w Sokołowie Podlaskim Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!, Sokołowski Ośrodek Kultury, ul Wolności 27. Uczestnikami spotkania byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Sokołowie Podlaskim.
16 marca: prezentacja w Bolesławcu Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była! Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Henryka Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 6. Wydarzenie zorganizowane w
związku z otwarciem wystawy Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego w Bolesławcu. Uczestnikami byli
przedstawiciele władz miasta i powiatu, nauczyciele, młodzieŜ, organizacje kresowe, mieszkańcy Bolesławca.
16 marca: prezentacja w Bolesławcu; Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach w Niemirowie, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Henryka Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 6.
Spotkanie zorganizowane jako impreza towarzysząca wystawie Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego.
17 marca: prezentacja w Bolesławcu Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do Okopów Świętej Trójcy, Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Henryka Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 6. Spotkanie zorganizowane jako impreza towarzysząca wystawie Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego.
30 marca: prezentacja w Węglińcu Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!, Hala Sportowa
im. T. Hoppera, ul. T. Kościuszki 5. Wydarzenie zorganizowane w związku z otwarciem wystawy „Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego” w Węglińcu. Uczestnikami byli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele, młodzieŜ, członkowie organizacji kresowych, mieszkańcy Węglińca. Organizatorami byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu oraz Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Węglińcu.
11 kwietnia: prezentacja w Podkowie Leśnej Z biegiem Dniestru. Kajakiem przez Ziemię Czerwieńską, Pokucie i Podole, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lilpopa 18. Uczestnikami spotkania byli słuchacze Uniwersytetu
Otwartego Pokolenia w Podkowie Leśnej.
24 kwietnia: warsztaty edukacyjne w Bogatyni Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!,, Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego. Zajęcia dla uczniów klas VI szkół podstawowych z Bogatyni
połączone ze zwiedzaniem wystawy Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego.
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10. 24 kwietnia: warsztaty edukacyjne w Bogatyni Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!,,
Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego. Zajęcia dla uczniów szkół licealnych z Bogatyni połączone
ze zwiedzaniem wystawy Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego w Bogatyni.
11. 24 kwietnia: prezentacja w Bogatyni Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!, Bogatyński
Ośrodek Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego. Wydarzenie zorganizowane w związku z otwarciem wystawy Świat
Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego w Bogatyni. Uczestnikami byli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele, młodzieŜ, członkowie organizacji kresowych, mieszkańcy Bogatyni. Organizator: Bogatyński Ośrodek Kultury.
12. 27 kwietnia: prezentacja w Jarosławiu Za lwowską rogatką. W Brzuchowicach, Dublanach i Kulikowi, Publiczne
Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu, ul. 3 Maja 30. Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Dziedzictwo Kresów oraz
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Jarosławiu
13. 14 czerwca: prezentacja w Bytomiu Z pątnikami do Kochawiny, Milatyna, Poczajowa, Podkamienia i Zarwanicy,
Centrum Kresowe, ul. Moniuszki 13. Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Bytomiu i Światowy Kongres Kresowian jako wydarzenie inaugurujące XVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian.
14. 15 czerwca: prezentacja w Bytomiu Sentyment, powinność, inspiracja. Popularyzacja kulturowego i historycznego
dziedzictwa Kresów przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie w latach 2007 – 2012. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego. Prezentacja została przedstawiona w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Kresowej pt.
„Zachować pamięć – organizacje kresowe w Polsce”.
15. 16 czerwca: prezentacja w Bytomiu Polesia czar i gorycz. Włóczęga po ostępach Słowiańszczyzny, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego. Spotkanie zorganizowane przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w związku
z I Ogólnopolską Konferencją Kresową „Zachować pamięć – organizacje kresowe w Polsce”.
16. 11 lipca: warsztaty edukacyjne na Polach Grunwaldu Kresy w pigułce, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Zajęcia dla
uczestników XLI Zlotu Grunwaldzkiego „Pod wspólnym niebem” zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego.
17. 11 lipca: prezentacja na Polach Grunwaldu Biwak na Kresach. Wśród włóczęgów, podróŜników, myśliwych i harcerzy,
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Zajęcia dla uczestników XLI Zlotu Grunwaldzkiego zorganizowanego przez Związek
Harcerstwa Polskiego.
18. 11 lipca: prezentacja na Polach Grunwaldu Wszystko co nasze… Lwowskie początki skautingu i Harcerstwa, Amfiteatr. Prezentacja dla uczestników XLI Zlotu Grunwaldzkiego zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego.
19. 12 lipca: prezentacja na Polach Grunwaldu Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była!, Amfiteatr. Prezentacja dla uczestników XLI Zlotu Grunwaldzkiego zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego.
20. 21 lipca: prezentacja w Pieńsku Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia tu juŜ była! połączona z promocją
albumu Świat Kresów, Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk, ul. Świerczewskiego 23. Wydarzenie
zorganizowane w związku z otwarciem wystawy Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego w Pieńsku. Organizatorem wystawy i towarzyszących jej spotkań było Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk.
21 22 lipca: prezentacja w Pieńsku Polesia czar i gorycz. Włóczęga po ostępach Słowiańszczyzny, Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk, ul. Świerczewskiego 23. Spotkanie zorganizowane jako impreza towarzysząca wystawie „Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego”.
22. 11 września: prezentacja w Przemyślu Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, targach, sklepach, rzemieślnikach i przedsiębiorcach, Piwnica Artystyczna „Pod Niedźwiadkiem”, Rynek 1. Organizatorami spotkania zorganizowanego w ramach X Wielokulturowego Festiwalu Galicja były Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka.
23. 12 września: prezentacja w Przemyślu Legenda Baczewskiego, Restauracja c.k. Monarchia, ul. Puszkina 18. Organizatorami spotkania zorganizowanego w ramach X Wielokulturowego Festiwalu Galicja były Fundacja Dziedzictwo im.
Chone Shmeruka, Restauracja c.k. Monarchia i firma AG - J. A. Baczewski.
24. 13 września: prezentacja w Jarosławiu Od Reja do Makuszyńskiego i Kapuścińskiego. Literackie dziedzictwo Kresów,
Miejski Ośrodek Kultury, Plac A. Mickiewicza 6. Zajęcia edukacyjne dla uczniów jarosławskich szkół ponadpodstawowych zorganizowane w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu.
25. 13 września: prezentacja w Jarosławiu Lwowski frygani. Cukiernie, kawiarnie, restauracje i knajpy Lwowa, Centrum
Kultury i Promocji, Kamienica Attavantich, Rynek 5. Spotkanie zorganizowane w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji.
26. 11 października: prezentacja w Głogowie Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia juŜ tu była! połączona
z promocją albumu „Świat Kresów”, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, ul. Brama Brzostowska. Organizatorem
spotkania było Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
27. 12 października: warsztaty edukacyjne w Głogowie Legenda lwowskich Orląt, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt
Lwowskich, ul. Akacjowa 10. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I–III poświęcone dziedzictwu miasta Lwowa i patronowi szkoły z udziałem przedstawicieli władz miasta, zaproszonych gości i ekipy telewizyjnej Studia Wschód z TVP
Wrocław.
28 12 października: warsztaty edukacyjne w Głogowie Legenda lwowskich Orląt, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt
Lwowskich, ul. Akacjowa 10. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV–VI poświęcone dziedzictwu miasta Lwowa i patronowi szkoły.
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29. 13 października: prezentacja w Wołowie Z pątnikami do Milatyna, Kochawiny, Zarwanicy, Poczajowa i Podkarmienia
połączona z promocją albumu Świat Kresów, Starostwo Powiatowe, Zamek, pl. Piastowski 2. Organizatorami spotkania
byli Starosta Powiatu Wołowskiego, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteka
Pedagogiczna i Stowarzyszenie Kresowe Podkamień.
30. 15 października: warsztaty edukacyjne w Bolesławcu Od Reja do Makuszyńskiego i Kapuścińskiego. Literackie dziedzictwo Kresów, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Komuny Paryskiej 6. Zajęcia edukacyjne dla klas
I Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
31. 15 października: warsztaty edukacyjne w Bolesławcu Od Reja do Makuszyńskiego i Kapuścińskiego. Literackie dziedzictwo Kresów, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Komuny Paryskiej 6. Zajęcia edukacyjne dla klas
III i IV Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
32. 15 października: prezentacja w Bolesławcu Z pątnikami do Milatyna, Kochawiny, Zarwanicy, Poczajowa i Podkarmienia, Parafia Rzymsko-katolicka p.w. MBNP, pl. Zamkowy 1 B.
33. 16 października: warsztaty edukacyjne w Tymowej Legenda lwowskich Orląt, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Tymowej. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV–VI poświęcone dziedzictwu miasta Lwowa i patronowi
szkoły zorganizowane w ramach XI edycji Legnickich Dni Kultury Kresowej w związku z nadaniem szkole we wrześniu 2012 roku imienia Orląt Lwowskich.
34. 17 października: warsztaty edukacyjne w Rosochatej Legenda lwowskich Orląt, Szkoła Podstawowa im. W. St. Reymonta. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV–VI poświęcone dziedzictwu miasta Lwowa i Orlętom lwowskim zorganizowane w ramach XI edycji Legnickich Dni Kultury Kresowej.
35. 17 października: prezentacja w Wałbrzychu Borysławska ziemia obiecana połączona z promocją albumu Świat Kresów, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , Rynek 9, „Biblioteka pod Atlantami”. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy działającego w Wałbrzychu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej – Borysławiacy dzięki pomocy
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
36. 18 października: prezentacja w Legnicy Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia juŜ tu była! połączona
z promocją albumu Świat Kresów, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Lotnicza 26. Uczestnikami spotkania zorganizowanego w ramach XI edycji Legnickich Dni Kultury Kresowej byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. St. Reymonta w Legnicy.
37. 18 października: prezentacja w Świdnicy Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, targach, sklepach, rzemieślnikach i przedsiębiorcach połączona z promocją albumu Świat Kresów. Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37.
Organizatorem spotkania było Muzeum Dawnego Kupiectwa.
38. 19 października: warsztaty edukacyjne w Bieniowicach Legenda lwowskich Orląt, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV–VI poświęcone dziedzictwu miasta Lwowa i Orlętom lwowskim
zorganizowane w ramach XI edycji Legnickich Dni Kultury Kresowej.
39. 19 października: warsztaty edukacyjne w Jaworze Od Reja do Makuszyńskiego i Kapuścińskiego. Literackie dziedzictwo Kresów, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Wrocławska 30A. Zajęcia edukacyjne dla uczniów
liceum i technikum zorganizowane w ramach XI edycji Legnickich Dni Kultury Kresowej.
40. 22 października: prezentacja w Bolesławcu Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, targach, sklepach, rzemieślnikach i przedsiębiorcach, Teatr Stary, ul. Teatralna 1. Prezentacja odbyła się w ramach wieczoru „Lwów jakiego
nie znacie” zorganizowanego dzięki pomocy MłodzieŜowego Domu Kultury im. St. Wyspiańskiego.
41. 22 października: prezentacja w Bolesławcu Legenda Baczewskiego, Restauracja Piwnica Paryska, ul. Komuny Paryskiej 34. Prezentacja kończąca wieczór „Lwów jakiego nie znacie” zorganizowana dzięki zaangaŜowaniu Restauracji
Piwnica Paryska i firmy AG – J. A. Baczewski.
42. 30 listopada: promocja albumu Świat Kresów we Wrocławiu, Galeria BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32. Spotkanie promujące drugie wydanie albumu Świat Kresów zorganizowane zostało w ramach 21. Wrocławskich Promocji
Dobrych KsiąŜek, dorocznej, wrocławskiej imprezy targowej.
43. 2 grudnia: prezentacja w Grodźcu na Opolszczyźnie Z pątnikami do Milatyna, Kochawiny, Zarwanicy, Poczajowa
i Podkarmienia połączona z promocją albumu Świat Kresów, Kuźnia, ul. Częstochowska 46 A. Organizatorem spotkania we wsi zasiedlonej po wojnie przez Polaków spod Lwowa było Stowarzyszenie Nasz Grodziec.
44. 3 grudnia: prezentacja w Strzelcach Opolskich Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach w Niemirowie, Lubieniu,
Morszynie i Truskawcu, połączona z promocją albumu Świat Kresów, Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Stefana śeromskiego 7.

W trakcie październikowego wyjazdu na Dolny Śląsk – na prośbę organizatorów Legnickich Dni
Kultury Kresowej – koordynator WIK uczestniczył w 7 koncertach galowych XI edycji Legnickich
Dni Kultury Kresowej przedstawiając krótką, 15-minutową autorską prezentację „Z Kresów rodem…”
oraz promując album Świat Kresów. Prezentacja ta została takŜe przedstawiona w Teatrze Starym w
Bolesławcu podczas uroczystego apelu podsumowującego akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
1.
2.
3.

13 października: w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury, ul. Kościuszki 1. Prezentacja Z Kresów rodem… w ramach
Ścinawskiej Gali Kresowej.
14 października: w Prochowicach, Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. K. Miarki 5. Prezentacja Z Kresów
rodem… w ramach Prochowickiej Gali Kresowej.
16 października: w Chojnowie, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Małachowskiego 7. Prezentacja
Z Kresów rodem… w ramach Chojnowskiej Gali Kresowej.

40

4.
5.
6.
7.
8.

19 października: w Jaworze, Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5. Prezentacja Z Kresów rodem… w ramach Jaworskiej Gali Kresowej.
20 października: w Lubinie, Centrum Kultury „Muza”, Armii Krajowej 1. Prezentacja Z Kresów rodem… w ramach
Lubińskiej Gali Kresowej.
20 października: w Malczycach, Gminny Ośrodek Kultury, Sienkiewicza 10. Prezentacja Z Kresów rodem… w ramach
Koncertu Kresowego w Malczycach.
21 października: w Legnicy, Aula I Liceum Ogólnokształcącego, im. T. Kościuszki, pl. Klasztorny 7. Prezentacja Z
Kresów rodem… w ramach Legnickiej Gali Kresowej.
22 października: w Bolesławcu, Teatr Stary, ul. Klasztorna 1. Prezentacja Z Kresów rodem…podczas uroczystego
apelu podsumowującego akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. z udziałem władz miasta i powiatu, nauczycieli, młodzieŜy, członków organizacji kresowych, mieszkańców Bolesławca.

Przy okazji spotkań w Przemyślu, Jarosławiu i Bolesławcu zorganizowane zostały takŜe
pokazy dokumentu Kawaler KsięŜyca z udziałem autora scenariusza Sławomira Gowina.
1.

2.

3.

12 września: Kawaler KsięŜyca (2010, 50’), reŜ. Jeremi CzyŜewski, Centrum Kulturalne w Przemyślu, pokaz zorganizowany w ramach X Wielokulturowego Festiwalu Galicja i dyskusję ze Sławomirem Gawinem prowadził koordynator
WIK.
13 września: Kawaler KsięŜyca, reŜ. Jeremi CzyŜewski, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, pokaz zorganizowany w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i dyskusję ze Sławomirem Gawinem prowadził koordynator WIK.
22 października: Kawaler KsięŜyca, Jeremi CzyŜewski, Teatr Stary w Bolesławcu, pokaz zorganizowany w ramach
IV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i dyskusję ze Sławomirem Gawinem prowadził koordynator WIK.

VII. Warsztaty edukacyjne i zajęcia dla młodzieŜy
Tematyka kresowa znajduje się stałej ofercie edukacyjnej DSH adresowanej do nauczycieli warszawskich szkół ponadpodstawowych, jednak w 2012 roku nie budziła ona szczególnego zainteresowania ze strony stołecznych placówek oświatowych. Pokreślić naleŜy:
– stałą współpracę z XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, związaną
zwłaszcza z organizacją Dnia Patrona (w 2012 roku kordynator WIK prowadził warsztaty dla
uczniów Liceum i był członkiem jury podczas prezentacji przygotowanych przez uczniów
klas I)
–

udział młodzieŜy z gimnazjum nr 27 im. Orląt Lwowskich w spotkaniach i prezentacjach
prowadzonych przez koordynatora WIK.

Zainteresowanie i prośby o organizację zajęć poświęconych dziedzictwu Kresów wyraŜane były
natomiast przez pozawarszawskie placówki oświatowe. Zajęcia o charakterze edukacyjnopopularyzatorskim dla młodzieŜy szkolnej towarzyszyły otwarciom wystawy Świat Kresów. Z kolekcji
Tomasza Kuby Kozłowskiego w Bolesławcu, Węglińcu i Bogatyni. Na prośbę Głównej Kwatery ZHP
koordynator WIK przygotował i poprowadził cykl zajęć dla harcerek, harcerzy i instruktorów uczestniczących w lipcu 2012 roku w XLI Zlocie Grunwaldzkim „Pod wspólnym niebem”. Warsztaty edukacyjne były takŜe istotnym elementem październikowego objazdu po Dolnym Śląsku. Z tej okazji
koordynator WIK przygotował specjalny scenariusz i formę zajęć adresowaną do uczniów klas I–III
oraz IV–VI szkół podstawowych pt. „Legenda lwowskich Orląt”.
Łącznie, w róŜnych formach zajęć adresowanych do młodzieŜy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w ciągu 2012 roku w Warszawie, Bolesławcu, Węglińcu, Bogatyni,
Tymowej, Rosochatej, Bieniowicach i Jaworze uczestniczyło ponad 2000 uczniów.
VIII. Inne działania w ramach programu WIK
Wśród innych działań podejmowanych w 2012 roku naleŜy wskazać m.in.
–

Stałą współpracę z działającymi w Warszawie organizacjami i środowiskami kresowymi.
W marcu 2012 roku z inicjatywy WIK, we współpracy z innymi instytucjami i Towarzystwem
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – oddział w Warszawie, zorganizowane zostały Dni
Wilna i Kresów Północno-Wschodnich w Warszawie (WIK spełniał rolę głównego koordynatora tych działań). W listopadzie – wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich – zorganizowana została kolejna edycja Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie.
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–

Stałą współpracę z kilkunastoma portalami internetowymi skutkującą systematycznym informowaniem o działalności DSH i promowaniem na tych portalach wydarzeń przygotowywanych w ramach programu WIK
– Prowadzenie profilu „Świat Kresów” na Facebooku, który stał się istotnym środkiem informowania o przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu WIK
– Stałą współpracę z cyklicznymi audycjami radiowymi poświęconymi Kresom – programem
„Lwowska fala” Radia Katowice, redakcją „Na lwowskiej fali” Polskiego Radia Lwów,
„Programem Wschód” i „Litwa bliska nieznajoma” Radia Wnet.
Do waŜniejszych spotkań zewnętrznych, w których uczestniczył koordynator WIK w 2012 roku
naleŜały:
–

Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim połączone z przekazaniem materiałów ikonograficznych.

–

3 czerwca: udział w XI Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów w Krośniewicach.

–

14–15 czerwca: udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Kresowej „Zachować pamięć. Organizacje kresowe w Polsce” zorganizowanej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Światowy Kongres Kresowian.

–

14–16 listopada: udział w II Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” zorganizowanym przez Instytut Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Fundację Dziedzictwa Kulturowego i Uniwersytet w
Białymstoku pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
SPOTKANIA, DEBATY, WERNISAśE, SPACERY, WYDARZENIA SPECJALNE

W 2012 roku organizowaliśmy spotkania i debaty, pokazy multimedialne i filmowe, promocje
ksiąŜek, wernisaŜe wystaw, koncerty i spacery po stolicy. Gościliśmy historyków, dokumentalistów,
świadków historii, varsavianistów, dziennikarzy, reŜyserów, pisarzy, fotografów, muzyków, aktorów,
a takŜe urzędników samorządowych oraz przedstawicieli środowisk i organizacji podejmujących w
swej działalności problematykę związaną z historią XX wieku. Z myślą o zróŜnicowanym odbiorcy
naszych działań poruszaliśmy tematy historyczne zarówno w kontekście kultury popularnej, jak i wysokiej. Do współpracy zapraszaliśmy cenionych specjalistów, łączących wybitne kompetencje z predyspozycjami popularyzatorskimi.
Kontynuowaliśmy cykl Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii, poświęcony uwarunkowaniom historycznym i genezie współczesnego terroryzmu, a takŜe celom i sposobom działania organizacji terrorystycznych oraz zagroŜeniom i zjawiskom występującym we współczesnym świecie.
Cykl przygotowało Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas we współpracy z Domem
Spotkań z Historią.
Odbyły się takŜe kolejne spotkania w cyklu Fluxus w Warszawie – poświęconym międzynarodowemu awangardowemu ruchowi artystycznemu w sztuce w XX wieku (muzyce, sztukach wizualnych,
poezji) charakteryzujący się specyficznym humorem i dystansem do sztuki tradycyjnej.
W pierwszym półroczu zorganizowaliśmy cykl Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia poświęcony wielkim XX-wiecznym aktorom, legendom warszawskiego teatru. Patrząc na historię Warszawy
przez pryzmat sceny, przywoływaliśmy lata, kiedy teatr był najwaŜniejszym ośrodkiem Ŝycia kulturalnego i… towarzyskiego, a aktorzy – bohaterami masowej wyobraźni. Wybitne kreacje aktorskie
Aleksandra Zelwerowicza, Juliusza Osterwy, ElŜbiety Barszczewskiej, Tadeusza Fijewskiego to waŜna, a trochę juŜ zapomniana część historii Warszawy. Patronem cyklu była Akademia Teatralna im.
Aleksandra Zelwerowicza, opiekę merytoryczną sprawowała prof. Barbara Osterloff, prorektor Akademii Teatralnej, a rozmowy z gośćmi prowadził dziennikarz Rafał Sławoń.
Zaprosiliśmy takŜe warszawiaków na spacery z Forum Obywatelskim Piękna Architektura dla
Warszawy (FOPA) po wybranych zakątkach stolicy.
W omawianym okresie zorganizowaliśmy cykl spotkań Zawód fotoreporter towarzyszący wystawie zdjęć Aleksandra Jałosińskiego. O swojej pracy opowiadali wybitni polscy fotografowie, m.in.
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Andrzej Świetlik, Tomasz Tomaszewski, Jacek Poremba, Jerzy Kośnik, Cezary Sokołowski. Tematom
fotograficznym została poświęcona takŜe „Noc Muzeów” pod hasłem Nocne naświetlanie.
W drugiej połowie roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce i Fundacją Opowiedz To – Picture This, wprowadziliśmy nowy cykl Debaty na rzecz dialogu – Dialog-Pheniben
przedstawia.
Pod koniec roku rozpoczęliśmy takŜe cykl spotkań towarzyszących wystawie 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba.
Dom Spotkań z Historią włączył się równieŜ w obchody Roku Janusza Korczaka, które w Warszawie przebiegały pod hasłem Warszawa jest moja i ja jestem jej. Przygotowaliśmy stronę
www.korczakinfo.waw.pl, na której umieszczaliśmy aktualności związane z rokiem Janusza Korczaka
w Warszawie. Zrealizowaliśmy, wraz z Muzeum Historii śydów Polskich, aplikację na smartfony
My Warsaw – Warszawa jest moja, która jest zarówno kompendium wiedzy o Korczaku, jak i przewodnikiem po Warszawie i formą gry miejskiej. Aplikacja wykorzystuje technologię „rozszerzonej
rzeczywistości”, która umoŜliwia porównanie widoku współczesnego miasta z jego obliczem sprzed
kilkudziesięciu lat. Śladami Janusza Korczaka, przeprowadziliśmy cykl spacerów po stolicy ze smartfonem. Przygotowaliśmy takŜe drukowaną mapę, prezentującą korczakowskie miejsca stolicy i wybrane wydarzenia w ramach Roku Korczaka. Byliśmy partnerem XVI Międzynarodowego Teatrów
dla Dzieci i MłodzieŜy Korczak. Zorganizowaliśmy takŜe wystawę na Krakowskim Przedmieściu
Janusz Korczak – król dzieci. W przygotowywaniu wszystkich wydarzeń partnerem Domu Spotkań
z Historią był Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum – oddział Muzeum Historycznego
m. st. Warszawy.
W czerwcu odbyła się czwarta edycja warszawskiego Święta Wolności Wyłącz system.
PoniŜej prezentujemy w zestawieniu chronologicznym wydarzenia zorganizowane w 2012 roku:
•

12 stycznia – w cyklu Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii – Frakcja Czerwonej
Armii. O Frakcji Czerwonej Armii (RAF) powstają ksiąŜki, sztuki teatralne, filmy, utwory
muzyczne. Co sprawia, Ŝe RAF stała się tak atrakcyjnym tematem? Dlaczego po ponad 30 latach od krwawych wydarzeń „Niemieckiej Jesieni” dochodzi do swoistej mitologizacji lewicowych terrorystów? Na te i podobne pytania odpowiadała prowadząca spotkanie Katarzyna
Maniszewska, doktor nauk humanistycznych zajmująca się problematyką terroryzmu i ekstremizmu politycznego; autorka ksiąŜki Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968–1998. Po spotkaniu dyskusja na temat ksiąŜki Teresa, autorstwa Steva Sem-Sandberga.

•

13 stycznia – wernisaŜ wystawy Ludzie od Schmitzlera: mieszkańcy przedwojennego Śniatynia. Otwarcie ekspozycji poświęconej toŜsamości na pograniczu kulturowym oraz relacjom
między mieszkańcami róŜnych narodowości, na przykładzie historii Śniatynia, kresowego
miasteczka w Galicji Wschodniej. Organizatorzy: Instytut Historii PAN, Centrum Historii
Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, DSH.

•

19 stycznia – Wiślane opowieści, czyli Olendrzy na Mazowszu. Spotkanie poświęcone
mieszkańcom nadwiślańskich wsi, pochodzącym z Niederlandów i północnych Niemiec.
Sprowadzano ich kiedyś na polską ziemię, by zagospodarowali niedostępne nadrzeczne bagna.
Zostali tu na kilka wieków. Po II wojnie światowej wyjechali, jedni z własnej woli, inni pod
przymusem, a w opuszczonych gospodarstwach zamieszkali Polacy – repatrianci zza Buga,
dawni słuŜący olenderskich gospodarzy lub ich sąsiedzi. O olenderskich wsiach połoŜonych
między Warszawą, a Płockiem i ich dawnych i współczesnych mieszkańcach opowiedziała
Halina Roszkowska, która pracuje nad ksiąŜką poświęconą temu tematowi. Gościem wieczoru
był Jerzy Szałygin, etnograf i konserwator zabytków.

•

24 stycznia – Andy – śladami polskich alpinistów i badaczy. Opowieść o pierwszej polskiej
wyprawie w Andy (1933–34) oraz jej bohaterach m.in. Adamie Karpińskim, uczestniku
I wojny światowej odznaczonym Orderem Virtuti Militarii, taterniku, alpiniście i himalaiście,
który w 1939 roku zginął tragicznie podczas pierwszej kierowanej przez siebie polskiej ekspedycji w Himalaje oraz Stefanie Osieckim, taterniku, alpiniście, narciarzu, architekcie i filmowcu, który w 1934 roku podczas ekspedycji w Andy zrealizował film 7000 metrów nad
poziomem morza. Pamięć o polskich alpinistach, którzy byli w światowej czołówce, jest ciągle
Ŝywa za oceanem, w Ameryce Południowej. W Polsce powoli umiera. Dr Wojciech Lewan-
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dowski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW opowiedział podczas spotkania
o wybitnych przedwojennych polskich alpinistach, własnej wyprawie ich śladem oraz swojej
ksiąŜce Zamknij oczy i pomyśl o Andach. W programie wieczoru był równieŜ pokaz archiwalnych zdjęć oraz dokumentu Polskie Andy zawierającego fragmenty filmu Stefana Osieckiego
z 1934 roku i wywiady z członkami rodzin alpinistów. Organizatorzy: DSH i Wojciech Lewandowski.
•

25 stycznia – wernisaŜ wystawy Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego. Otwarcie ekspozycji przygotowanej przez DSH i Polską Agencję Fotografów
FORUM.

•

26 stycznia – Poza klatką. Pokaz fluxusowych filmów. Trzecie spotkanie z cyklu Fluxus
w Warszawie. Kolejny wieczór poświęcony był roli filmu w działalności artystów związanych
z Fluxusem. Stanowił on dla nich zarówno środek artystycznego wyrazu – tworzyli krótkie
awangardowe dzieła – jak i sposób rejestracji rozmaitych działań. Podczas styczniowego spotkania pokazaliśmy zarówno filmowe eksperymenty artystyczne, dokumentację róŜnych performance’ów, jak i fragmenty filmów dokumentalnych opisujących zjawisko jakim był
Fluxus. Motywem przewodnim była obecność fluxusowych artystów w Polsce w latach 80.
Historia Fluxusu w Polsce zaczęła się w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Wykonania utworów w ramach kolejnych edycji Warszawskiej Jesieni były przede wszystkim prezentacją aktualnych dokonań awangardy.

•

31 stycznia – 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego „Let Poland be Poland”.
31 stycznia 2012 minęło dokładnie 30 lat od legendarnej transmisji satelitarnej filmu Let Poland be Poland do 50 krajów świata. Dzień wcześniej prezydent Roland Regan proklamował
dzień 30 stycznia 1982 „Dniem Solidarności”. W rocznicę transmisji zaprosiliśmy do Domu
Spotkań z Historią na warszawską premierę filmu Let Poland be Poland. W spotkaniu poprzedzającym projekcję udział wzięli: Ambasador USA w Polsce Lee Feinstein oraz działacze
opozycji PRL – Eugeniusz Smolar i Henryk Wujec (Kancelaria Prezydenta RP). Łączyliśmy
się równieŜ ze studiem telewizyjnym w Waszyngtonie, gdzie głos zabrali Leonard Baldyga
(były dyplomata amerykańskiej agencji informacyjnej) i Jarosław Anders (Biuro Demokracji,
Praw Człowieka i Spraw Pracowniczych Departamentu Stanu USA). Spotkanie poprowadził
redaktor Dariusz Rosiak. Film Let Poland be Poland został wyprodukowany przez US Departament of Information. To przede wszystkim wyraz solidarności świata zachodu z Polakami
i pełen oburzenia protest wobec wprowadzanego przez władze PRL stanu wojennego. W filmie występuje plejada gwiazd wielkiego ekranu i polityki m.in. Margaret Thatcher, Ronald
Reagan, Orson Welles, Henry Fonda, Kirk Douglas, Charlton Heston, Max von Sydow
i mieszkający na emigracji w USA, laureat literackiej nagrody Nobla – Czesław Miłosz. Polską piosenkę Kazimierza Lubomirskiego Powrót zaśpiewał w języku angielskim i polskim
Frank Sinatra. Film obejrzało ok. 185 milionów ludzi z 50 krajów. Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Ambasada USA.

•

7 lutego – Cmentarz Bródnowski – znani i nieznani. Cmentarz Bródnowski do niedawna
uchodził za nekropolię wyłącznie dla ubogich. To przekonanie z biegiem lat ulegało zmianom.
Przełom zapoczątkował kardynał Aleksander Kakowski, który w testamencie wyraził swoją
wolę pochówku na Bródnie, i jak dotychczas jest jedynym kardynałem pochowanym na polskim cmentarzu komunalnym. Marian Piotr Romaniuk (pisarz, redaktor) i Aleksander Załęski
(fotograf i ekspert fotografii kryminalistycznej) przybliŜyli znanych i mniej znanych warszawiaków pochowanych na tej największej w Europie pod względem ilości pochówków nekropolii. Na Bródnie spoczywa około 40 powstańców styczniowych, około 1300 powstańców
sierpniowych, wielu znanych twórców polskiej kultury: aktorów scen polskich, pisarzy, reŜyserów; duchowieństwa, osób zasłuŜonych dla Warszawy. Spotkanie wzbogaciły archiwalne
fotografie i dokumenty.

•

9 lutego – w cyklu Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii – Terroryzm palestyński.
O kulisach powstania Autonomii Palestyńskiej i narodzinach terroryzmu międzynarodowego
(m.in. porwaniu samolotu izraelskich linii w Rzymie w 1968 roku i masakrze izraelskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku) opowiadał dr Adam
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Krawczyk, autor kilkunastu artykułów naukowych omawiających XX-wieczną historię
Bliskiego Wschodu i terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych.
•

15 lutego – w cyklu Fluxus w Warszawie – spotkanie z Michałem Liberą. Wykład Michała
Libery – krytyka i kuratora działań dzisiejszej muzycznej awangardy – na temat muzyki
Fluxusu z perspektywy pozostałych po niej partytur. Partytury odczytała aktorka Joanna
Halszka Sokołowska. Spotkanie poświęcone było równieŜ współczesnym oddziaływaniom
Fluxusu: na ile muzyka i działania artystów związanych z nim są zjawiskiem historycznym,
a na ile – i czy w ogóle – pozostają w jakiś sposób aktualne.

•

16 lutego – Kucharze historii – pokaz filmu i dyskusja. Kuchnia, wojna i historia zawsze się
ze sobą łączyły. Rola tych, którzy zajmują się Ŝywieniem, wiedzą, co i w jakiej ilości naleŜy
jeść, a co najwaŜniejsze – jak naleŜy to przyrządzić, bywa niesłusznie pomijana. O roli jedzenia w historii dyskutowali: Maciej Nowak (krytyk kulinarny), prof. Jarosław Dumanowski
(autor ksiąŜki Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze), Robert Sowa i Agnieszka
Kręglicka (szefowie kuchni, autorzy ksiąŜek kucharskich). Po spotkaniu zaprosiliśmy na pokaz filmu dokumentalnego Kucharze historii (2009, 88’) w reŜ. Petera Kerekesa.

•

25 lutego – w cyklu Zawód: fotoreporter spotkanie i pokaz filmu towarzyszące wystawie
Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego:
– 15.30: pokaz filmu Kalendarz polski. Co jest za tym obiektywem, reŜ. Krzysztof Miklaszewski (2005, 56’). Polska w obiektywie fotografików: Chrisa Niedenthala, Stanisława
Wosia, Michała Browarskiego, Tomasza Sikory, Wojciecha PraŜmowskiego, Tadeusza
Rolke, Waldemara Jamy i Adama Bujaka. Historia Polski w odsłonie czterech pór roku.
– 17.00: wieczór ze znakomitymi fotografami: Cezary Sokołowski (Associated Press, zdobywca nagrody Pulitzera w 1992 roku za zdjęcie puczu w Moskwie w 1991 roku), Filip
Ćwik (Napo Images, zdobył trzecią nagrodę w kategorii Ludzie w Mediach konkursu
World Press Photo 2011 za zdjęcie Ŝałoby po katastrofie smoleńskiej), Tomasz Lazar
(tegoroczny zdobywca drugiej nagrody w kategorii Ludzie w Mediach konkursu World
Press Photo 2012 za zdjęcie protestów w Nowym Jorku), Kuba Kamiński („Rzeczpospolita”). Spotkanie prowadziła Kinga Kenig („Gazeta Wyborcza”).

•

26 lutego – w cyklu Zawód: fotoreporter – „Portreciści”, gośćmi Marka Grygla (CSW,
„Gazeta Wyborcza”) byli fotografowie: Andrzej Świetlik (Łódź Kaliska), Adam Kozak („Gazeta Wyborcza”), Jacek Poremba (www.jacekporemba.com). Czym jest fotografia portretowa?
Dokumentacją czy kreacją?

•

2 marca – spotkanie towarzyszące wystawie Ludzie od Schmitzlera: mieszkańcy przedwojennego Śniatynia. Autorzy wystawy: dr Olga Linkiewicz oraz studenci Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej opowiadali o doświadczeniach badawczych związanych z projektem. Organizatorzy: Instytut Historii PAN, Centrum Historii Miejskiej Europy ŚrodkowoWschodniej, DSH.

•

3 marca – w cyklu Zawód: fotoreporter – „Napiętnowani”. Kolejna odsłona cyklu poświęcona była fotografowaniu zmarginalizowanych grup społecznych. W programie m.in. pokaz
filmu dokumentalnego Fotografowie prowincjonalni (reŜ. Adam Kulik, 2006) opowiadającego
o pięciu fotografach amatorach, którzy dokumentowali Ŝycie wsi zamojskiej od przełomu lat
30. i 40. po lata 60. XX wieku oraz spotkania z wybitnymi fotografikami i fotoreporterami
m.in. Tomaszem Tomaszewskim, współpracującym od 20 lat z magazynem „National Geographic” oraz Maciejem Pisukiem, fotografem i scenarzystą. Spotkanie poprowadził Adam
Mazur, historyk sztuki, krytyk, kurator CSW.

•

8 marca – w cyklu Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii – Terroryzm w Japonii.
W czasie kolejnego spotkania dr Krzysztof Karolczak, członek Rady Programowej Centrum
Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz autor ksiąŜek o japońskim terroryzmie, opowiedział o tradycji zamachów politycznych w Japonii, Japońskiej Armii Czerwonej, „Cesarzowej Terroru”, zamachu w tokijskim metrze z uŜyciem broni masowego raŜenia.

•

13 marca – Niewysłany list – debata po latach. Aleksander Kwaśniewski i Zbigniew Gluza
rozliczają się z komunizmem. Zbigniew Gluza i Aleksander Kwaśniewski w okresie studiów
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byli na „ty”, jednak ich drogi potoczyły się odmiennie – jeden z nich był aktywnym działaczem opozycji, drugi działaczem PZPR. Kiedy w 1995 roku Kwaśniewski został Prezydentem
RP, Gluza, były opozycjonista, w imieniu Ośrodka KARTA napisał „List otwarty do Prezydenta-elekta Aleksandra Kwaśniewskiego”, w którym wezwał Prezydenta do gruntownego
rozliczenia się z komunizmem. Od tamtego czasu minęło 16 lat. Aleksander Kwaśniewski nie
jest juŜ głową państwa, a list został opublikowany w wydanej na początku 2012 roku ksiąŜce
Zbigniewa Gluzy Odkrycie KARTY: niezaleŜna strategia pamięci. Czy po 16 latach moŜliwy
jest powrót do wątków zamieszczonych w nigdy nie wysłanym liście? Czy są one wciąŜ aktualne? Debatę poprowadził red. Jarosław Gugała.
•

20 marca – w cyklu Zawód: fotoreporter – Rządzący i rządzeni. W programie pokaz filmu
dokumentalnego Oczami cenzora (reŜ. Antoni Krauze, 1999, 29’) opowiadającego historię fotoreporterów byłej Centralnej Agencji Fotograficznej oraz spotkanie z wybitnymi fotografikami i fotoreporterami – Janem Morkiem, związanym przez długie lata z nieistniejącą juŜ Polską Agencją Interpress, autorem wielu znakomitych zdjęć z okresu Peerelu, Sławomirem Kamińskim, fotoreporterem sejmowym „Gazety Wyborczej” oraz Wojciechem Lelińskim, kierownikiem Działu Foto w tygodniku „Polityka”.

•

27 marca – w cyklu FOPA – 5 lat działalności: Warszawa: ład przestrzenny czy chaos?
Z okazji 5 lat istnienia Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA) jej
inicjatorzy: Szkoła WyŜsza Collegium Civitas, Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” i DSH, zaprosili na 17. jubileuszowe spotkanie. Przez
kolejne lata, zgodnie z ideą Forum, mieszkańcy Warszawy dyskutowali nad projektami urbanistycznymi i architektonicznymi róŜnych fragmentów stolicy i zadawali pytania przedstawicielom władz miasta i projektantom. Podczas debaty, którą poprowadzili „ojcowie załoŜyciele” FOP-y: prof. Eugeniusz Cezary Król i Tomasz Markiewicz, rozmawiano o dorobku Forum
i ładzie przestrzennym Warszawy.

•

28 marca – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – Aleksander Zelwerowicz.
Biografia pisana od nowa. Pierwszy wieczór w nowym cyklu poświęcony został Aleksandrowi Zelwerowiczowi (1877–1955) – jednemu z najznakomitszych polskich aktorów, reŜyserowi, dyrektorowi teatrów, pedagogowi i liderowi polskiego środowiska teatralnego. Gościem
spotkania była prof. Barbara Osterloff, która za biografię Aleksandra Zelwerowicza otrzymała
nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej za ksiąŜkę marca 2012 roku. Rozmowę poprowadził Rafał Sławoń, a fragmenty biografii czytał Grzegorz Gierak.

•

31 marca – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – Spacer śladami Aleksandra
Zelwerowicza, znakomitego aktora, reŜysera, pedagoga i dyrektora Teatru Narodowego
w Warszawie, patrona stołecznej Akademii Teatralnej. Prowadząca Anna Piotrowska opowiedziała o „Teatrowisku”, czyli teatrach waŜnych dla bohatera – przypomniała, jak kiedyś wyglądały te miejsca, co pozostało do dzisiaj. Z placu Teatralnego przenieśliśmy się do Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza, gdzie powędrowaliśmy po szkole, słuchając opowieści o jej
historii i Ŝyciu Akademii „od kuchni”. W programie znalazły się: sale zajęć praktycznych
i teoretycznych, m.in. estradowa, baletowa, muzyczna „drzwi Andrzeja Łapickiego”, anegdoty
o patronach wybranych sal oraz pokaz filmu i zdjęć.

•

11 kwietnia – wernisaŜ wystawy zdjęć Ireny Jarosińskiej Warszawski ferment. Wystawa
Warszawski ferment to opowieść o Warszawie lat 50. i 60. – powojennym krajobrazie miasta,
miejscach, które niedługo później zniknęły z kulturalnej mapy stolicy i artystach, którzy są
dziś ikonami polskiej kultury. Wśród portretowanych przez Jarosińską osób znaleźli się m.in.
poeta Miron Białoszewski, malarz Henryk StaŜewski, dramatopisarz Sławomir MroŜek czy
kompozytor Krzysztof Komeda. Gośćmi wernisaŜu byli: Tadeusz Rolke (fotograf, kolega redakcyjny Ireny Jarosińskiej z czasopisma „Polska”), Jerzy Gumowski (fotograf, uczeń Ireny
Jarosińskiej), Andrzej Michałowski (fotograf, uczeń Ireny Jarosińskiej). Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH.

•

12 kwietnia – w cyklu Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii – Irlandzka Armia
Rewolucyjna. Kolejne spotkanie dotyczyło Irlandzkiej Armii Rewolucyjnej (IRA). Przez kilkadziesiąt lat zamachy bombowe, polityczne zabójstwa, ostrzeliwanie domów z broni maszynowej były elementami dnia codziennego w Irlandii Północnej. Miasta były przedzielone mu-
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rami i drutem kolczastym. Kim byli Óglaigh na hÉireann, czyli Irlandzcy Ochotnicy? Dlaczego Powstanie Wielkanocne w 1916 roku uznaje się za początek IRA? Jak narodziła się legenda ideowej walki o status Irlandii Północnej? Spotkanie poprowadził Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, koordynator Zespołu Analiz Zamachów
Bombowych. Po spotkaniu odbyła się dyskusja o ksiąŜce Irish Republican Terrorism and Politics: A Comparative Study of the Official and the Provisional IRA Kacpra Rękawka.
•

14 kwietnia – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – Spacer dedykowany ElŜbiecie Barszczewskiej – znakomitej aktorce teatralnej i gwieździe przedwojennego kina polskiego. Do wybuchu wojny aktorka występowała m. in. w Teatrze Narodowym i zagrała w kilkunastu filmach. W latach okupacji pracowała jako kelnerka w kawiarni „U aktorek” i brała
udział w konspiracyjnym Ŝyciu teatralnym. Po wojnie związana była Teatrem Polskim. Przewodnikami za kulisami tej popularnej warszawskiej sceny byli Anna Piotrowska, absolwentka
Akademii Teatralnej oraz Tomasz Kościuszko z Teatru Polskiego, którzy opowiedzieli o codzienności w teatrze, rozkładzie prób, przygotowywaniu scenografii, kostiumów i rekwizytów, o aktorskich przesądach i nawykach.

•

20 kwietnia – w cyklu Zawód: fotoreporter – Z aparatem na scenie. Spotkanie poświęcone
fotografowaniu gwiazd filmu i muzyki. Gościem wieczoru był Jerzy Kośnik – znany polski
fotografik, słynący z portretów gwiazd filmowych, aktów i reportaŜy, który w latach 70. pracował dla „Filmu”, później dla francuskiej agencji GAMMA. W trakcie swojej kariery fotografował największe gwiazdy światowego formatu na międzynarodowych festiwalach filmowych (seria portretów gwiazd, m. in. Jacka Nicholsona i Grace Jones, ze znaczkiem „Solidarności”). Z Jerzym Kośnikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński (Trójka Polskie Radio). Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu Tomasza Radziemskiego Człowiek ze złotym obiektywem
(2009, 43’) o fotografie Marku Karewiczu, który specjalizował się w zdjęciach przedstawiających scenę muzyczną, głównie jazzową i rock’n’rollową, fotografował m.in. takich legendarnych muzyków jak Miles Davis czy Ray Charles.

•

24 kwietnia – Bomba liberalizmu. KsiąŜki, które rozsadziły PRL. Gościem spotkania był Adam Michnik, działacz polityczny i redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, autor ksiąŜki Kościół, lewica, dialog. Wieczór poprowadzili Jarosław Kuisz i Piotr KieŜun – reprezentanci
Kultury Liberalnej. Polski liberalizm ma specyficzny rodowód. Wywodzi się on raczej
z traumatycznych doświadczeń czasów Polski Ludowej niŜ z lektur zachodnich klasyków.
Komunistyczna próba zniewolenia umysłów, uniewaŜnienie znaczenia statusu jednostki, znaczenia własności prywatnej – wszystko to sprawiło, Ŝe źródeł współczesnej, polskiej wolności
trzeba szukać w trudnej, dwudziestowiecznej historii tej części Europy. Ogromną rolę w procesie wykuwania się niezaleŜnej myśli odegrały ksiąŜki. Skoro droga stricte politycznego zaangaŜowania była dla polskich dysydentów zamknięta, jednym z niewielu moŜliwych sposobów wyraŜania własnej postawy było pisanie tekstów, zwłaszcza od drugiej połowy lat 70.,
kiedy to wraz z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka
i Obywatela narodziło się polskie podziemie wydawnicze. Wydana w 1977 roku w Instytucie
Literackim ksiąŜka Kościół, lewica, dialog Adama Michnika jest jedną z pierwszych ksiąŜek,
która próbowała zbudować most pomiędzy róŜnymi grupami polskich dysydentów. Organizatorzy: Kultura Liberalna, DSH.

•

25 kwietnia – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzena – Gdy Osterwa przyjechał do
Warszawy. Drugi wieczór w cyklu poświęcony został Juliuszowi Osterwie (1885–1947), znakomitemu aktorowi, reŜyserowi, teoretykowi teatru, twórcy jednego z najwaŜniejszych nurtów
na scenie polskiej, załoŜycielowi eksperymentalnego Teatru Reduta. W spotkaniu udział wzięli prof. Henryk Izydor Rogacki, historyk teatru, oraz aktor i pedagog Jarosław Gajewski.
Rozmowę poprowadził Rafał Sławoń.

•

28 kwietnia – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – Spacer śladami Juliusza
Osterwy do Muzeum Teatralnego mieszczącego się w zachodnim skrzydle Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej. Nasi goście mieli szansę zwiedzić historyczne Sale Redutowe, w których w
latach 1919–1925 działał prowadzony przez Juliusza Osterwę pierwszy w Polsce teatr–
laboratorium. O losach tworzących go aktorach i reŜyserach opowiedzieli: absolwentka Aka-
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demii Teatralnej Anna Piotrowska oraz prof. Henryk Izydor Rogacki. Współorganizatorem
spaceru było Muzeum Teatralne.
•

2–6 maja – cykl wydarzeń związanych z 60. rocznicą powstania Rozgłośni Polskiej Radia
Wolna Europa. Pokazy filmowe i spotkanie UKF Wolności. Opowiedzieliśmy o tajnikach radiowej pracy, zbieraniu informacji, tworzeniu archiwów, budowaniu wiarygodności mieszczącej się poza krajem stacji oraz o teraźniejszości: czy doświadczenie RWE przełoŜyło się na
współczesne polskie media, co się dzieje z niezwykle cennymi archiwaliami oraz o roli RWE
w dzisiejszym świecie – czy w Iraku lub na Białorusi radio pełni podobną rolę jak kiedyś w
Polsce czy na Węgrzech? Ponadto przez cały maj, przed wszystkimi spotkaniami, prezentowaliśmy materiały archiwalne RWE.

•

8 maja – w cyklu Zawód fotoreporter – spotkanie z Aleksandrem Jałosińskim. Ostatnia odsłona cyklu Zawód: fotoreporter, towarzyszącego wystawie fotografii Chodząc po ziemi.
50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego. Autor zaprezentował i skomentował wybór zdjęć, które nie znalazły się na wystawie, a pochodzą z jego bogatego dorobku 50 letniej
pracy fotografa prasowego.

•

9 maja – UKF Wolności – spotkanie w cyklu wydarzeń związanych z 60. rocznicą powstania
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Mietkowski, redaktor naczelny portalu Radia Wolności; Maciej Wierzyński, były pracownik Radia Wolna
Europa, obecnie dziennikarz TVN24; Jolanta Hajdasz, dziennikarka, autorka ksiąŜki Szczekaczka. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.

•

10 maja – w cyklu Od Asasynów do Al Kaidy. Terroryzm w historii – Terroryzm w USA.
11września 2001 zachował się w pamięci jako obraz płonących Twin Towers, wizytówki
Nowego Jorku – wymownego symbolu zachodniej prosperity. Atak na World Trade Center to
największy zamach terrorystyczny w historii świata. Wywołał on bezprecedensową reakcję na
arenie międzynarodowej – wspólną walkę z Al-Kaidą, która nieprzerwanie trwa do dziś… Jak
11 września 2001 roku zmienił Amerykę? Kim byli inni słynni zamachowcy: Timothy McVeigh i Ted Kaczyński oraz czym zajmuje się chrześcijańska milicja? Spotkanie prowadził
dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po spotkaniu odbyła się dyskusja poświęcona ksiąŜce The Interrogator: an education Glenna L. Carle’a, która wkrótce ukaŜe się w polskim wydaniu nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.

•

10 maja – Arabskie historie – spotkanie w ramach Transeuropa Festiwal. W programie: pokaz przygotowanych przez Cinématheque de Tanger z Maroka krótkometraŜowych filmów
młodych reŜyserów z Maroka, Libanu, Algierii, dotyczących historii tych krajów oraz spotkanie na temat niedawnych konfliktów zbrojnych i protestów społecznych, które wybuchły
w północnej Afryce w latach 2010–2011 (Tunezja, Algieria, Egipt, Liban, Syria). W spotkaniu
udział wzięli Jerzy Haszczyński (szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, George Yacoub (Syria, Uniwersytet Warszawski), Paweł Średziński (Fundacja „Afryka Inaczej”). Spotkanie prowadził Marcin DzierŜanowski („National Geographic”).

•

13 maja – w cyklu Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy – spacer
Bulwary – przed zmianą. Prowadzący spacer – Stefan Fuglewicz, Andrzej Skalimowski
i Zbigniew Tucholski – opowiedzieli o historii bulwarów, ich roli w Warszawie, ciekawostkach z nimi związanych oraz przybliŜyli projekt przebudowy i zaprosili do dyskusji nad nim.
Projekt jest juŜ zatwierdzony, ale podczas prac przy obiektach zabytkowych niemal zawsze
okazuje się, Ŝe trzeba wprowadzać korekty, dlatego zaprosiliśmy warszawiaków, których spostrzeŜenia mogą okazać się istotne dla planowanej inwestycji. Organizatorzy: FOPA, Collegium Civitas, DSH.

•

19 maja – „Noc Muzeów” – Nocne naświetlanie. W „Noc Muzeów” Dom Spotkań z Historią
zamienił się w fotograficzną ciemnię. Zdjęcia wywoływali znani fotografowie i fotoreporterzy, m.in. Filip Springer, Michał Szlaga, Jan Brykczyński, Piotr Małecki, Mariusz Forecki,
Maciej Skawiński. Wywołane przez artystów tematy ilustrowały najróŜniejsze obszary ludzkiej aktywności: od postindustrialnych obszarów opuszczonych fabryk i zakładów produkcyj-
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nych, poprzez atmosferę polskiej prowincji, warszawską bohemę artystyczną, aŜ po niewielkie
społeczności, które łączy wspólna pasja, zawód lub los. W programie:
−

19.30–01.00 – Nocne naświetlanie (Piotr Małecki – Z miasta Warszawa – seria fotoreportaŜy i krótkich filmów dokumentalnych o mieszkańcach stolicy i jej okolic; 20.30: Mariusz Forecki – I love Poland – fotografie z Polski od lat 80. Zwykłe–niezwykłe momenty
najnowszej historii Polski; Michał Szlaga – Stocznia 2000–2012 – miejsce-symbol dokumentowane w obliczu zmian; Jan Brykczyński – 2700 owiec na 38 mieszkańców (Arnes,
Islandia) oraz Historia jednej bojkowskiej wsi (Ukraina); Filip Springer – Źle urodzone –
architektura powojennego modernizmu; Maciej Skawiński – Ludzie z bajki – historie
ludzi, którzy uciekli od cywilizacji w głąb rosyjskiej tajgi, aby tworzyć nowy, bajkowy
świat. Pociągnął ich były milicjant drogówki, który poczuł, Ŝe jest Chrystusem.

−

19.00–01.00: Pierwsi czarodzieje kina (1896–1914) – Fabryka psów, Człowiek z gumową
głową czy Diabeł i posąg to tylko niektóre z etiud powstałych u początków kina. Przed
oczami widzów przesuwa się barwny korowód kobiet-motyli, bliskowschodnich fakirów,
pierwszych odkrywców KsięŜyca, tajemniczych nimf i diabelskich stworów. A wszystko
to w tempie, od którego jednej z postaci pęka napompowana do olbrzymich rozmiarów
głowa. Minęło 100 lat, a fantazja takich twórców jak Georges Mélies czy Segundo
de Chomón – zafascynowanych nowym wynalazkiem kina i dostrzegających jego artystyczny potencjał – wprawia w osłupienie i zachwyca.

−

Dodatkowe pokazy zdjęć Ireny Jarosińskiej i Aleksandra Jałosińskiego, rozszerzone o fotografie, których nie znajdziemy na prezentowanych w DSH wystawach (Warszawski ferment. Wystawa fotografii Ireny Jarosińskiej oraz Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego). Wśród tematów m.in. warszawskie bazary i podwórka
lat 50., 60. i 70. oraz warszawianki lat 70.

•

23 maja – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – Droga, zawsze śliczna, zawsze
godna podziwu... – ElŜbieta Barszczewska. Kolejne spotkanie w cyklu zostało poświęcone
ElŜbiecie Barszczewskiej. Do wybuchu wojny aktorka występowała m.in. w Teatrze Narodowym i zagrała w kilkunastu filmach. Po wojnie związana była Teatrem Polskim. Gośćmi wieczoru były aktorka Zofia Kucówna, która czytała niepublikowane listy ElŜbiety Barszczewskiej oraz profesor Barbara Osterloff, historyk teatru i prorektor Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza. Rozmowę poprowadził Rafał Sławoń. Przywołaliśmy niezapomniane role ElŜbiety Barszczewskiej, pokazaliśmy fragmenty filmu Dziewczęta z Nowolipek
z 1937 roku w reŜyserii Józefa Lejtesa oraz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Pracowni Historii
Szkolnictwa Teatralnego Akademii Teatralnej w Warszawie.

•

1 czerwca – Mój tata był piłkarzem – spotkanie towarzyszące wystawie Białe orły, czarne orły. Polscy i niemieccy piłkarze w cieniu polityki. Gośćmi wieczoru były dzieci wielkich sław
piłkarskich II RP: Sylvia Haarke – córka Ernesta Wilimowskiego, piłkarza, który przeszedł do
historii mistrzostw świata jako pierwszy strzelec czterech bramek w jednym meczu w turnieju
finałowym; Alfred Goerlitz – syn Emila Goerlitza, bramkarza i członka kadry na igrzyskach
olimpijskich w ParyŜu w 1924 roku oraz Karl-Heinz Haarke – zięć i biograf Ernesta Wilimowskiego. Spotkanie prowadził dziennikarz oraz współautor ekspozycji Thomas Urban.
Organizatorzy: Ambasada Niemiec w Polsce, DSH.

•

13 czerwca – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – Tadeusz Fijewski. Z Powiśla na warszawskie sceny. Bohaterem kolejnego wieczoru w cyklu poświęconym najznakomitszym XX-wiecznym aktorom był Tadeusz Fijewski. Aktor zaczynał jako statysta w Teatrze Polskim (z którym był związany aŜ do swojej śmierci w 1978 roku). Grał równieŜ w filmie, współpracował ze stołecznym Teatrem Malickiej i Ateneum. Ukończył Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. W czasie wojny współpracował z AK, był więźniem obozów jenieckich i koncentracyjnych, walczył w Powstaniu Warszawskim, był związany z teatrem powstańczym Leona Schillera. Po wojnie występował na wielu scenach, zagrał w około
50 filmach, masową popularność przyniosły mu role w „Lalce”, serialach „Chłopi” oraz
„Czterech pancerni i pies”. Gośćmi spotkania były: Marzena Kuraś (historyk teatru, IS PAN),
Natalia Fijewska-Zdanowska, Zuzanna Fijewska-Malesza, Agata i Marianna Fijewskie.
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•

14 czerwca – wernisaŜ wystawy Futbol dawnej Warszawy.

•

16 czerwca – w cyklu Warszawa teatralna. Ludzie i zdarzenia – spacer śladami aktorskiego
rodu Fijewskich. Zaprosiliśmy na wędrówkę śladami miejsc, z którymi związana była rodzina
Fijewskich: Tadeusz Fijewski, Maria Fijewska-Dobrzyńska, Barbara Fijewska, Włodzimierz
Fijewski oraz Helena Makowska-Fijewska. Tadeusz, Maria, Barbara i Włodzimierz urodzili
się na robotniczym Powiślu, w rodzinie bez artystycznych tradycji, a wszyscy związali się
z teatrem, filmem i sztuką. Tadeusz (któremu poświęciliśmy spotkanie 13 czerwca) był aktorem związanym z Teatrem Polskim, współpracował równieŜ ze stołecznym Teatrem Malickiej
i Ateneum, grał w filmach, które przyniosły mu popularność. Maria Fijewska była aktorką
i lalkarzem, pracowała dla Teatru Polskiego, Teatru „Guliwer” i „Lalka”; Włodzimierz był reŜyserem i aktorem lalkowym równieŜ związanym z Teatrem „Lalka”; Barbara zajmowała się
choreografią, reŜyserią, tańcem, aktorstwem. Helena, Ŝona Tadeusza, była aktorką i śpiewaczką operową. Spacer rozpoczął się pod Teatrem Polskim, a poprowadziła go Anna Piotrowska,
absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

•

23 czerwca – spacer w cyklu FOPA: Port Czerniakowski – reaktywacja? Dom Spotkań z Historią, Szkoła WyŜsza Collegium Civitas i Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego
Dziedzictwa Warszawy „ZOK” zaprosili na drugi spacer Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA). Prowadzący spacer – Stefan Fuglewicz, Piotr Kaliszek,
Andrzej Skalimowski i Zbigniew Tucholski – pokazali m.in. 100-letnie nabrzeŜa, relikty
stoczni i urządzeń portowych, opowiadali o historii tego najstarszego warszawskiego portu
i jego znaczeniu jako zabytku techniki, zagospodarowaniu nabrzeŜy Wisły i budowie Trasy
Łazienkowskiej. Przedstawili współczesne problemy i perspektywach na przyszłość dla tego
rejonu oraz zaprosili uczestników spaceru do dyskusji.

•

26 czerwca – wernisaŜ wystawy Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia
1925–1939. Organizatorzy: Fundacja Archeologii Fotografii, DSH.

•

7 lipca – spacer w cyklu FOPA: Kolejowe Bródno. Trzeci spacer z cyklu FOPA. Prowadzący
spacer – Stefan Fuglewicz, Andrzej Skalimowski i Zbigniew Tucholski – z okazji 135. rocznicy otwarcia Kolei Nadwiślańskiej oprowadzili po kolejowym Bródnie. MoŜna było zobaczyć
cenne budynki i obiekty warsztatów kolei nadwiślańskiej z końca XIX w. zaprojektowane w
charakterystycznym stylu tej kolei, budynki Ostbahnu z okresu okupacji, a takŜe socrealistyczne osiedle mieszkaniowe z lat 50. Prowadzący zwrócili uwagę na nieliczne ocalałe zabytki techniki kolejowej oraz ślady zburzonej kilka lat temu Parowozowni Warszawa–Praga,
zaprzepaszczonej szansy polskiego muzealnictwa kolejowego. Jan Wieczorek z Fundacji Heredis opowiedział o tworzącym się Muzeum Komunikacji i oprowadził po jego przyszłej siedzibie. Spacer był okazją do dyskusji na temat form ochrony zabytków kolejnictwa na terenie
Warszawy. Organizatorzy: DSH, Szkoła WyŜsza Collegium Civitas i Stowarzyszenie Zespół
Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”.

•

10, 15, 29 lipca, 21, 28 sierpnia – spacery Warszawa Janusza Korczaka. Spacer po stolicy
z wykorzystaniem aplikacji My Warsaw-Warszawa jest moja – wirtualnego przewodnika po
mieście śladami Janusza Korczaka. Podczas spaceru – dzięki technologii Augmented Reality
(rzeczywistość rozszerzona) – moŜna było obejrzeć Warszawę z czasów Janusza Korczaka,
m.in. Most Kierbedzia, pierwszy stalowy most na Wiśle, Pałac Saski, Sobór Aleksandra Newskiego, Dom Sierot przy ulicy Krochmalnej 92 (obecnie Jaktorowskiej 6), wydawnictwo Jakuba Mortkowicza (ul. Mazowiecka 12). Prowadzenie: Jagna Kofta (w języku polskim) i Marta Dulinicz (w języku angielskim). Organizatorzy: DSH i Muzeum Historii śydów Polskich.

•

26 lipca – debaty na rzecz dialogu – Dialog-Pheniben przedstawia. W 1991 młody Rom spowodował w Mławie wypadek. W wypadku jedna osoba zmarła, druga została kaleką. Dwa dni
później zdemolowano romskie domy. Niektórzy tamte zdarzenia nazywają „mławską nocą
kryształową”. Jak Mława zapamiętała pogrom? Jak układają się stosunki między większością
a mniejszością? W dyskusji udział wzięli: Władysław Paczkowski – świadek tamtych wydarzeń, z pochodzenia Rom; Roman Kwiatkowski – współzałoŜyciel Stowarzyszenia Romów w
Polsce; Jolanta Koral – dziennikarka, autorka reportaŜu o skutkach mławskiego pogromu opublikowanego w kwartalniku „Dialog-Pheniben”, dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska. W programie takŜe pokaz zdjęć Piotra Wójcika „2012. Les Saintes-Maries-da-la-Mer” o tradycyjnej
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pielgrzymce Romów we Francji oraz koncert Józefa Mersteina, reprezentanta nurtu sinti jazz.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Romów w Polsce, Fundacja Opowiedz To – Picture His, DSH.
•

12 sierpnia – spacer w cyklu FOPA: Wiązowna – śladami Bitwy Warszawskiej. Czwarty
spacer Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA) poprowadzili
członkowie Stowarzyszenia „PRO FORTALICJUM”. Przed wymarszem moŜna było obejrzeć
wystawę plenerową: archiwalne fotografie, diorama stanowiska CKM, fragmenty zasieków i
zrekonstruowany schron. W programie: zwiedzania pozycji obronnych z sierpnia 1920 roku,
na której 15. Dywizja Piechoty stawiła opór bolszewickiej 10. Dywizji Strzelców. Zobaczyliśmy autentyczne okopy i Ŝelbetowe schrony zaadaptowanej i rozbudowanej przez Polaków
niemieckiej pozycji Bruckenkopf Warschau (Przedmoście Warszawskie) z lat 1916–1918. Organizatorzy: DSH, Collegium Civitas i Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego
Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO
FORTALICJUM” – Koło Terenowe „Przedmoście Warszawa”, Stowarzyszenie 1920 Roku.

•

19 sierpnia – spacer w cyklu FOPA: Fort Bema – czy w Warszawie powstaną nowe planty?
Kolejny spacer Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA). Tym razem zwiedziliśmy forty warszawskie – Fort Bema (dawniej Parysów) wraz z wałem międzyfortowym oraz pozostałościami wytwórni amunicji. Pokazaliśmy budynki w stylu dworkowym i modernistycznym, układ komunikacyjny, elementy niemieckich umocnień. Prowadzący (Stefan Fuglewicz, Andrzej Skalimowski i Zbigniew Tucholski) opowiedzieli o próbach
zaadaptowania wojskowego kompleksu do nowych funkcji i zamyśle utworzenia Parku Kulturowego Twierdzy Warszawa. Organizatorzy: DSH, Collegium Civitas, Stowarzyszenie Zespół
Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”.

•

8 września – spacer w cyklu FOPA: Reduty Powstania Listopadowego – od Ordona do Sowińskiego. Szósty spacer Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA).,
tym razem szlakiem miejsc związanych z obroną stolicy w 1831 roku. Na trasie spaceru m.in.
pozostałości Reduty Ordona i zachowane wały Reduty Wolskiej. Prowadzący spacer – Marcin
Zdrojewski, Stefan Fuglewicz i Jan Boerner – opowiadali o budowie i sposobie funkcjonowania szańców, o toczonych o nie walkach i ich późniejszych losach. Przedstawili równieŜ historię społecznych inicjatyw upamiętnienia tych miejsc. Organizatorzy: DSH, Collegium Civitas,
Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, Towarzystwo Przyjaciół Woli, Stowarzyszenie Reduta Ordona.

•

11 września – Jak odbudowywaliśmy Warszawę – spotkanie z Jerzym Główczewskim, architektem, a w czasie II wojny światowej pilotem w dywizjonie 308 (wykonał 100 lotów bojowych), uczestnikiem m.in. w bitwy powietrznej nad Gandawą, trzykrotnie odznaczony KrzyŜem Walecznych. Po wojnie skończył architekturę na Politechnice Warszawskiej. Pracował w
zespole zajmującym się odbudową Warszawy, wykładał na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Północnej, był teŜ autorem projektu przebudowy i modernizacji Asuanu, staroŜytnego miasta w Egipcie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku. Jerzy Główczewski jest autorem wspomnień: Wojak z przypadku, Optymista mimo wszystko, Moja Ameryka – tak i nie. Rozmowę
o odbudowie Warszawy i niezwykłych kolejach losu Jerzego Główczewskiego poprowadził
Dominik Czapigo, koordynator programu Historia Mówiona Fundacji Ośrodka Karta.

•

22 września – spacer śladami Polaków z wyboru. Od lipca do września w podziemiach kościoła Świętej Trójcy w Warszawie prezentowana była wystawa Polacy z wyboru. Rodziny
pochodzenia niemieckiego w Warszawie XIX i XX wieku, z tej okazji zaprosiliśmy na spacer
po kościele, podczas którego Dariusz Bruncz opowiedział o historii budowli oraz społeczności
skupionej wokół parafii ewangelicko-augsburskiej.

•

26–30 września – Jeden dzień w PRL/Rekonstrukcja. 27 września 1962 słońce wstało o 6.30
i miało zajść o 18.23. Prognoza pogody przewidywała zachmurzenie umiarkowane. Ponad
1600 obywateli przyszło na świat, około 600 zmarło. Nie wydarzyło się w PRL nic szczególnego. Dzień jak co dzień… Jeden dzień w PRL – tak Maciej Drygas, reŜyser filmowy, dokumentalista, wykładowca PWSFTviT w Łodzi, prowokujący w swojej twórczości do refleksji
nad prawdziwym obliczem PRL-u – opowiada o filmie będącym archiwalną rekonstrukcją
jednego, przypadkowego dnia – 27 września 1962 roku. 50 lat potem zapraszaliśmy na spotkania i pokazy filmowe w ramach projektu „27.09.1962 – jeden dzień w PRL”. Program:
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−

−

−

−

−

−

Akcja rekonstrukcyjna na facebooku. Odzyskaj z nami utracone wspomnienia!
PomóŜ nam zrekonstruować dzień, miesiąc, rok. Co Twoi najbliŜsi robili 27 września
1962 roku? Co się działo we wrześniu 1962 roku? Co się wydarzyło 50 lat temu w świecie
kultury, nauki i sportu w twoim rodzinnym mieście, na ulicy, w domu? Podziel się z nami
swoją domową historią, a 27 września 2012 opublikuj na Facebook-u status:
„Odzyskałem dzień, w którym nic się nie wydarzyło – mój dzień”. Szczegóły:
www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria.
26 września – spotkanie Supersam. Wirtualny spacer do miejsca, którego juŜ nie ma. Od
wyburzenia Supersamu minęło juŜ sześć lat, ale nadal jest to obiekt wielokrotnie przywoływany w rozmaitych debatach o architekturze Warszawy. Oddany do uŜytku w 1962 roku
był pierwszym sklepem samoobsługowym w Polsce. Zarówno sam budynek, jak i decyzja
o wyburzeniu, rozpalały umysły obrońców zabytków, społeczników, dziennikarzy, inspirowały współczesnych artystów. Supersam był przykładem nowoczesnej, modernistycznej
architektury z unikatową w skali kraju konstrukcją wiszącego dachu. Nowatorski charakter projektu został takŜe doceniony za granicą (otrzymał wyróŜnienie honorowe na Międzynarodowym Biennale Architektury w Sao Paulo w 1965 roku). Obecnie w miejscu
Supersamu powstaje kompleks biurowo-handlowy. Spacer poprowadziła Patrycja Jastrzębska – historyczka sztuki, autorka i kuratorka projektu „Tu było, tu stało” poświęconego znikającej architekturze Warszawy po 1989 roku i przestrzeni miejskiej stolicy; wiceprezeska Stowarzyszenia MASŁAW.
27 września – spotkanie Co z tym „Misiem”? Skąd wzięło się popularne wśród młodych
ludzi przeświadczenie, Ŝe realia PRL-u najlepiej oddają filmy Stanisława Barei? Czy świat
ukazany w „Misiu” naprawdę istniał? W jaki sposób PRL ukazywany jest przez współczesne polskie kino dyskutowali: Maciej Drygas (reŜyser), Tadeusz Sobolewski (krytyk filmowy), prof. Marek Hendrykowski (historyk i teoretyk filmu; medioznawca). Rozmowę
poprowadził krytyk filmowy Mateusz Werner.
29 września – spacer Warszawa ’62. Spacer po Warszawie śladami architektury lat sześćdziesiątych poprowadził Juliusz Lichwa, historyk i przewodnik warszawski. W tych latach
przesuwało się wielkie kościoły, burzono kolejne kwartały w samym centrum miasta pod
„architekturę przyszłości”, plaŜowało się teŜ nad Wisłą czy chodziło na zakupy do radzieckiej „Nataszy” i futurystycznego Supersamu. Wybraliśmy się w podróŜ w czasie do
roku 1962, by zobaczyć, jaka była ówczesna Warszawa, jej mieszkańcy i jak rozwój stolicy wyobraŜały sobie władze.
29 września – pokaz dokumentów i spotkanie z Maciejem Drygasem w Kinie Rejs, PRL
w obiektywie Drygasa cz. 1. Pokazaliśmy dokumenty: Usłyszcie mój krzyk (1991, 46’),
Jeden dzień w PRL (2005, 58’). Po pokazie zaprosiliśmy widzów do rozmowy na temat
filmów, sposobu pracy reŜysera, podejściu do wybieranych tematów, poszukiwaniu inspiracji. Rozmowę poprowadził filmoznawca prof. Andrzej Werner.
września – pokaz dokumentów i spotkanie z Maciejem Drygasem w Kinie Rejs, PRL w
obiektywie Drygasa cz. 2. Pokazaliśmy dokumenty: Głos nadziei (2002, 58’), Cudze listy
(2010, 56’). Dyskusję po pokazie poprowadził krytyk filmowy Mateusz Werner.

•

3 października – spotkanie Paczki solidarności. W rocznicę zjednoczenia Niemiec zaprosiliśmy na spotkanie z transportowcami (truckersami), czyli osobami, które w latach 80. w zachodnich Niemczech zajmowały się wysyłaniem paczek z Ŝywnością do Polski. W spotkaniu
udział wzięli: Alexander von Bischoffshausen, Andreas Bobrink, Ihno Krumreich, Amei Poensgen, Mariella Recke, Oriana Stock, prof. dr Wolfgang Stock, Marie Zielinska. Rozmowę
poprowadził dr Gerhard Gnauk (dziennik „Die Welt”). Spotkanie było okazją, by dowiedzieć
się więcej o komunistycznej Polsce widzianej z perspektywy Niemiec Zachodnich.

•

4 października – wernisaŜ wystawy W naszej pamięci/ Emlékeinkben oraz debata towarzysząca ekspozycji. Otwarcie ekspozycji poświęconej Andrzejowi Przewoźnikowi, który pełniąc
przez 18 lat funkcję Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
wraz ze swoim zespołem stworzył podwaliny pod nowoczesną polską politykę pamięci. Z jego zainteresowań badawczych, działalności publicznej i osobistych przyjaźni zrodziły się niezwykłe związki z Węgrami. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej 10 kwietnia 2010
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roku. W otwarciu udział wzięli m.in.: Tibor Navracsics, Wicepremier Węgier; Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości; Monika Smoleń, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Andrzej Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Jacek Cichocki, Minister Spraw Wewnętrznych. Gościem honorowym była pani Jolanta Przewoźnik,
wdowa po Andrzeju Przewoźniku. O polityce pamięci dyskutowali: Robert Kostro, Dyrektor
Muzeum Historii Polski; Zbigniew Gluza, Prezes Fundacji Ośrodka KARTA, Redaktor Naczelny kwartalnika „Karta”; prof. Csaba Gy. Kiss, Przewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność; Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Paweł Ukielski, Zastępca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego; prof. Paweł Machcewicz, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej; prof. Jan Rydel, Przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
•

4–6 października – wydarzenia związane z wystawą Komunizm – la belle époque. Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Czeskie Centrum, Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Instytut Słowacki w Warszawie, Węgierski
Instytut Kultury w Warszawie, DSH. W programie:
– 4 października – przegląd filmowy w Kinotece Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku
w europejskich państwach bloku sowieckiego
– 5 października – międzynarodowa konferencja naukowa w Domu Spotkań z Historią
– 6 października – wernisaŜ wystawy plenerowej Komunizm – la belle époque (skwer im.
ks. Twardowskiego, u zbiegu ulic Karowej i Krakowskiego Przedmieścia).

•

12 października – spotkanie Biznes i kultura. Trudne związki. Targi najciekawszych projektów kulturalnych i społecznych w Polsce były pretekstem do szukania odpowiedzi na pytania
o alternatywne sposoby finansowania projektów kulturalnych oraz moŜliwości współpracy ludzi biznesu z animatorami kultury. Biznesmenom finansowanie kultury często kojarzy się
z dawaniem jałmuŜny czy wspieraniem projektów, których wartość merytoryczna jest trudna
do określenia. Dla ludzi kultury – z ograniczaniem wolności poprzez przykrajanie projektów
artystycznych od strategii marketingowych firm i brak zrozumienia dla dynamiki działań artystycznych. Te dwie grupy często nie są w stanie zobaczyć, ani wykorzystać potencjału – biznesowego, marketingowego, społecznego, jaki zawiera kultura. Dlatego często współpraca ta
wydaję się być przypadkowa, a przez to nie dająca szansy dalszego rozwoju satysfakcjonującego dla kaŜdej ze stron. Czy istnieje moŜliwość dobrej partnerskiej współpracy? Jak realizować dobre projekty kulturalne w oparciu o pieniądze sponsorów? Szukając odpowiedzi, zorganizowaliśmy targi najlepszych projektów kulturalnych i społecznych w Polsce. Organizatorzy: Stowarzyszenie Katedra Kultury, DSH.
13-14 października – pokazy filmów i spotkanie w ramach Festiwalu Retro w DSH:
– 13 października – pokaz filmu KaŜdemu wolno kochać (1933, 80’), reŜ. Mieczysław
Krawicz, Janusz Warnecki oraz wieczór Kto spotyka Warszawę, którego honorowym gościem była piosenkarka Irena Santor. Podczas spotkania opowiadała o swoich związkach
ze stolicą. W rozmowie udział wzięli varsavianista Włodzimierz PESEL i Amadeusz
Szklarz-Habrowski z Instytutu Kultury Polskiej UW. Spotkanie ilustrowane było materiałami archiwalnymi. Organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej UW, DSH;
– 14 października – pokazy filmów Manewry miłosne (1935, 62’), reŜ. Jan NowinaPrzybylski, Konrad Tom; Co mój mąŜ robi w nocy (1934, 70’), reŜ. Michał Waszyński.

•

•

23 października – spotkanie Marek Krawczyk, straŜnik KULTURY. Wieczór poświęcony
niedawno zmarłemu Markowi Krawczykowi, działaczowi opozycji, pracownikowi „Tygodnika Solidarność”, wydawcy w drugim obiegu, wydawcy krajowych edycji „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”. W spotkaniu udział wzięli: Mirosław Chojecki, Jan Dworak, prof. Aleksandra Hnatiuk, ElŜbieta Sawicka i Jakub Wygnański. Prowadzenie – Jerzy Kisielewski.
Organizatorzy: Przyjaciele Markowi Krawczykowi, Dom Spotkań z Historią.

•

26 października – spotkanie z Henrym N. Cobbem Marzyłem, Ŝeby tutaj wrócić. W dniu
otwarcia ekspozycji 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach
Henry'ego N. Cobba gościem DSH był autor zdjęć prezentowanych na wystawie. Pokazywane – pierwszy raz publicznie w Polsce – kolorowe fotografie Henry'ego N. Cobba pokazują
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m.in. zrujnowaną Warszawę, Szczecin i Wrocław. Fotografie powstały w czasie wizyty amerykańskich architektów, którzy w 1947 roku odwiedzili m.in. Anglię, Czechosłowację i właśnie Polskę, by obejrzeć postępy w odbudowie krajów zniszczonych wojną. Z Henrym
N. Cobbem rozmawiali autorzy wystawy: Krzysztof Jaszczyński i Maria Sołtys.
•

29 października – spotkanie z Szahrnusz Parsipu – wybitną irańską pisarką, dysydentką,
więźniarką polityczną, która opowiadała o swoich zmaganiach z irańską cenzurą, bolesnej cenie, jaką przyszło jej zapłacić za literacką niezaleŜność oraz o swojej powieści Tuba i znaczenie nocy. Spotkanie poprowadziła Ludwika Włodek. Organizatorzy: DSH, Wydawnictwo Oficyna Literacka, Zakład iranistyki UJ, „Solidarni z Iranem” – program Instytutu Lecha Wałęsy.

•

31 października – Memento Mori. Opowieść Jacka Dehnela o fotografii post mortem. Historia fotografii pośmiertnej sięga XIX wieku, czasów pierwszych dagerotypów. Zmarłych
stylizowano na Ŝywych, otwierano im oczy lub domalowywano źrenice na zamkniętych powiekach; układano na specjalnych podpórkach, sadzano na krzesłach, fotelach w towarzystwie
rodziców, rodzeństwa lub ulubionego zwierzęcia. Często była to jedyna podobizna zmarłej
nagle osoby, jaka pozostawała bliskim na pamiątkę. Fotografie pośmiertne cieszyły się największą popularnością w epoce wiktoriańskiej, dziś podobny zwyczaj praktykuje się wśród
części osób wyznania prawosławnego (zbiorowe portrety przy otwartej trumnie zmarłego).
O tym, co mówią nam dziś fotografie post mortem i jakie historie w sobie kryją opowiadał Jacek Dehnel, poeta, prozaik, malarz. W programie wieczoru równieŜ film Zmęczona śmierć
Fritza Langa (Niemcy, 1921, 85’).

•

14 listopada – debata Wokół placu Grzybowskiego. Zabudowa historycznego centrum miasta. Debata poświęcona była zabudowie wokół placu Grzybowskiego. Punktem wyjścia
do dyskusji było stwierdzenie, Ŝe od kilku miesięcy jesteśmy świadkami pojawiania się intensywnej, wysokiej zabudowy w sąsiedztwie historycznych budynków: Kościoła Wszystkich
Świętych, Synagogi NoŜyków, kamienic przy placu czy Białego Budynku. W trakcie dyskusji
staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: Jak powinny wyglądać plac i jego otoczenie, aby z
jednej strony zachować kontekst historyczny, a z drugiej wykorzystać potencjał, jaki tkwi w
wolnych przestrzeniach tego śródmiejskiego kwartału? Jak chronić zabytki, pokazać historyczny rozwój placu, a zarazem wprowadzać nową zabudowę? Organizatorzy: Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, DSH.

•

14 listopada – spotkanie Debaty na rzecz dialogu – Dialog-Pheniben przedstawia. Multimedialny pokaz fotografii „Kruszyna, Fatima, Zofia i Zauma...” Piotra Wójcika był wstępem
do rozmowy o tradycji, nowoczesności i roli romskiej kobiety. Spotkanie poświęciliśmy fałszywym wyobraŜeniom o kobietach innych religii i kultur, szczególnie Romkom. Rozmawialiśmy o tym w gronie kobiet. W dyskusji udział wzięły: romska liderka Adela Głowacka –
współzałoŜycielka i członek honorowy Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano
Waśt”, doktorantka Marta Godlewska-Goska i dr Agnieszka Kościańska – obie z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarka „Gazety
Wyborczej” Lidia Ostałowska. Gościem specjalnym spotkania był profesor Lech Mróz, wieloletni dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii UW, wybitny badacz kultury Romów. Organizatorzy: Stowarzyszenie Romów w Polsce, Fundacja Opowiedz To – Picture This, DSH.

•

17–18 listopada – Weekend z Cobbem. Wydarzenia związane z wystawą 1947 BARWY
RUIN.
– 17 listopada – spotkanie Warszawa 1945–1947 w planach odbudowy miasta. Autorzy
wystawy – Maria Sołtys i Krzysztof Jaszczyński – zaprosili na spotkanie poświęcone odbudowie Warszawy, tej części miasta, której nie uchwycił obiektyw Henry’ego N. Cobba.
Prowadzący mówili o pierwszym etapie odbudowy, odgruzowaniu miasta, powstających
planach urbanistycznych i projektach architektonicznych, adaptacjach ocalałych obiektów,
nowych realizacjach oraz zatwierdzonym w 1946 roku 3-letnim planie odbudowy gospodarczej.
– 18 listopada – spotkanie Nie tylko Warszawa: Szczecin i Wrocław w 1947 roku. Miłośnicy historii Wrocławia i Szczecina – Michał Kaczmarek i Piotr Popów ze Stowarzyszenia
Wratislaviae Amici oraz Paweł Knap, pracownik oddziału IPN w Szczecinie, redaktor naczelny Magazynu Miłośników Szczecina „Szczeciner”, opowiadali o zniszczeniach tych
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miast i planach ich odbudowy. Pokazaliśmy równieŜ, jak miejsca uwiecznione przez Henry'ego N. Cobba, wyglądały przed wojną. Spotkanie prowadzili Ryszard Mączewski
i Krzysztof Jaszczyński z Fundacji „Warszawa1939.pl” – współorganizatora wystawy.
Organizatorzy: DSH, Fundacja „Warszawa1939.pl”.
•

23 listopada – spotkanie Afro-warszawiacy. Premiera trzech teledysków, inspirowanych warszawskimi szlagierami, w afrykańskiej aranŜacji. Wszystkie trzy powstały w ramach projektu
„Afro-warszawiacy”. W nagraniu wzięli udział afrykańscy i polscy artyści. Wszystkie osoby,
które wzięły udział w nagraniu moŜna było zobaczyć nie tylko na ekranie, ale takŜe usłyszeć
na Ŝywo w dniu premiery. W trakcie wieczoru rozmawialiśmy równieŜ o tym: czy Warszawa
da się lubić; kim moŜe być współczesny warszawski cwaniak; co spotkało uroczą studentkę
z Konga, która przyjechała do Warszawy i za co Afrykanie lubią Warszawę. Organizatorzy:
Fundacja „Afryka Inaczej”, Grupa Teatralna „Warszawiaki”, DSH.

•

27 listopada – spotkanie Lidia Ciołkoszowa. Londyńska dusza PPS. Spotkanie poświęcone
jednej z wybitnych postaci emigracji londyńskiej – Lidii Ciołkoszowej, publicystce, wykładowczyni Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, działaczce społecznej i politycznej (była
ostatnim Ŝyjącym członkiem przedwojennej krajowej Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej). W 2012 roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę jej śmierci. W spotkaniu udział
wzięli: prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas), Łukasz Jasina (Kultura Liberalna, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Wiktor Moszczyński (działacz polonijny w Wielkiej Brytanii, członek Labour Party) i prof. Zdzisław Najder (były dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE).Wieczór był połączony z projekcją filmu Jestem ostatnia
Andrzeja Titkowa oraz prezentacją archiwaliów ze zbiorów prywatnych przygotowaną przez
Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu RP
Bogdan Borusewicz. Organizatorzy: Muzeum Historii Polski, DSH.

•

28 listopada – wernisaŜ wystawy Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława Sławnego. Otwarcie wystawy zdjęć Władysława Sławnego.
Wśród gości byli m.in. synowie Władysława Sławnego – Francis i Jean Sławny oraz pisarz i
reporter Józef Hen, który znał Sławnego z redakcji tygodnika „Świat”. Organizatorzy: DSH,
Polska Agencja Fotografów FORUM.

•

4 grudnia – debata w 70. rocznicę utworzenia Rady Pomocy śydom śEGOTA – Czy polityka
pamięci musi dzielić? Utworzona 4 grudnia 1942 roku Rada Pomocy śydom „śegota” była
organem polskiego rządu na uchodźctwie. Skupiała ludzi róŜnych przekonań i wyznań, których połączył jeden cel: ratowanie śydów. W 70. rocznicę utworzenia śegoty zaprosiliśmy do
dyskusji przedstawicieli róŜnych środowisk, by zastanowili się nad znaczeniem śegoty dla
dzisiejszej debaty o historii, w szczególności dla bardzo trudnych i złoŜonych stosunków polsko-Ŝydowskich. W dyskusji udział wzięli: dr Marcin Zaremba, Instytut Historyczny UW,
prof. Paweł Śpiewak, śydowski Instytut Historyczny, dr Michał Bilewicz, Centrum Badań
nad Uprzedzeniami UW. Słowo wstępne: prof. Andrzej Friszke, ISP PAN. Prowadzenie:
dr Sebastian Duda („Przegląd Powszechny”). Organizatorzy: DSH, Klub Inteligencji Katolickiej, Magazyn „Kontakt”.

• 5 grudnia – spotkanie 70. rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie i pokaz filmu Dzieci Zamojszczyzny (dok., 1999, 45’). Spotkanie odbyło się w związku z 70. rocznicą wysiedleń na Zamojszczyźnie. Gośćmi wieczoru byli: Hanna Etemadi (reŜyserka filmu Dzieci Zamojszczyzny), dr Janusz Gmitruk (dyrektor Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego) oraz świadkowie

wysiedleń na Zamojszczyźnie.
•

7 grudnia – spotkanie Debaty na rzecz dialogu – Dialog-Pheniben przedstawia. Spotkanie z
Edwardem Dębickim – kompozytorem, poetą, pisarzem, współtwórcą scenariuszy filmowych.
Edward Dębicki urodził się w 1935 roku w Kałuszu, dzieciństwo i lata młodości spędził w taborze. Wędrował z krewnymi z muzykalnych rodzin KrzyŜanowskich, Wajsów i Korzeniowskich, a takŜe słynną poetką Bronisławą Wajs (Papuszą). W 1949 roku w taborze KrzyŜanowskich pojawił się Jerzy Ficowski, który zapisywał wojenne losy Cyganów z Wołynia. Przyjaźń
Edwarda Dębickiego z Jerzym Ficowskim trwała do śmierci wybitnego cyganologa i poety.
W 1955 roku Edward Dębicki załoŜył zespół muzyczny Kham (słońce), późniejsza znany jako
Terno (młody). Swoje wspomnienia opisał w ksiąŜkach Ptak umarłych (1993) i Wczorajszy
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ogień (2012). Nagrodzony złotym medalem Gloria Artis. W programie takŜe multimedialny
pokaz zdjęć Adama Kozaka z XXIV Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Kołaczek.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Romów w Polsce, Fundacja Opowiedz To – Picture This,
DSH.
•

18 grudnia – spotkanie Wymiary toŜsamości Polonii w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Akhalcikhe i
Lagodekhi. Spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez Fundację Kaukaz.net w ramach zadania publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”. W trakcie wieczoru przedstawiliśmy efekty wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi osobami o polskich korzeniach z Gruzji. W dyskusji udział wzięli: prof.
Henryka Justyńska, przedstawicielki Polonii z Tbilisi; prof. Wojciech Materski, historyk i politolog; prof. Lech Mróz, antropolog kulturowy; Nodari Poniatowski, gruziński repatriant o
polskich korzeniach. Organizatorzy: Fundacja Kaukaz.net, Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, DSH.
ŚWIĘTO WOLNOŚCI – WYŁĄCZ SYSTEM, vol. 4

W dniach 29 maja–6 czerwca odbyła się kolejna edycja warszawskiego Święta Wolności Wyłącz system vol. 4 zorganizowanego przez Dom Spotkań z Historią w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989. Tegoroczne Święto odbywające się pod patronatem honorowym MałŜonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, zorganizowaliśmy we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ta edycja zadedykowana była kobietom, ich
postawom wobec totalitaryzmu oraz roli w walce o wolność. W ramach święta odbyły się spotkania i
dyskusje, warsztaty dla dzieci, koncerty muzyczne, pokazy filmowe, spacery po mieście, spektakl
Walentyna w Teatrze Studio oraz Fiesta – wielka impreza muzyczna zorganizowana w plenerze,
na plaŜy przy moście Śląsko-Dąbrowskim. Imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta, uczestniczyło w nich ponad 8000 osób. Zaprosiliśmy ich na następujące wydarzenia:
•

29 maja – Kobiety systemu. Spotkanie o kobietach, celebrytkach systemu – symbolu i produkcie komunistycznej propagandy. Kim były naprawdę? SłuŜebnicami ideologii? Maskotkami władzy? Ofiarami czy opokami systemu? Wieczór prowadziła Ewa Toniak, historyk
sztuki, autorka ksiąŜki Olbrzymki: kobiety i socrealizm. Spotkaniu towarzyszył pokaz filmu
Dziewczyna z plakatu w reŜ. Ewy Pięty (2001, 29’).

•

30 maja – Kobiety kontra system. Rozmowa o kobietach walczących przeciwko dyktaturom
w róŜnych krajach świata. Spotkanie prowadziła Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka, korespondentka, specjalizująca się z tematyce Rosji i byłych republik radzieckich, a zwłaszcza
Czeczenii. W dyskusji udział wzięła równieŜ Aleksandra Chrzanowska, koordynator ds. cudzoziemców ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Maria KsiąŜak, psycholog.

•

31 maja – Opozycyjna codzienność. Spotkanie z byłymi opozycjonistkami m.in. Ludwiką
Wujec (polityk, urzędniczka samorządowa, działaczka opozycji demokratycznej w PRL-u)
i Joanną Szczesną (dziennikarka, reporterka i pisarka, działaczka opozycji demokratycznej
w PRL-u). Wieczór prowadziła Monika Powalisz, reŜyserka i dramatopisarka.

•

2–4 czerwca – Bez komentarza. Pokazy filmów i montaŜy filmowych na temat opozycjonistek w PRL-u i kobiet walczących obecnie przeciwko dyktaturom.

•

5 czerwca – Ciągle wierzę, reŜ. Magda Mosiewicz. Pokaz filmu o Ewie Hołuszko, urodzonej
jako Marek Hołuszko (działacz opozycji demokratycznej w PRL-u) i dyskusja. Gośćmi spotkania byli: Ewa Hołuszko, Magda Mosiewicz (reŜyserka), Agnieszka Graff (pisarka), Krystyna Duniec (teatrolog, Instytut Sztuki PAN) oraz Anna Czerwińska.

•

3 czerwca – Piknik wolnościowy na skwerze im. ks. Twardowskiego
 Koncerty/Scena pod kasztanem: The Phantoms (14:00), Biff (15:30), Złodzieje Oklasków
(16:00); Budyń (17:00), Kinior & Mamadou Diouf (18.00). Prowadzący: Emanuela
Osowska i Damian Kwiatkowski.
 Podwórko PRL – plac zabaw dla dzieci.
 warsztaty MęŜczyźni wielofunkcyjni
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 Audioprzewodnik „Warszawa opozycjonistek” – punkt odsłuchu fragmentów nagrań
byłych opozycjonistek (m.in. Ludwiki Wujec, Danuty Przywary, Anny Komorowskiej).
W punkcie moŜna było pobrać aplikację „Warszawa opozycjonistek” i wyruszyć na spacer ich śladem. Autorzy projektu: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.
•

2–3 czerwca – WALENTYNA – spektakl w reŜ. Wojciecha Farugi, Teatr Studio, PKiN. Obsada: Julia Kijowska, i chór śpiewaczek. „Harfa”. Spektakl Walentyna opowiada historię jednej z najbardziej znanych kobiet XX wieku, tkaczki i radzieckiej kosmonautki, pierwszej kobiety w kosmosie – Walentyny Tiereszkowej. W spektaklu wykorzystano fragmenty oryginalnych pamiętników Walentyny Tiereszkowej i transkrypcje wypowiedzi radzieckich kosmonautów zaczerpnięte z dokumentu Macieja Drygasa „Stan niewaŜkości”.

•

4 czerwca – Jak dobrze wyglądać w kryzysie. Made in PRL, Centrum Handlowe Warszawa
Wileńska. Koncert i akcja, podczas której zaproszeni styliści dokonali metamorfozy publiczności i aktorów, zmieniając ich w prawdziwe gwiazdy polskiej, radzieckiej, czechosłowackiej,
jugosłowiańskiej, rumuńskiej, bułgarskiej i enerdowskiej estrady lat 80-tych. Aktorzy zaśpiewali piosenki m.in. z repertuaru Ałły Pugaczowej i Heleny Vondráčkovej.

•

4 czerwca – Toast za wolność!, wznoszony wspólnie z Inicjatywą RAZEM ’89 na Placu Konstytucji, czyli w okolicach solidarnościowego sztabu wyborczego w zwycięską niedzielę
czerwcową 1989 roku.

•

6 czerwca – FIESTA, plaŜa przy moście Śląsko-Dąbrowskim (praski brzeg Wisły). Fiesta to
ukoronowanie Święta Wolności. Podczas tegorocznej edycji odbywały się koncerty muzyczne, podczas których, dla rekordowej, blisko 5-tysięcznej publiczności, zagrali: Curly Heads
(zespół zwycięzcy ostatniej edycji programu „X-Factor” Dawida Podsiadły); Soma Ansamble
(Londyn); BaBu Król /Bajzel & Budyń; KURY/feat. Vienio & Pele; Brygada Kryzys;
YeShe/feat. Staszek Soyka; Dj set: Teresa i Tygrysy. Fiestę poprowadził dziennikarz muzyczny
Piotr Metz.
PUBLIKACJE

W 2012 roku Dom Spotkań z Historią działał aktywnie na rynku wydawniczym jako wydawca i
współwydawca ksiąŜek dotyczących XX wieku. Wydawnictwo DSH przygotowało siedem nowych
publikacji popularyzujących tematykę związaną z Warszawą oraz wznowiło pięć cieszących się największym zainteresowaniem pozycji z dotychczasowej oferty. Cztery z nowych albumów były podsumowaniem ekspozycji prezentowanych w Domu Spotkań z Historią, wydano takŜe katalog do przekrojowej wystawy prac Aleksandra Jałosińskiego i – we współpracy z Ośrodkiem KARTA –
publikację związaną z 30-leciem działalności Ośrodka. DSH objęło swoim patronatem trzy pozycje
wydawnicze, które ukazały się w 2012 roku. Po raz pierwszy przygotowany został katalog prezentujący wszystkie wydawnictwa DSH.
Wydawnictwo i Księgarnia XX wieku promowały się poza siedzibą instytucji, biorąc udział w imprezach varsavianistycznych i targach ksiąŜki. 21 kwietnia 2012 zaprezentowano najciekawsze publikacje o tematyce warszawskiej ze zbiorów własnych, jak i współpracujących oficyn, w drugiej edycji
imprezy „Okno na Warszawę” (w tym roku pod hasłem „Święto Warszawy – reaktywacja!”).
Publikacje DSH były równieŜ wystawiane podczas III Warszawskich Targów KsiąŜki, które odbyły się w dniach 10–13 maja 2012 w PKiN w Warszawie. Przez cztery targowe dni nasze stoisko
licznie odwiedzali sympatycy DSH; wielu z nich udało się zaprosić do galerii Domu przy ul. Karowej.
Na stoisku DSH swoje ksiąŜki podpisywali autorzy: Tomasz Kuba Kozłowski (Świat Kresów), Magdalena Stopa i Jan Brykczyński (Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy), Danuta Jackiewicz (Karol Beyer 1818–1877). Dodatkowo zorganizowane zostały dwa spotkania z czytelnikami. W
sali im. Mickiewicza Magdalena Stopa i Jan Brykczyński opowiedzieli o pracy nad serią ksiąŜek
Ostańce, Tomasz Kuba Kozłowski poprowadził spotkanie pod tytułem Kresy, czyli Unia tu juŜ była!,
a w sali im. Kopernika na „kanapie literackiej” zasiedli Danuta Jackiewicz, autorka albumu poświęconemu Karolowi Beyerowi i Eugeniusz Cezary Król, współautor albumu W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–1945.
W dniach 29 listopada – 2 grudnia DSH prezentowało swoje nowości na XXI Targach KsiąŜki
Historycznej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Na gali rozpoczynającej targi zostały
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wręczone Nagrody KLIO, których celem jest wyróŜnienie wkładu polskich autorów oraz wydawców
w popularyzację historii. Tegoroczną nagrodę KLIO – wyróŜnienie I stopnia, w kategorii varsaviana,
otrzymała Danuta Jackiewicz za album Karol Beyer 1818–1877, który otwiera rozpoczętą w 2012
roku serię DSH „Fotografowie Warszawy”. Na targach z publicznością – poza laureatką nagrody Klio
– spotkali się inni autorzy: Tomasz Markiewicz (współautor albumów Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku i Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy
w latach 1945–1952), Jerzy S. Majewski (współautor albumu Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952), Maria Sołtys i Krzysztof Jaszczyński (1947 BARWY RUIN. Warszawa
i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba), Magdalena Stopa (Ostańce).
W tym samym okresie (29 listopada – 2 grudnia) przedstawiciele DSH po raz pierwszy zaprezentowali publikacje wydawnictwa na 21.Wrocławskich Promocjach Dobrych KsiąŜek. Największym
zainteresowaniem cieszył się poprawiony i uzupełniony dodruk albumu Świat Kresów. Z publicznością spotkali się autorzy albumu Tomasz Kuba Kozłowski i Danuta Błahut-Biegańska. Uwagę odwiedzających Muzeum Architektury (miejsca targów) przykuły równieŜ powojenne zdjęcia Wrocławia
zaprezentowane w albumie 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba.
W okresie przedświątecznym DSH zorganizowało świąteczny kiermasz ksiąŜki historycznej. Przygotowany został wybór tytułów w cenach promocyjnych, a na zainteresowanych zdobyciem autografu
lub świątecznej dedykacji czekali autorzy bestsellerów: Maria Sołtys i Krzysztof Jaszczyński (1947
BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba), Tomasz Kuba
Kozłowski (Świat Kresów), Danuta Jackiewicz (Karol Beyer 1818–1877, współautorka W obiektywie
wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–1945) i prof. Eugeniusz Cezary Król
(W obiektywie wroga), Tomasz Markiewicz (współautor albumów Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku i Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy
w latach 1945–1952), Magdalena Stopa (Ostańce).
W związku z utrzymującym się zainteresowaniem publikacjami DSH, w 2012 roku przygotowaliśmy wznowienie dwóch pierwszych tomów albumu Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, z czego pierwszy tom został uzupełniony o dodatkowe zdjęcia i indeks osobowy. Oprócz tego uzupełniliśmy nakład albumów: Karol Beyer 1818–1877 i Świat Kresów oraz broszury z serii „Z Archiwum Historii Mówionej” – Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców. PoniŜej przedstawiamy pełną listę publikacji DSH w 2012 roku:
I. Publikacje wydane przez Dom Spotkań z Historią:
•

Karol Beyer (1818–1877) Danuty Jackiewicz – pierwszy z nowej serii DSH „Fotografowie
Warszawy”, popularnonaukowy album monograficzny poświęcony Karolowi Beyerowi – prekursorowi fotografii w Polsce. Kolekcja „Fotografowie Warszawy” to nowy varsavianistyczny
projekt wydawniczy realizowany przez DSH we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Seria popularnonaukowych albumów monograficznych poświęconych wybitnym
XIX- i XX-wiecznym twórcom warszawskim jest próbą prezentacji najcenniejszych i najbardziej znanych fotografii stolicy. Promocji albumu towarzyszyła wystawa plenerowa zdjęć Karola Beyera na skwerze im. ks. Twardowskiego, którą moŜna było oglądać od 6 marca do
23 września 2012. KsiąŜka została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i
angielskiej. Koncepcja, wybór i układ zdjęć: Danuta Jackiewicz, projekt graficzny: prof. Maciej Buszewicz. Format 200 x 210 mm, oprawa miękka, 136 stron. Wydawca: Dom Spotkań z
Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie.

•

Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku, Tomasz Markiewicz, Tadeusz W. Świątek, Krzysztof Wittels – bogato ilustrowany album
powstał na podstawie materiałów uŜyczonych m.in. z prywatnych archiwów na potrzeby wystawy pod tym samym tytułem, zorganizowanej w Warszawie w 2010 roku przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej i Dom Spotkań z Historią. Autorzy opowiadają o losach ok.
40 rodów, których przodkowie przybyli niegdyś z Niemiec do Warszawy. Przedstawiają ich
wkład w rozwój przemysłu, nauki, kultury i Ŝycia społecznego miasta. Album w wersji dwujęzycznej, polsko-niemieckiej. Projekt graficzny: Przemysław Klonowski. Format 240 x 280
mm, oprawa twarda, 304 strony. Wydawca: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
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•

Drugie, uzupełnione o indeks nazwisk, wydanie pierwszego tomu albumu Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy Magdaleny Stopy i Jana Brykczyńskiego. KsiąŜka poświęcona losom warszawskich kamienic – przez ostatnich kilkadziesiąt lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta. O historii kamienic opowiadają odnalezieni przez Magdalenę
Stopę mieszkańcy, najstarsi z nich często sięgający pamięcią do lat 30. Z tych powieści wyłania się obraz ostatnich stu lat dziejów miasta oraz powikłane losy warszawiaków. Wysmakowane fotografie Jana Brykczyńskiego uzupełnione są o – często publikowane po raz pierwszy
– zdjęcia archiwalne. KsiąŜka otrzymała Nagrodę Literacką m.st. Warszawy 2011 w kategorii
edycja warszawska oraz Nagrodę Towarzystwa Miłośników Historii w kategorii najlepsze
varsaviana za rok 2010/2011. Format 210 x 250 mm, oprawa miękka, 184 strony.

•

Dodruk albumu Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 2 Magdaleny Stopy
i Jana Brykczyńskiego. W drugim tomie przedstawionych zostało osiemnaście kolejnych
kamienic, m.in. budynek przy Siennej 55, przy którym na podwórzu został zachowany ostatni
fragment muru getta; dom na Chocimskiej 33, gdzie mieściła się siedziba Biura Odbudowy
Stolicy czy budynek przy Filtrowej 68, w którym Antoni Chruściel „Monter” podpisał rozkaz
rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Podobnie jak w pierwszej części, Magdalena Stopa
dotarła do osób, których losy nierozerwalnie splotły się z historią opisywanych kamienic.
Autorem zdjęć jest Jan Brykczyński. Format 210 x 250 mm, oprawa miękka, 184 strony.

•

Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952 Jerzego S. Majewskiego
i Tomasza Markiewicza. Album poświęcony odbudowie Warszawy w latach powojennych,
oparty na materiałach z wystawy pod tym samym tytułem prezentowanej w DSH od 7 lipca do
31 grudnia 2011. Ukazuje skalę zniszczenia miasta i prezentuje zabytki, zarówno te odtworzone po II wojnie światowej, jak i te, które znikły z pejzaŜu miasta w okresie odbudowy.
W porównaniu z wystawą szerzej ujęty został temat pierwszych realizacji oraz wyburzeń; dodano rozdział o Społecznym Funduszu Odbudowy Stolicy oraz teksty od partnerów projektu:
o działalności Biura Odbudowy Stolicy (APW) oraz początkach Urzędu Konserwatorskiego w
stolicy (MWKZ). Z ponad 120 fotografii stolicy wiele moŜna obejrzeć po raz pierwszy, szczególnie te z kolekcji Karola Pęcherskiego, fotografa BOS, ze zbiorów Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a takŜe z zasobów pozostałych partnerów projektu: Polskiej Agencji Fotografów FORUM, Polskiej Agencji Prasowej, Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt graficzny:
Łukasz Kamieniak. Format 210 x 250 mm, oprawa twarda, 184 strony.

•

1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba
Marii Sołtys i Krzysztofa Jaszczyńskiego. W albumie prezentowane są kolorowe fotografie,
które wykonał Henry N. Cobb, gdy w 1947 roku wraz z grupą zachodnich architektów roku
odwiedził Anglię, Czechosłowację i Polskę, by obejrzeć postępy w odbudowie zniszczonych
miast. Zdjęcia pochodzą m.in. z Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Katowic, Piekar Śląskich.
Rok 1947 był przełomowy dla kształtu odbudowy, były to ostatnie miesiące, w których architekci i urbaniści cieszyli się względną wolnością w planowaniu. Autorzy albumu zestawili fotografie zniszczonych obiektów z projektami architektonicznymi, które w tych miejscach miały być realizowane. Album w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. Projekt graficzny:
Kotbury. Format 210 x 250 mm, oprawa miękka, 152 strony. Album towarzyszący wystawie
prezentowanej w DSH od 26 października 2012 do 30 kwietnia 2013.

•

Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 3 Magdaleny Stopy i Jana Brykczyńskiego – ostatnia część serii poświęconej „ostańcom” – tym nielicznym przedwojennym
kamienicom, które dotrwały do naszych czasów. Obwolutę ksiąŜki stanowi mapa Warszawy
z lokalizacją kamienic z wszystkich trzech tomów. Wśród osiemnastu budynków pokazanych
w albumie są m.in. Dom pod Gigantami w Alejach Ujazdowskich 24, kamienica przy Ogrodowej 65 – wybudowana przez Władysława Węgiełka, właściciela słynnej warszawskiej firmy
przewozowej; dom przy Siennej 72, w którym mieszkał Czesław Lubaszka, znany warszawski
piekarz. Wyjątkowe fotografie Jana Brykczyńskiego pomagają odkryć ich dawne piękno.
Format 210 x 250 mm, oprawa miękka z obwolutą, 192 strony.

•

Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa w latach 50. na zdjęciach Władysława Sławnego, wybór i opracowanie: Katarzyna Madoń-Mitzner, Krzysztof Wójcik. Władysław Sławny
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(1907–1991) to wybitny, a dziś juŜ zapomniany polski fotograf prasowy, który w latach 1950–
57 współtworzył tygodnik „Świat”, kierując jego działem fotograficznym. Propagował sztukę
fotoreportaŜu i sam aktywnie działał na tym polu, czerpiąc równieŜ inspiracje z magazynów
„Life” czy „Paris Match”. W albumie pokazano ponad 120 fotografii – zgrupowanych w rozdziałach: Warszawa, Polska Europa – ukazujących Ŝycie codzienne i oficjalne w latach 50.
Format 210 x 250 mm, oprawa miękka, 124 strony. Album towarzyszący wystawie prezentowanej w DSH od 28 listopada 2012 do 31 marca 2013.
•

Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944 – czwarta z kolei broszura wydana w serii
„Z Archiwum Historii Mówionej”. Jest to montaŜ fragmentów pochodzących z ponad 60 nagrań zgromadzonych w AHM. Fragmenty relacji zostały ułoŜone w porządku chronologicznotematycznym. Świadkowie opowiadają o momencie wybuchu powstania, o nadziejach i euforii, które temu towarzyszyły oraz stopniowej utracie wiary w sens tego zrywu; o Ŝyciu w piwnicach, głodzie, śmierci bliskich i przyjaciół. Publikacja zawiera krótki wstęp historyczny,
a takŜe informacje o Archiwum Historii Mówionej. Jest bogato ilustrowana archiwalnymi
zdjęciami, pochodzącymi przede wszystkim ze zbiorów instytucjonalnych. Do publikacji dołączona jest płyta DVD z fragmentami audio i wideo, materiał ten liczy około 3 godzin. Wybór i opracowanie tekstów: Magda Szymańska-Szwąder, projekt graficzny: Kotbury. Format
160 x 230 mm, oprawa miękka, broszurowa, 76 stron.

II Katalogi do wystaw DSH:
•

Katalog wystawy Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jarosińskiego,
przygotowanej we współpracy z Polską Agencją Fotografów FORUM. Wystawa prezentuje
sto pięćdziesiąt zdjęć z lat 1957–2007 i jest podsumowaniem półwiecza pracy Aleksandra Jarosińskiego, fotografa prasowego, który z pasją dokumentował rzeczywistość Peerelu. Okładka miękka, 24 strony.

III. Kwartalnik KARTA:
W 2012 roku Ośrodek KARTA wydał 70, 71, 72 i 73. numer kwartalnika „Karta” ze stałą rubryką
Domu Spotkań z Historią.
IV. Publikacje objęte patronatem DSH lub we współpracy z DSH
•

Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku Ludwiga
Mehlhorna w opracowaniu Fritza Delpa, Annemarie Franke i Katarzyny Madoń-Mitzner.
Autor, sam zaangaŜowany w działalność opozycyjną w czasach NRD, przedstawia subiektywny wybór sylwetek osób i grup działających w opozycji wobec totalitaryzmu. KsiąŜka ma
formę swoistego eseju będącego zarazem montaŜem rozmaitych świadectw tekstowych i zdjęć
archiwalnych. To przede wszystkim portret pewnej postawy duchowej, tropiący niezwykłe
powiązania między ludźmi działającymi w róŜnych krajach i epokach, ale zawsze idącymi
„pod prąd”, bez względu na cenę, jaką przychodzi im zapłacić. Publikacja towarzyszy polskoniemieckiej wystawie stałej pod takim samym tytułem, eksponowanej od 1998 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań w KrzyŜowej pod Wrocławiem, wydawca: Fundacja „KrzyŜowa” dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau Initiative e.V., Ośrodek KARTA. Organizatorzy spotkania: Fundacja „KrzyŜowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Dom Spotkań z Historią, Ośrodek KARTA.

•

Ormiańska Warszawa to album, dla którego inspiracją była zorganizowana przez DSH i Fundację Dziedzictwa Ormian Polskich w 2009 roku wystawa „Z widokiem na Ararat. Losy Ormian w Polsce” i towarzyszące jej imprezy (m.in. spacer ormiański). To pełna treści, pięknie
wydana publikacja, w której na ponad 200 stronach autorzy – Krzysztof Stopka, Andrzej A.
Zięba, Armen Artwich i Monika Agopsowicz – przedstawili ciekawe, takŜe mało znane fakty
z Ŝycia Ormian i Polaków ormiańskiego pochodzenia mieszkających od XVII wieku w Warszawie i na Mazowszu. Do albumu dołączone są: płyta Tryptyk ormiański zawierająca fragmenty trzech utworów w wykonaniu chóru „Gaudium” i solisty Bogdana Makala z Wrocławia, pod batutą Alana Urbanka, a takŜe dwa plany – Starej Warszawy oraz Powązek z zaznaczonymi wybranym miejscami, związanymi z Ormianami z Warszawy i Mazowsza. Wydawca: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
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•

„I trzeba było Ŝyć… Kobiety w KL Ravensbrück” – katalog w dwóch wersjach językowych:
polskiej i niemieckiej do wystawy prezentowanej w Muzeum Więzienia „Pawiak” – Oddział
Muzeum Niepodległości. Na publikację opatrzoną wstępem dr Tadeusza Skoczka (Dyrektora
Muzeum Niepodległości w Warszawie) złoŜyły się materiały prezentowane na wystawie,
fragmenty wspomnień byłych więźniarek oraz opis funkcjonowania obozu. Pomysłodawczynią i kuratorką wystawy jest Barbara Oratowska (kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie). Oprawa miękka, 72 strony. Wydawca: Muzeum Niepodległości.
KSIĘGARNIA XX WIEKU I SPOTKANIA Z KSIAśKĄ

Dom Spotkań z Historią oferuje w Księgarni XX wieku szeroki wybór publikacji dotyczących historii Polski i Europy Wschodniej. Księgarnia ma w stałej ofercie blisko 1500 tytułów, wśród nich
ksiąŜki historyczne, albumy, wspomnienia, biografie, reportaŜe, przewodniki, nowości tematyczne. W
odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wciąŜ poszerzana jest oferta varsavianów. Księgarnia oferuje
takŜe duŜy wybór publikacji związanych z dawnymi Kresami Rzeczpospolitej. Nabywcy mogą teŜ
skorzystać z działu taniej ksiąŜki. W stałej sprzedaŜy znajdują się równieŜ pocztówki, filmy dokumentalne, reprinty starych map oraz płyty z przedwojenną muzyką. Księgarnia XX wieku oferuje publikacje wiodących oficyn historycznych i popularnonaukowych (m.in. Ośrodek KARTA, Neriton, Arcana,
W.A.B., Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Baobab, Bosz, Wydawnictwo Trio,
wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego, wydawnictwo Muzeum Historycznego Warszawy,
PISM, Weldbild, Centrum Badań nad Zagładą śydów, wydawnictwo ISP PAN) oraz niszowych wydawnictw, których publikacje są niedostępne w innych warszawskich księgarniach (m.in. Borussia,
Wydawnictwo Naukowe Semper, Wydawnictwo MS, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,
Wydawnictwo Wysoki Zamek).
W 2012 klienci księgarni spośród wydawnictw DSH najchętniej wybierali następujące publikacje:
1. Magdalena Stopa, Jan Brykczyński Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy.
Tom 1;
2. Magdalena Stopa, Jan Brykczyński Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy.
Tom 2;
3. Magdalena Stopa, Jan Brykczyński Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy.
Tom 3;
4. Krzysztof Jaszczyński, Maria Sołtys 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie
na zdjęciach Henry'ego N. Cobba;
5. Danuta Jackiewicz Karol Beyer 1818–1877;
6. Henryk Schönker Dotknięcie anioła;
7. Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952;
8. Tomasz Markiewicz, Tadeusz W. Świątek, Krzysztof Wittels Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku;
9. Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława
Sławnego;
10. Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców.
Dział Wystaw Publikacji (wspólnie z Działem Animacji) jest organizatorem „Spotkań z
ksiąŜką”. W ramach cyklu regularnie prezentujemy wartościowe publikacje dotyczące róŜnych
aspektów historii najnowszej Polski, we współpracy z autorami i wydawnictwami specjalizującymi się w tematyce historycznej. Spotkania te, z udziałem autorów i gości, wśród których pojawiają
się m.in. historycy, varsavianiści, politycy, artyści, dziennikarze – cieszą się coraz większą popularnością. PoniŜej przedstawiamy promocje wydawnicze, które odbyły się w 2012 roku:
1. Premiera trzeciego tomu ksiąŜki Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy Magdaleny Stopy i Jana Brykczyńskiego, 30 listopada 2012, godz. 18.00. Kolejna odsłona opowieści o warszawskich kamienicach, zebranych przez autorkę wśród mieszkańców Warszawy.
Wśród gości spotkania byli: autorzy, prof. Andrzej Makowiecki, prof. Andrzej Strzałecki oraz
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bohaterowie publikacji. Rozmowę poprowadził dr Piotr Korduba z Instytutu Historii Sztuki
UAM.
2. „Spotkanie z ksiąŜką”: A zabawa trwała w najlepsze. śycie kulturalne w okupowanym ParyŜu Alana Riding, 20 listopada 2012, godz. 18.00. Znakomicie udokumentowana ksiąŜka
byłego korespondenta dziennika „The New York Times” o Ŝyciu paryskich elit kulturalnych w
czasach II wojny światowej. Autor bez sentymentów opisuje moralne i artystyczne wybory
tych, którzy zdecydowali się wówczas zostać w ParyŜu i zmierzyć się z dylematami: stawić
opór, kolaborować czy znaleźć inne wyjście. Spotkanie z udziałem autora poprowadził Michał
Montowski.
3. „Spotkanie z ksiąŜką”: Piwo to napój niezbędny. Przemysł piwowarski na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej Sławomira Jędrzejewskiego, 16 listopada 2012, godz.
18.00. Album Piwo to napój niezbędny to nie tylko opowieść o przemyśle piwowarskim na
Kresach, to takŜe pretekst do pokazania miejsc i ludzi z nimi związanych, ich zaradności, siły
woli i umiejętności radzenia sobie w trudnych czasach. Spotkanie odbyło się w ramach Dni
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, poprowadził je koordynator programu DSH
„Warszawska Inicjatywa Kresowa” – Tomasz Kuba Kozłowski. Organizatorzy: Wydawnictwo Wysoki Zamek, DSH.
4. „Spotkanie z ksiąŜką”: Pamięć i polityka. Droga historyka Zagłady Raula Hilberga,
13 listopada 2012, godz. 18.00. Autor pisze o swoim Ŝyciu, które wypełniła praca historyka
Zagłady, badacza historii, który całe dorosłe Ŝycie studiował problematykę zagłady śydów. W
ksiąŜce odkrywa swój warsztat badawczy, przedstawia wieloletnie dociekania archiwalne,
ukazuje problemy związane z zabiegami o publikację swojej ksiąŜki czy niechętne nastawienie do zawartych w niej konkluzji ze strony prominentnych środowisk naukowych. W dyskusji udział wzięli: Jerzy Giebułtowski (tłumacz ksiąŜki), prof. Jerzy Kochanowski, dr Dariusz
Libionka. Rozmowę poprowadził Jakub Petelewicz. Organizatorzy: Stowarzyszenie Centrum
Badań nad Zagładą śydów, DSH.
5. „Spotkanie z ksiąŜką”: Władysław Anders – Ŝycie po Monte Cassino Ewy Berberyusz,
8 listopada 2012, godz. 18.00. KsiąŜka to wielowymiarowy obraz Ŝycia wielkiego dowódcy i
jego otoczenia, a takŜe reporterska panorama waŜnego fragmentu polskiej historii. Autorka
odnalazła Ŝołnierzy Drugiego Korpusu, którzy opowiedzieli jej o swoim legendarnym wodzu.
Z rozmów tych powstała fascynująca opowieść o oficjalnym i zakulisowym Ŝyciu wybitnego
przywódcy – uosobieniu kawaleryjskiej legendy, człowieku kochającym Ŝycie, zwycięskim
wodzu w tragicznie przegranej wojnie, symbolu polskiego oporu i wiary w wolność, a takŜe
znienawidzonym przez reŜim wrogu. KsiąŜka została wydana w niewielkim nakładzie w 1991
roku przez wydawnictwo Aneks w Londynie. Wówczas nosiła tytuł Anders spieszony. Obecne
wydanie w serii Biblioteki „Gazety Wyborczej” zostało ponownie zredagowane, wzbogacone
o unikatowe zdjęcia i nowy wstęp. Organizatorzy: Agora, DSH.
6. „Spotkanie z ksiąŜką”: Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy
Wschodniej Jerzego Borzęckiego, 7 listopada 2012, godz. 18.00. W dyskusji udział wzięli
prof. Wojciech Roszkowski oraz prof. Wojciech Materski. Rozmowę poprowadził red. Paweł
Wroński. Autor rzuca nowe światło na kwestię sowieckiego podejścia do rozejmu z Polską.
Sporo uwagi poświęca historycznemu pograniczu polsko-rosyjskiemu i sprawie mniejszości
narodowych, porusza takŜe kontrowersyjną kwestię traktowania jeńców wojennych. Publikacja stanowi przyczynek do pogłębionej debaty nie tylko nad konsekwencjami traktatu ryskiego dla relacji polsko-sowieckich, lecz takŜe nad stosunkami dyplomatycznymi między Europą
Wschodnią i Zachodnią u progu rodzącej się polskiej niepodległości. Organizatorzy: Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, DSH. Partnerzy: HISTMAG.ORG, Nowa Politologia,
TVP Historia.
7. „Spotkanie z ksiąŜką”: Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w
XX wieku Ludwiga Mehlhorna, 6 listopada 2012, godz. 18.00). Prezentacja publikacji towarzyszącej polsko-niemieckiej wystawie stałej pod takim samym tytułem, eksponowanej od
1998 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań w KrzyŜowej pod Wrocławiem. W spotkaniu
wzięli udział: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Andrzej Friszke, Wolfgang Templin oraz
współautorki ksiąŜki Annemarie Franke i Katarzyna Madoń-Mitzner. Rozmowę o ksiąŜce i jej
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autorze (który zmarł w 2011 roku) prowadził Gerhard Ganuck (dziennik „Die Welt”). Organizatorzy spotkania: Fundacja „KrzyŜowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, DSH, Ośrodek KARTA.
8. „Spotkanie z ksiąŜką”: Pamięć Gułagu Zuzanny Bogumił, 30 października 2012, godz.
18.00). Pamięć Gułagu to historia odkrywania przez mieszkańców ZSRR represyjnej przeszłości swojego kraju. Za punkt wyjścia rozwaŜań Zuzanna Bogumił przyjmuje koniec lat 80.
Autorka przygląda się temu procesowi z perspektywy mieszkańców czterech regionów, które
w szczególny sposób zostały doświadczone przez Gułag (Wyspy Sołowieckie, Republika
Komi, region permski, Kołyma). Gośćmi spotkania były autorka oraz Justyna PrusWojciechowska (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia). Prowadzenie – Izabella Sariusz-Skąpska. Organizatorzy: DSH, Wydawnictwo Universitas.
9. Promocja 72 numeru kwartalnika Karta, „Kozłowskiej 1. Czy trzeba »dekomunizować«
warszawskie ulice?”, 16 października 2012, godz. 18.00. Spotkanie było okazją do dyskusji, co o zmianach patronów warszawskich ulic sądzą historycy, varsavianiści, a takŜe sami
mieszkańcy miasta. Planowana od 2007 roku ustawa o „dekomunizacji” niektórych warszawskich ulic wywołała pytania o toŜsamość ich patronów i zasadność niektórych nazw. W spotkaniu udział wzięli: Aleksandra Domańska, autorka ksiąŜki Ulica Cioci Oli; dr hab. Tadeusz
P. Rutkowski, historyk (UW); Olga Johann, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Jakub Majmurek, redaktor Wydawnictwa Krytyki Politycznej oraz Zbigniew Gluza, redaktor
naczelny „Karty”. Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH.
10. Premiera albumu Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952 Jerzego
S. Majewskiego i Tomasza Markiewicza, 10 października 2012, godz. 18.00. KsiąŜka znakomitych varsavianistów powstała jako rozszerzenie prezentowanej w DSH wystawy pod tym
samym tytułem w 2011 roku. Autorzy wyjaśniają, dlaczego odbudowa Warszawy była tak
skomplikowanym procesem; co stało za rozwiązaniami, które zdecydowały o dzisiejszym
kształcie miasta oraz dlaczego – mimo wielu kontrowersyjnych decyzji – trudno o jednoznaczną ocenę. Spotkanie prowadził Piotr Korduba z Instytutu Historii Sztuki UAM.
11. „Spotkanie z ksiąŜką”: Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie ŚrodkowoWschodniej w latach 1944–1953, 2 października 2012, godz. 18.00. Spotkanie z udziałem autorów: Grzegorza Motyki, Rafała Wnuka, Tomasza Stryjka i Adama F. Barana. Z recenzji
prof. dr. hab. Grzegorza Hryciuka: „Praca jest prawdziwym kompendium wiedzy o niezwykle
dramatycznym okresie w dziejach narodów sąsiadujących z Polską lub połoŜonych w jej bezpośredniej bliskości, przynosi takŜe udaną próbę uchwycenia rysów wspólnych, ale teŜ odmienności, specyfiki ich losów w latach 1944–1953.” Organizatorzy: Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
DSH.
12. „Spotkanie z ksiąŜką”: Będzie strajk Krystyny Zalewskiej, 21 września 2012, godz. 18.00.
KsiąŜka to opowieść grupy przyjaciół o tym, jak w latach 80. prowadzili walkę z PRL-em: o
załoŜeniu i funkcjonowaniu Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, Duszpasterstwa
Ludzi Pracy i gazety „Wola”. W dyskusji udział wzięli: Krystyna Zalewska, Jan Olaszek
(IPN), Mirosław Pęczak (Polityka), Paweł Śpiewak (UW), Piotr Zaremba („Rzeczpospolita”).
Organizatorzy: DSH, Wydawnictwo Tres Pietras.
13. „Spotkanie z ksiąŜką”: Niebiosa są puste, Avrom Nebdavid-Val, 7 sierpnia 2012, godz.
18.00. KsiąŜka jest po trosze współczesnym reportaŜem, po trosze kroniką dziejów i opowieścią autora o jego bliskich. To równieŜ przywołanie rodzinnego Trochenbrodu (Zofiówki).
Tętniące ruchem, handlowe, zawsze Ŝyjąca w rytmie wyznaczanym przez szabat, Chanukę,
Sukot i inne święta, miasteczko było pierwowzorem Kasrylewki w ksiąŜce Dzieje Tewji Mleczarza i Anatewki w musicalu Skrzypek na dachu. Organizatorzy: Świat KsiąŜki, DSH.
14. Premiera album Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie XIX i
XX wieku, 5 lipca 2012, godz. 18.00 autorstwa: Tomasza Markiewicza, Tadeusza W. Świątka,
Krzysztofa Wittelsa. Bogato ilustrowany album o dziejach społeczności pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku. Autorzy opowiadają o losach 26 rodów (m.in.
Schuchów, Strausów, Wedlów, Werniców, Wernerów i Weiglów), których przodkowie przybyli niegdyś z Niemiec do Warszawy; przedstawiają ich wkład w rozwój przemysłu, nauki,
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kultury i Ŝycia społecznego miasta. Opisują proces stopniowej i dobrowolnej asymilacji tych
rodzin, których członkowie zapisali takŜe piękną kartę solidarności z polskimi dąŜeniami narodowymi. Wydawca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, DSH.
15. „Spotkanie z ksiąŜką”: Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki Thomasa
Urbana, 19 czerwca, godz. 18.00. KsiąŜka poświęcona historii niemieckiego i polskiego futbolu. Autor opowiada o znanych klubach piłkarskich z Górnego Śląska, m.in. Schalke 04, nazywanym „Polakenclub” czy FC Kattowitz (późniejszy Ruch Chorzów). Thomas Urban przypomina równieŜ znanych piłkarzy m.in. legendarnego i kontrowersyjnego zarazem śląskiego
piłkarza – napastnika Ernsta Willimowskiego, który grał w barwach niemieckiego okupanta –
zapomnianego w Niemczech, a w Polsce uznanego za zdrajcę. Autor przywołuje równieŜ historię konspiracyjnych rozgrywek piłkarskich w czasie okupacji. Wydawca: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
16. „Spotkanie z ksiąŜką”: Daniel Stein – tłumacz Ludmiły Ulickiej, 22 maja, godz. 18.00.
Spotkanie z Ludmiłą Ulicką, jedną z najwybitniejszych współczesnych pisarek rosyjskich. Za
powieść Daniel Stein, tłumacz autorka otrzymała w 2007 roku najwaŜniejszą nagrodę literacką
w Rosji, Bolszaja Kniga. KsiąŜka opowiada o losach śyda urodzonego w Polsce. Stein miał
kilkanaście lat, gdy wybuchła wojna, przedstawiał się jako syn Polki i Niemca, tłumaczył w
białoruskim gestapo i ratował swych rodaków. Bohater przeszedł na chrześcijaństwo, a potem,
cudem ocalony, wyjechał do Izraela, by wstąpić do klasztoru na górze Karmel. Spotkanie
prowadziła Anna śebrowska, fragmenty ksiąŜki czytał Ignacy Gogolewski. Organizatorzy:
Świat KsiąŜki/Weltbild Polska i DSH.
17. „Spotkanie z ksiąŜką”: Gaz na ulicach. KPN w Krakowie 1981–1982, 15 maja, godz. 18.00.
Spotkanie połączone z dyskusją panelową „Portret pokolenia stanu wojennego”. W dyskusji
udział wzięli: Maciej Gawlikowski, Piotr Osęka, Sławomir Cenckiewicz. Spotkanie prowadził
Piotr Skwieciński, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Gaz na ulicach… to opowieść o stanie wojennym. KsiąŜka pokazuje nie tylko działalność Konfederacji Polski Niepodległej, ale teŜ
osób i środowisk dziś zupełnie zapomnianych, które w stanie wojennym w Krakowie odgrywały znaczącą rolę. Powstała po drobiazgowej kwerendzie w archiwach IPN. Mroczne historie zza murów aresztów, bohaterska postawa nieraz nastoletnich opozycjonistów, podstępne
działanie agentury, relacje z burzliwych walk ulicznych. To wszystko autorzy opisali na niemal 1000 stron. Organizatorzy: Muzeum Historii Polski, DSH.
18. Poznań – Warszawa, wspólna sprawa, 24 kwietnia, godz. 18.00: Promocja nowego tomu
„Kroniki Miasta Poznania”, samorządowego kwartalnika wydawanego na zlecenie Rady Miasta Poznania, periodyku z 90-letnią tradycją. Kronika po raz pierwszy w swych dziejach wyszła poza opłotki miasta, by ukazać wzajemne relacje i związki Poznania i Warszawy w kontekście tak historycznym, jak i współczesnym. Patronat na spotkaniem objęli: Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. Organizatory: Wydawnictwo Miejskie Poznania, DSH.
19.

„Spotkanie z ksiąŜką”: Spory o historię 2000–2011 Piotra Machcewicza, 4 kwietnia, godz.
18.00. Teksty zamieszczone w ksiąŜce są świadectwem dziesięciu lat sporów o historię, które okazały się niezwykle waŜnym wymiarem polskiej debaty publicznej po 2000 roku. Takie
sprawy, jak Jedwabne czy biografia Lecha Wałęsy przez długi czas dominowały w środkach
masowego przekazu, przesłaniając chwilami wszystkie inne kwestie, wyznaczały granice na
mapie ideowych i politycznych podziałów. Prof. dr hab. Paweł Machcewicz jest historykiem,
był redaktorem magazynu „Mówią Wieki”, dyrektorem Biura Edukacji Publicznej w IPN, od
2008 roku jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Obok autora, gośćmi
wieczoru byli prof. Andrzej Friszke i Piotr Zaremba, „Rzeczpospolita”. Dyskusję prowadził
Marek Zając. Organizatorzy: Wydawnictwo Znak, DSH.

20. Spotkanie Karol Beyer. Fotograf Warszawy. Dokumentalista czy artysta?, 3 kwietnia (godz.
18.00), towarzyszące prezentacji albumu Karol Beyer 1818–1877 Danuty Jackiewicz z serii
„Fotografowie Warszawy” oraz wystawie plenerowej Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia. Album otwiera nową serię wydawniczą DSH „Fotografowie Warszawy”. Danuta Jackiewicz, kurator fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie, varsavianistka, autorka ksiąŜki oraz scenariusza wystawy zaprezentowała zdjęcia artysty za-
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mieszczone w pierwszym albumie fotograficznym wydanym w 1859 roku. Spotkanie zostało
poświęcone fotografii jako źródle informacji oraz o fotografii jako dziele sztuki. Organizatorzy: DSH, Muzeum Narodowe w Warszawie. Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, PAP, „Stolica”, „Foto”, fotopolis.pl.
21. „Spotkanie z ksiąŜką”: Zakazana ksiąŜka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989 Pawła
Sowińskiego, 29 marca, godz. 18.00. Zakazana ksiąŜka to opowieść o świecie wydawnictw
antytotalitarnej opozycji. Jest to próba zbiorowego portretu autorów, wydawców, kolporterów
i drukarzy oraz ich zagranicznych przyjaciół. Drugim bohaterem tej rozprawy są publikacje
wydawane poza cenzurą: jak powstawały i jaką drogę musiały pokonać do odbiorcy. W dyskusji udział wzięli prof. Marcin Kula i prof. Andrzej Friszke. Organizatorzy: Instytut Studiów
Politycznych PAN, DSH.
22. Kraków – Warszawa – oś inteligencji katolickiej w Dziennikach Jerzego Zawieyskiego,
Kraków, 19 marca (godz. 18.00). Spotkanie w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25). Dyskusja inspirowana Dziennikami Jerzego Zawieyskiego wydanymi przez Ośrodek KARTA i DSH. Gośćmi byli: ks. red. Adam Boniecki, Marta Korczyńska
(autorka biografii Jerzego Zawieyskiego), dr Bartosz Kalicki (Instytut Historii PAN), red. Stefan Wilanowicz („Znak”). Wieczór poprowadzi Michał Olszewski („Tygodnik Powszechny”).
23. „Spotkanie z ksiąŜką”: Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów Małgorzaty Omilanowskiej, 12 marca (18.00). Spotkanie z prof. Małgorzatą Omilanowską, historykiem sztuki, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i autorką ksiąŜki. Wydana w 2011 roku przez Instytut Sztuki PAN, licząca 400 stron i ponad
400 ilustracji ksiąŜka to opowieść o Połądze z końca XIX i początku XX wieku, stworzonym
przez jej właścicieli – Antoninę i Feliksa Tyszkiewiczów – uzdrowisku oraz słynnych, bywających w nim gościach – arystokratach, poetach, pisarzach i malarzach. Spotkanie odbyło się
w ramach trwających od 3 do 23 marca 2012 roku Dni Wilna i Kresów Północno-Wschodnich
w Warszawie. Organizatorzy: Instytut Sztuki PAN, DSH.
24. Promocja albumu Karol Beyer 1818–1877 Danuty Jackiewicz, 6 marca, godz. 18.00. Prezentacja albumu Karol Beyer 1818–1877 otwierającego nową serię wydawniczą DSH „Fotografowie Warszawy” wydanego przez DSH i Muzeum Narodowe w Warszawie. KsiąŜka poświęcona pierwszemu zawodowemu fotografowi warszawskiemu i twórcy polskiej fotografii
profesjonalnej. W spotkaniu udział wzięli: autorka, prof. Waldemar Baraniewski z Instytutu
Historii Sztuki UW, prof. Maciej Buszewicz z warszawskiej ASP, prof. Alina Kowalczykowa,
historyk literatury. Rozmowę prowadziła redaktor serii Katarzyna Madoń-Mitzner. Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie. Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, PAP, „Stolica”, „Foto”, fotopolis.pl.
25. Promocja broszury Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców, 22 lutego (godz. 18.00).
Niezwykłe spotkanie z mieszkańcami okupowanej Warszawy: Teresą Hildt-Węgrzynowicz,
Januszem Jarzęckim i Emilem Mieszkowskim towarzyszące premierze broszury Warszawa
okupowana. Relacje mieszkańców. KsiąŜka jest montaŜem fragmentów pochodzących z ponad
70 nagrań zgromadzonych w AHM, przeprowadzonych z byłymi i obecnymi mieszkańcami
Warszawy. Świadkowie opowiadają o historii Warszawy, dniu codziennym miasta w czasie
okupacji niemieckiej, o jego wyglądzie i atmosferze, warunkach Ŝycia, a takŜe o róŜnorodnych losach i postawach warszawiaków w tamtym okresie. Współrealizatorem projektu jest
Muzeum Historii Polski w Warszawie. Publikacja przygotowana została w ramach programu
„Patriotyzm Jutra”.
26. Promocja 69 numeru „Karty”, Marzenia II Rzeczpospolitej o podboju kolonialnym, 21 lutego (godz. 18.00). O polskich aspiracjach i moŜliwościach kolonialnych II Rzeczpospolitej
rozmawiali prof. Tomasz Nałęcz; dr Marek Arpad Kowalski (antropolog kultury); Zbigniew
Gluza, redaktor naczelny „Karty”. Rozmowę prowadziła Agnieszka Niewińska, dziennikarka.
Dyskusję inspirowaną materiałem zamieszczonym w najnowszym, 69. numerze kwartalnika
„Karta”, poprzedził pokaz filmu dokumentalnego Piotra Jaworskiego Kiedyś w Afryce (2009,
43'). Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH.
27. Czy potrzebujemy historii alternatywnej?, 8 lutego (godz. 18.00). Spotkanie z Andrzejem
Wielowieyskim, publicystą i politykiem, autorem ksiąŜki Na rozdroŜach dziejów. Historie

65

prawdziwe i alternatywne. KsiąŜka zawiera eseje historyczne o waŜnych wydarzeniach w polskiej historii (od Grunwaldu po czasy współczesne). Autor w barwny sposób przedstawia
dzieje kraju, szczególną uwagę poświęcając decyzjom politycznym i postawom rządzących.
Próbuje wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób doszło do kluczowych wydarzeń i jakie moŜliwe
były „historie alternatywne. Gośćmi spotkania byli równieŜ prof. Andrzej Friszke, Leszek
Moczulski, prof. Andrzej Paczkowski. Rozmowę poprowadził minister Jacek Michałowski,
szef Kancelarii Prezydenta RP. Organizatorzy: Wydawnictwo TRIO, DSH.
28. „Spotkanie z ksiąŜką”: PPN – nazwać drogę ku Polsce, 3 lutego (godz. 18.00). Spotkanie
poświęcone ksiąŜce PPN – nazwać drogę ku Polsce pod redakcją Łukasza Bertrama wydanej
przez Ośrodek KARTA i Narodowe Centrum Kultury. W dyskusji udział wzięli m.in. prof.
Zdzisław Najder, prof. Andrzej Friszke, prof. Wojciech Włodarczyk, prof. Antoni Dudek.
Prowadzenie – red. Wojciech Stanisławski („Rzeczpospolita”). KsiąŜka jest pierwszym całościowym zapisem historii Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (PPN), jednego z najoryginalniejszych przedsięwzięć opozycji demokratycznej, stworzonym przez Zdzisława
Najdera. Organizatorzy: Ośrodek KARTA, NCK, DSH.
29. Pedałuj i płyń. O sportach rowerowych i wodnych, 11 stycznia (godz. 18.00). Spotkanie inspirowane albumami fotograficznymi Cykliści i Wodniacy z serii „Historie obrazkowe” wydawanej wspólnie przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią. W spotkaniu udział
wzięli: dr Jan Bestry (prezes Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów), Jacek Przygodzki
(kronikarz Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego), Aleksandra Janiszewska (redaktor
serii, sekretarz wydawnictwa Ośrodek KARTA), Tadeusz Kowalski (fotograf sportowy, członek Rodziny Olimpijskiej), Cezary Zamana (zwycięzca Tour de Pologne 2003), dr Marek Piwowarski (pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeŜy Wisły).
Wieczór poprowadził Michał Olszański (dziennikarz radiowej Trójki). Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH, współpraca: Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Dyrektor Domu Spotkań z Historią

Piotr Jakubowski
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